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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO  

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
 

 

VOTO GA-1 nº                 /2017 

PROCESSO: TCE/RJ n° 203.412-1/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ 

ASSUNTO: Edital de Pregão Presencial  

 

Cuidam os autos do Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial 

nº 004/2017, encaminhado pela Prefeitura Municipal de Magé, cujo objeto é o 

registro de preços para a aquisição de brinquedos para a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, no valor total estimado em R$ 885.263,60 (oitocentos e 

oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), cuja 

realização encontrava-se inicialmente marcada para o dia 19/04/2017, tendo sido 

adiada sine die. 

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

desta Corte de Contas. Em sessão plenária de 23/05/2017, esta Corte de Contas 

decidiu pela COMUNICAÇÃO, RECOMENDAÇÃO e DETERMINAÇÃO, nos 

seguintes termos: 

VOTO: 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito do Município de Magé, com base no § 

1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 

dias, adote as seguintes providências: 

1 -  Manter 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; 

2 -  Retificar a redação do subitem 12.4.4 do edital, determinando 

que a certidão de regularidade de tributos municipais se refere àquela da 

sede ou domicilio do licitante, nos termos do art. 29, inciso III, da Lei nº 

8.666/93; 
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3 -  Encaminhar a aprovação da assessoria jurídica acerca da 

minuta do edital e dos seus anexos, como determina o art. 38, parágrafo 

único, da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c o art. 9º da Lei Federal nº 10.520/02; 

4 -  Atualizar as informações atinentes ao Pregão Presencial nº 

004/2017 (Processo Administrativo nº 30.078/2016) no sitio eletrônico 

oficial da Prefeitura Municipal de Magé, em conformidade com o artigo 8º, § 

1º, IV; § 2º e § 3º, VI, da Lei Nacional nº 12.257/11, tendo em vista que não 

consta, no endereço http://mage.rj.gov.br/licitacoes/, qualquer alusão ao 

adiamento deste certame; 

5 - Apresentar nível de precisão ou de detalhamento das 

especificações, constantes do Anexo II do edital, que possibilite a avaliação 

do preço estimado, como determina o art. 40, inciso I e § 2º, inciso II, da Lei 

nº 8.666/93 c/c o art. 3º, incisos I a III, da Lei nº 10.520/02; 

6 -  Demonstrar a demanda dos quantitativos fixados neste edital, 

que devem ser calculados, mediante adequadas técnicas quantitativas de 

estimação, em função do consumo e da utilização prováveis, conforme 

determina o art.15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 3º, incisos I a III, da 

Lei nº 10.520/02; 

7 -  Encaminhar as pesquisas de mercado realizadas, contendo, 

inclusive, o CNPJ das empresas cotadas, e/ou pesquisa a sistemas de 

custos, como determina o art. 15, §1º, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 3º, 

inciso III, da Lei nº 10.520/02; 

8 -  Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas 

as alterações efetuadas no ato convocatório, se for o caso, dando a devida 

publicidade à mesma, na forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 

8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

9 -  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 Federal nº 8.666/93; 

10 - Apresentar esclarecimentos acerca da elaboração do edital e 

julgamento das propostas pelo mesmo agente público, em afronta ao 
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princípio da segregação de funções, conforme descrito na fundamentação 

deste Voto, com eventual comprometimento da lisura do procedimento e da 

imparcialidade do pregoeiro. 

II - Por RECOMENDAÇÃO ao jurisdicionado, para que, em casos futuros, 

considere utilizar o pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços 

comuns. 

III - Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões, para que, ao 

efetivar a comunicação, disponibilize ao jurisdicionado o inteiro teor da 

instrução. 

 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “13/06/2017 – 

Informação da CEE”: 

Em atendimento ao que foi determinado, por meio de arquivos 
digitais datado de 02/06/17 (doc. 13124-2/17), pronunciou-se o Sr. 
Rafael Santos de Souza, Prefeito de Magé, prestando os 
esclarecimentos que passaremos a examinar tomando por referência 
a decisão acima reproduzida: 

1 - Manter 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; 

Resposta: o jurisdicionado informa às fls. 02 do arquivo 02/06/2017-
(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17.... que 
a licitação encontra-se adiada. 

Análise: o jurisdicionado encaminhou cópia do aviso do adiamento 
sine die realizado no Boletim Informativo Oficial da Prefeitura de 
Magé, em 16 a 30/04/2017 e no periódico A Voz da Cidade, em 
29/04/2017 (fls. 10 e 11, respectivamente, do arquivo 02/06/2017-
(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17....), 
assim também como impresso da tela do site da Prefeitura de Magé, 
fls. 12.  

