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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

VOTO GC-7 

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 103.331-8/17 

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – DETRAN - RJ 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE 

HARDWARE E SOFTWARE. RETORNO. 

ATENDIMENTO PARCIAL. ECONOMICIDADE 

PENDENTE. COMUNICAÇÃO. 

Cuidam os autos do Edital de Pregão Eletrônico nº 012/2017 (processo 

administrativo nº E-12/136/21/2016), encaminhado pelo Departamento de Trânsito 

do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), cujo objeto é a aquisição de solução 

integrada de processamento e armazenamento de dados para o Centro de 

Processamento de Dados do Sistema Estadual de Identificação (SEI), do Estado 

do Rio de Janeiro, operado pelo Detran-RJ, também utilizado pelo Portal de 

Segurança da SESEG-RJ, com instalação e garantia, no valor total estimado de  

R$ 11.977.773,95 (onze milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e 

setenta e três reais e noventa e cinco centavos), cuja realização encontra-se 

adiada sine die.  

Trata-se da 3ª (terceira) submissão do Edital em exame à apreciação 

desta Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 14/11/2017, este Tribunal decidiu 

nos seguintes termos: 

VOTO: 

1 – Pela COMUNICAÇÃO ao Presidente do Departamento de 
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ, com base no 
§1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na 
forma sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, 
para, no prazo de 30 (trinta) dias: 

1.1 – Manter adiado o Pregão Eletrônico nº 012/2017 pelo prazo 
necessário ao cumprimento da diligência, aguardando a decisão 
definitiva a ser adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do 
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Edital, encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento, pela mesma forma que os avisos originais, nos termos do 
art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º, I e 9º da Lei 10.520/2002; 

1.2 – Encaminhar a comprovação da devida publicidade conferida à 
Errata do Edital, na forma do §4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 
4º, I e 9º da Lei 10.520/2002, remetendo as cópias a este Tribunal; 

1.3 – Inserir e manter atualizadas as informações atinentes ao 
Pregão Eletrônico nº. 012/2017 no sitio eletrônico oficial da 
Autarquia, inclusive a versão atualizada e consolidada do 
instrumento convocatório, em conformidade com o disposto na Lei nº 
12.257/11;  

1.4 – Ampliar as pesquisas de mercado efetuadas, servindo-se 
também da consulta de Atas de Registro de Preço, próprias ou de 
outros órgãos, ou de preços praticados em outras contratações, 
podendo, inclusive, buscar os preços praticados pelos órgãos citados 
em sua resposta que indica terem adotado a mesma solução 
proposta pela Administração; 

1.5 – Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 
arrolados no art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

Em sua reanálise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais assim se 

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “30/01/2018 – 

Informação da CEE”: 

                                           CONCLUSÃO 

Ante o exposto, sugerimos CONHECIMENTO do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 012/2017 (Processo Administrativo nº E-
12/136/21/2016) encaminhado pelo Departamento de Trânsito do 
Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ, e posterior 
ARQUIVAMENTO dos autos, com DETERMINAÇÕES a seguir a 
serem cumpridas antes da realização do certame e comprovadas a 
este Tribunal, a saber: 

1.1 – Encaminhar a comprovação da devida publicidade conferida à 
Errata do Edital, na forma do §4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c 
art. 4º, I e 9º da Lei 10.520/2002, remetendo as cópias a este 
Tribunal; 

1.2 – Inserir e manter atualizadas as informações atinentes ao 
Pregão Eletrônico nº 012/2017 no sitio eletrônico oficial da 
Autarquia, em conformidade com a Lei nº 12.257/11. 

 

O douto Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido, por 

meio do parecer constante da peça eletrônica “01/02/2018 – Informação MPE”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 
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Após detido exame dos autos, verifico que o objeto almejado refere-se à 

aquisição dos itens de hardware e respectivo software. 

No que tange à economicidade, o jurisdicionado ampliou a pesquisa de 

mercado, tendo o Corpo Instrutivo constatado que os valores cotados para o 

hardware Exadata apresentam variação média de 1,80% em relação a valores 

adjudicados em outros procedimentos licitatórios, estando ligeiramente inferior 

(2,04%) em relação à Tabela de Referência Oracle. Dessa forma, no que tange 

ao hardware, os valores podem ser considerados razoáveis. 

Quanto à cotação dos itens referentes ao software, o Corpo Instrutivo 

verificou que os valores estimados para as licenças do software de banco de 

dados apresentam-se acima dos valores efetivamente contratados nas licitações 

dos órgãos pesquisados, em torno de 17,68%, e também em relação aos valores 

da Tabela de Referência Oracle, em torno de 18,12%. O Corpo Técnico concluiu 

sua análise da seguinte forma: “Porém é esperada redução desses valores em 

face da negociação do pregão”.  

Nesse aspecto, divirjo do Corpo Instrutivo, por entender relevante a 

variação, apurada pela instrução, entre os valores estimados para os itens 

referentes ao software e aqueles pesquisados no mercado, ou seja, os valores 

estimados na licitação (planilha orçamentária) encontram-se, aproximadamente, 

20% acima dos valores cotados no mercado. O sobrepreço estimado pode 

acarretar significativa tendência de o preço final não ser o mais vantajoso 

para a Administração.  

Em relação à questão de diversificação de bases para a pesquisa de 

preços, esta Corte de Contas tem exigido a verificação de preços referenciais de 

mercado, por meio da ampliação das pesquisas de preços com empresas 

especializadas, além de consulta a outras fontes, como a internet, histórico de 

preços do órgão, registros de preços de outros entes, preços pactuados em 

outros contratos da contratada, público ou privados, a fim de alcançar o máximo 

de vantagem nas contratações públicas.  

Dessa forma, torna-se necessário que o jurisdicionado amplie a pesquisa 

de mercado e/ou em sistemas de custos, a fim de afastar o significativo 
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sobrepreço observado no presente Edital, revisando a metodologia adotada para 

a referida precificação dos bens a serem adquiridos. 

Ex positis, posiciono-me EM DESACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial, e 

VOTO: 

I  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente do Departamento de 

Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ, com fundamento 

no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências: 

1. Mantenha adiada a presente licitação pelo prazo necessário ao 

cumprimento da diligência, aguardando a decisão definitiva a ser 

adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do Edital, 

encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 

adiamento nos termos do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 4º 

da Lei Federal nº 10.520/02, no caso de Pregão, divulgando e 

mantendo atualizados os dados referentes à licitação em sua página 

oficial, em cumprimento ao art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

2. Amplie a pesquisa de mercado e/ou em sistema de custos, 

compatível com a abrangência do objeto no mercado, considerando 

outras fontes, em observância aos artigos 3º, 15 e 40 da Lei Federal 

nº 8.666/93, explicitando a metodologia utilizada para revisar a 

precificação dos bens a serem adquiridos, tendo em vista o 

significativo sobrepreço apontado em meu Voto; 

3. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida 

publicidade, na forma do art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, 

encaminhando as cópias a este Tribunal, encaminhando as cópias a 

este Tribunal; 

4. Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
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publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 

arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93; 

II  - Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado de que a proposta do Corpo Instrutivo 

e o parecer do douto Ministério Público Especial podem ser 

consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ.  

III  -  

IV  -  

V  -   

 

Plenário,  

GC-7, em 13/03/2018. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 
 

 