Determinação atendida.  

2 -  Retificar a redação do subitem 12.4.4 do edital, 
determinando que a certidão de regularidade de tributos municipais 
se refere àquela da sede ou domicilio do licitante, nos termos do art. 
29, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

Resposta: o jurisdicionado informa às fls. 03 do arquivo 02/06/2017-
(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17....: 
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Análise: Verificamos nos documentos encaminhados (fls. 13/14) que 
a redação do subitem 12.4.4 foi alterado, passando a contemplar a 
seguinte redação: 

 

        

 

Determinação atendida. 

3 -  Encaminhar a aprovação da assessoria jurídica acerca da 
minuta do edital e dos seus anexos, como determina o art. 38, 
parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c o art. 9º da Lei 
Federal nº 10.520/02; 

Resposta: o jurisdicionado informa às fls. 03 do arquivo 02/06/2017-
(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17....: 

 

Análise: O jurisdicionado encaminhou o referido documento, 
acostado às fls. 15 do arquivo 02/06/2017-(13124-2/2017) 
Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17....: 

Determinação atendida. 

4 -  Atualizar as informações atinentes ao Pregão Presencial 
nº 004/2017 (Processo Administrativo nº 30.078/2016) no sitio 
eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Magé, em conformidade 
com o artigo 8º, § 1º, IV; § 2º e § 3º, VI, da Lei Nacional nº 12.257/11, 
tendo em vista que não consta, no endereço 
http://mage.rj.gov.br/licitacoes/, qualquer alusão ao adiamento deste 
certame; 

Resposta: o jurisdicionado informa às fls. 04 do arquivo 02/06/2017-
(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17....: 

 

Análise: Verifica-se que constam dos autos as seguintes 
publicações (fls. 07/12 do arquivo 02/06/2017-(13124-2/2017) 
Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17.... e fls. 21/24 do 
arquivo 18/04/2017-98412-0/2017) Documento Anexado: 203.412-
1.2017 PARTE 2...): 

- Remarcação para 19/04/2017 – A Voz da Cidade em 01/04/2017 

- aviso de errata – A Voz da Cidade em 13/04/2017 e BIO (Boletim 
Informativo Oficial da Prefeitura de Magé) em 01 a 15/04/2017; 
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- aviso de adiamento sine die – BIO (Boletim Informativo Oficial da 
Prefeitura de Magé) em 16 a 30/04/2017 e A Voz da Cidade, em 
01/04/2017 e 29/04/2017. 

- impresso da tela do site da Prefeitura Municipal de Magé. 

Em pesquisa ao site da Prefeitura, localizamos a disponibilização do 
aviso de adiamento. O aviso necessita ser baixado, não exibindo o 
seu conteúdo. 

Observamos ainda que no local em que o edital está disponibilizado, 
diferente do local da divulgação do aviso, consta como data de 
realização o dia 18/04/2017 e, ao abrir o arquivo referente ao edital, 
consta a data de 19/04/2017. 

Do exposto, concluímos que o aviso de adiamento sine die encontra-
se disponível no site, porém, simultaneamente a esta informação, o 
site apresenta divulgação de datas de realização diversas, o que 
pode causar dúvida quanto a sua realização ou não.  

Assim, o jurisdicionado deve atualizar as datas de realização da 
licitação disponíveis no site da prefeitura. 

Determinação parcialmente atendida. 

5 - Apresentar nível de precisão ou de detalhamento das 
especificações, constantes do Anexo II do edital, que possibilite a 
avaliação do preço estimado, como determina o art. 40, inciso I e § 
2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 3º, incisos I a III, da Lei nº 
10.520/02; 

Resposta: o jurisdicionado informa às fls. 04 do arquivo 02/06/2017-
(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17....: 

 

Análise: O jurisdicionado encaminhou o Anexo II – Termo de 
Referência. A partir das especificações constantes será realizada a 
pesquisa de preços referenciais a fim de atestar o detalhamento 
necessário ao procedimento das pesquisas. 

Determinação atendida. 

6 -  Demonstrar a demanda dos quantitativos fixados neste 
edital, que devem ser calculados, mediante adequadas técnicas 
quantitativas de estimação, em função do consumo e da utilização 
prováveis, conforme determina o art.15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93 
c/c o art. 3º, incisos I a III, da Lei nº 10.520/02; 

Resposta/análise: o jurisdicionado encaminhou cópia do Ofício 
SMEC nº 1367/2016 (fls. 02/03 do arquivo 02/06/2017-(13124-
2/2017) Documento Anexado: PARTE 2 203.412.1.17...) elaborado 
pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, justificando a 
necessidade da compra dos brinquedos sem, contudo, demonstrar a 
demanda dos quantitativos fixados no edital. 

Determinação não atendida. 

7 -  Encaminhar as pesquisas de mercado realizadas, 
contendo, inclusive, o CNPJ das empresas cotadas, e/ou pesquisa a 
sistemas de custos, como determina o art. 15, §1º, da Lei nº 8.666/93 
c/c o art. 3º, inciso III, da Lei nº 10.520/02; 
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Resposta: o jurisdicionado informa às fls. 04 do arquivo 02/06/2017-
(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17....: 

 

Análise: O jurisdicionado encaminhou as pesquisas realizadas no 
site Banco de Preços (fls. 08/22 do arquivo 02/06/2017-(13124-
2/2017) Documento Anexado: PARTE 2 203.412.1.17...; fls. 01/22 do 
arquivo 02/06/2017-(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 3 
203.412.1.17... e fls. 01/03 do arquivo 02/06/2017-(13124-2/2017) 
Documento Anexado: PARTE 4 203.412.1.17...). 

Encaminhou ainda pesquisas realizadas junto a 3 empresas (fls. 
04/16 do arquivo 02/06/2017-(13124-2/2017) Documento Anexado: 
PARTE 4 203.412.1.17...), todas indicando o CNPJ. Foi 
encaminhado ainda o mapa de cotação (fls. 17/21 do arquivo parte 
4). Os novos documentos trazidos aos autos servirão para subsidiar 
a análise da economicidade. 

Determinação atendida. 

8 -  Detalhar, especificando item por item, através de errata, 
todas as alterações efetuadas no ato convocatório, se for o caso, 
dando a devida publicidade à mesma, na forma do § 4º do art. 21 da 
Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

Resposta/análise: o jurisdicionado encaminhou documento 
indicando alterações realizadas no edital junto com as respostas às 
determinações desta Corte (fls. 03/05 do arquivo 02/06/2017-(13124-
2/2017) Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17...), o que pode 
vir a confundir as informações. Desta forma, não obstante o 
jurisdicionado indicar as alterações realizadas, estas devem ser 
elaboradas separadamente das respostas, que não tratam de errata. 
Estas alterações devem estar disponíveis aos licitantes interessados 
em participar do certame, não existindo a necessidade de misturar 
informações desnecessárias aos licitantes. 

O jurisdicionado não comprovou a divulgação da errata, constando 
apenas a demonstração da divulgação da errata anterior, publicada 
em 13/04/17 no jornal “A Voz da Cidade”, em 01 a 15/04/17 e no 
“BIO” (Boletim Informativo Oficial da Prefeitura de Magé), fls. 08/09 
do arquivo 02/06/2017-(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 
1 203.412.1.17...., data anterior à Decisão Plenária que determinou 
as alterações procedidas no edital. 

Determinação parcialmente atendida. 

9 -  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 Federal nº 8.666/93; 

Resposta/análise: o jurisdicionado informa que optou apenas por 
adiar a licitação. 

Determinação superada. 

10 - Apresentar esclarecimentos acerca da elaboração do 
edital e julgamento das propostas pelo mesmo agente público, em 
afronta ao princípio da segregação de funções, conforme descrito na 
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fundamentação deste Voto, com eventual comprometimento da lisura 
do procedimento e da imparcialidade do pregoeiro. 

Resposta: o jurisdicionado informa às fls. 05 do arquivo 02/06/2017-
(13124-2/2017) Documento Anexado: PARTE 1 203.412.1.17....: 

 

Análise: O jurisdicionado encaminhou cópia da Portaria nº 1074/17 
(fls. 06 do arquivo de 02/06 Parte 1, que trata de designação de 
servidores para composição da “Comissão de Elaboração de Edital”, 
com efeito a partir de 01/05/17. 

Determinação superada. 

ECONOMICIDADE 

A presente licitação objetiva o registro de preços para aquisição de 
brinquedos para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com 
valor global estimado de R$885.263,60, divididos em 38 (trinta e oito) 
itens, conforme consta do anexo II Termo de Referência. 

[...] 

Para a fixação do valor estimado o jurisdicionado procedeu à 
pesquisa no site Banco de Preços e cotou preços junto a 3 empresas 
(arquivo 26/05/2017-Pesquisa de preços....): 

 - CHM – Comércio e Serviços Ltda.-ME - CNPJ 03.610.290/0001-
83 

 - Herculano’s Comercial Ltda.-ME - CNPJ 07.940.149/0001-08 

 - JC Camargo – Roupas e Acessórios - ME – CNPJ 
12.897.258/0001-11 

A fim de verificar a questão de item 3.2 referente à análise do 
orçamento estimado, não realizada em razão da ausência dos 
documentos referentes às pesquisas realizadas, consultamos o 
CNPJ das empresas acima e verificamos que as mesmas não 
apresentam atividades econômicas compatíveis com o objeto em 
tela, o que será objeto de questionamento. 

O mapa de cotação indica que o jurisdicionado adotou em sua 
estimativa o valor encontrado pelo cálculo da média, excluindo-se os 
valores encontrados no site Banco de Preços. 

Desta forma, em que pese o jurisdicionado ter realizado pesquisas 
junto ao site Banco de Preços o valor pesquisado não foi 
considerado para a formação do preço estimado, e o orçamento foi 
formado somente com preços colhidos junto a empresas privadas. 

Com relação à pesquisa realizada somente com preços colhidos no 
mercado junto a fornecedores, no caso 3 (três) empresas, este 
Tribunal tem se manifestado no sentido de que a diversificação da 
pesquisa é determinante para a obtenção do preço mais vantajoso, 
de forma a assegurar a economicidade da futura contratação, 
conforme trecho do voto a seguir destacado, dos autos do processo 
TCE-RJ nº 100.497-7/17: 

“A despeito da manifestação da CEE, no sentido da (i) inviabilidade 
de uma análise comparativa no mercado, em razão da especificidade 
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dos serviços descritos no objeto; e (ii) regularidade da pesquisa 
realizada, com base no critério mínimo aceito pela doutrina e 
jurisprudência – a juntada de 03 (três) fornecedores distintos dentro 
do ramo pertinente licitado –, pondero que a amplitude da pesquisa 
é determinante para a obtenção do preço mais vantajoso, 
assegurando-se a economicidade da futura contratação. Com 
efeito, o objetivo final de um certame licitatório é sempre a busca da 
melhor contratação para a Administração Pública, e, nesse sentido, 
uma boa pesquisa de mercado durante a fase interna do 
procedimento, com acesso ao maior número possível de 
fornecedores, é fator preponderante para o atingimento deste 
propósito. 

Destaco, ainda, que o Tribunal de Contas da União tem apontado, 
em relação à formação da estimativa de preços, a necessidade de 
consultar fontes de pesquisa que sejam capazes de representar 
fielmente o mercado, em especial por meio da verificação de valores 
praticados em contratações similares, reconhecendo a eventual 
insuficiência da coleta realizada unicamente com base nos 
orçamentos apresentados pela iniciativa privada1. Entretanto, isso 
não obsta a que, em certas espécies de contratação, a 
Administração se baseie em preços oficiais ou referenciais (por 
exemplo, EMOP, FGV etc), de onde melhor se extrairiam as 
condições reais de mercado. 

Em outras palavras, o essencial é a obtenção de valores mais 
próximos à realidade de mercado, devendo, sempre que 
possível e oportuno, proceder-se à consulta a fontes 
diversificadas de pesquisa. Conforme esclarece Ricardo Alexandre 
Sampaio, “a experiência tem indicado bons resultados quando a 
Administração amplia as fontes de pesquisa e, principalmente, 
realiza a depuração dos valores pesquisados”2. Esse, portanto, deve 
ser o foco da avaliação.  “” 

Desta forma tal questão será levada para a conclusão da presente 
análise. 

A fim de verificar a adequabilidade dos preços estimados, realizamos 
consulta aos sistemas e boletins de custos disponíveis no TCE/RJ, 
contudo não logramos êxito em localizar os itens previstos na 
planilha orçamentaria. 

Prosseguimos a pesquisa junto ao site Banco de Preços. Os 
argumentos de busca utilizados foram licitações realizadas no último 
ano. As pesquisas realizadas, em geral, retornaram poucas 
ocorrências e, em sua maioria, os valores retornados eram de 
licitações realizadas em outras regiões do Brasil, o que nos levou a 
utilizar pouco esta referência. Assim, registramos que o site Banco 
de Preços foi pouco utilizado na busca de preços referenciais. 

Por último realizamos pesquisas de preços na internet, fonte que 
retornou bastante ocorrência para os produtos aqui licitados, que 
tratam de brinquedos. Desta forma, ressaltamos que os valores 

                                                           
1 Cf. TCU. Acórdão nº 868/2013 – Plenário. Rel. Min. Marcos Bemquerer, j. em 10.04.2013. 

2 “Pesquisa de preços com base em apenas três orçamentos de fornecedores não funciona!”, artigo disponível em 

<http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-

funciona/#.Vwv4YdIrKM8>. Acesso em 28/04/2016.  

http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-funciona/#.Vwv4YdIrKM8
http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-funciona/#.Vwv4YdIrKM8
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referenciais utilizados para fins de verificação da economicidade, 
foram em sua maioria, localizados por buscas na internet.  

Fato importante a ser registrado é que encontramos muitas 
especificações descritas do Termo de Referência utilizando o nome 
atribuído ao produto por determinado fabricante, como por exemplo, 
o item 26, que se refere a piscina de bolinhas medindo 2,00m x 
2,00m, foi especificada como “Piscina Fundo do Mar”, nome dado 
pelo fabricante “Mundo Azul”.  

A especificação utilizada pelo jurisdicionado restringe o universo de 
fabricantes dos produtos aptos a atender às especificações do edital, 
levando a uma menor disputa e consequentemente preços menos 
vantajosos para a administração. 

Essa ocorrência foi observada nas especificações dos itens 3 e 26 a 
38, que foram selecionados como itens mais significativos para a 
verificação do preço estimado. 

Desta forma, o jurisdicionado deve rever todas as especificações, em 
especial dos itens 3 e 26 a 38, excluindo nomes específicos 
atribuídos por determinado fabricante, de forma que conste apenas 
especificações genéricas do produto sem qualquer referência a 
produtos de marcas específicas. 

A tabela a seguir demonstra a comparação dos preços estimados e 
os preços referenciais encontrados em nossas pesquisas. 

 

O valor total pesquisado corresponde a 56% do total estimado. 

Da observação da planilha observa-se que todos os itens 
pesquisados encontram-se com valores estimados maiores que os 
preços referenciais encontrados por esta Coordenadoria. Cabe 
ressaltar ainda que para os itens com nomes específicos de 
determinados fabricantes o preço de referência buscado foi o 
constante da especificação e nossas pesquisas identificavam 
produtos similares de outros fabricantes, com preços ainda mais 
reduzidos. 

Assim, o jurisdicionado deve realizar nova pesquisa de mercado, 
utilizando as novas especificações genéricas dos produtos, de forma 
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a ampliar o universo dos fabricantes aptos a atenderem as novas 
especificações e assim garantir o preço mais vantajoso para a 
administração. 

Cabe destacar que a ocorrência de preços estimados altos pode 
estar relacionada ainda ao fato de que na fase de orçamentação o 
jurisdicionado utilizou cotações de empresas localizadas dentro do 
Município de Magé e não especializadas na comercialização dos 
insumos licitados. 

Da análise procedida quanto à economicidade, verifica-se a 
necessidade de que o jurisdicionado atenda às seguintes questões: 

1 - Rever todas as especificações, em especial dos itens 3 e 26 a 38, 
excluindo nomes específicos atribuídos por determinado fabricante, 
de forma que conste apenas especificações genéricas do produto 
sem qualquer referência a produtos de marcas específicas. 

2 – Realizar nova pesquisa de mercado, servindo-se de outras fontes 
de consulta, como atas de registro de preço, próprias ou de outros 
órgãos, boletins de preços, contratos de outros órgãos e contratos 
anteriores firmados pelo próprio órgão, e ainda, quando consulta 
direta a fornecedores, buscar empresas de outras localidades e 
especializadas na comercialização dos insumos que integram o 
objeto, a fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto a ser 
adquirido, em observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei 
n.º 8.666/93. 

3 – Encaminhar documentos que demonstrem a demanda dos 
quantitativos estimados na presente licitação. 

[...] 

CONCLUSÃO 

Considerando que a análise dos editais efetuada por esta 
Coordenadoria impõe rito distinto dos demais atos encaminhados a 
este Tribunal, e que a ilegalidade no procedimento está configurada 
apenas ante a realização do certame sem uma decisão conclusiva 
desta Corte, sugerimos: 

I - a comunicação ao Prefeito Municipal de Magé, 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 
que: 

I.1 - Manter 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; 

I.2 - Atualizar as informações atinentes ao Pregão Presencial nº 
004/2017 (Processo Administrativo nº 30.078/2016) no sitio 
eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Magé, em conformidade 
com o artigo 8º, § 1º, IV; § 2º e § 3º, VI, da Lei Nacional nº 12.257/11, 
em especial com relação à data de realização do certame e 
divulgação das alterações procedidas na forma de errata; 

I.3 - Demonstrar a demanda dos quantitativos fixados neste edital, 
que devem ser calculados, mediante adequadas técnicas 
quantitativas de estimação, em função do consumo e da utilização 
prováveis, conforme determina o art.15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93 
c/c o art. 3º, incisos I a III, da Lei nº 10.520/02; 
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I.4 - Rever todas as especificações, em especial dos itens 3 e 26 a 
 38, excluindo nomes específicos atribuídos por determinado 
fabricante, de forma que conste apenas especificações genéricas do 
produto sem qualquer referência a produtos de marcas específicas. 

I.5 - Realizar nova pesquisa de mercado, com base nas nova 
especificações definidas, servindo-se de outras fontes de consulta, 
como atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, 
boletins de preços, contratos de outros órgãos e contratos anteriores 
firmados pelo próprio órgão, e ainda, quando consulta direta a 
fornecedores, buscar empresas de outras localidades e 
especializadas na comercialização dos insumos que integram o 
objeto, a fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto a ser 
adquirido, em observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei 
n.º 8.666/93; 

I.6 - Rever o prazo de entrega do produto constante da Proposta de 
Preços – Anexo I, bem como fixá-lo objetivamente no item 17 do 
edital, levando em consideração a questão da localização geográfica 
dos órgãos licitantes, de forma a ampliar a competitividade do 
certame ou justificar o prazo fixado. 

I.7 - Detalhar, quando da remessa a este Tribunal, especificando item 
por item, através de errata, em separado das respostas direcionadas 
a este Tribunal de Contas, todas as alterações que porventura sejam 
feitas no ato convocatório se for o caso, dando a devida publicidade 
a mesma na forma no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93 

 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se no 

mesmo sentido, por meio do parecer constante da peça eletrônica “21/06/2017 – 

Informação MPE”. 

É o Relatório. 

Ab initio, registro que atuo nestes autos na qualidade de Auditor em 

substituição a Conselheiro, em razão de convocação – para que eu assim atuasse 

– pela Presidência desta Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 

04/04/2017. 

Após detido exame dos autos, constato que não foi atendida a 

determinação da Sessão Plenária de 23/05/2017 quanto à demonstração da 

demanda dos quantitativos fixados neste edital, conforme mencionado no item 6 

do Voto transcrito, bem como que foi atendido parcialmente o determinado nos 

itens 4 e 8 do referido Voto. 

Quanto à determinação – atendida parcialmente – de atualização das 

informações atinentes à licitação em questão no sitio eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal de Magé, trata-se de medida necessária para conferir ampla 
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publicidade em meio eletrônico às suas licitações, em conformidade com o art. 8º, 

§ 1º, IV; § 2º e § 3º, VI, da Lei Nacional nº 12.527/11. 

Além disso, constato que o jurisdicionado não comprovou a divulgação da 

errata, constando apenas a demonstração da divulgação da errata anterior, 

publicada em jornal de grande circulação em 13/04/17, data anterior à decisão 

plenária que determinou as alterações procedidas no Edital, razão pela qual 

concordo com o Corpo Instrutivo no sentido de que devam ser detalhadas, 

especificando item por item, através de errata, todas as alterações efetuadas no 

ato convocatório, se for o caso, dando a devida publicidade, na forma do § 4º do 

art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

No que tange à análise da economicidade do Edital combatido, é cediço 

que visa à busca da proposta que atenda a determinado nível de qualidade ao 

menor preço viável, ou seja, sua análise envolve a verificação da qualidade 

adequada e da quantidade apropriada ao menor custo possível. 

Neste sentido, reputo necessário realizar minuciosa análise de 

economicidade, que deve abranger, necessariamente, o aspecto quantitativo, 

afigurando-se imprescindível que o Prefeito Municipal de Magé encaminhe  além 

de documentos, tais como pesquisas de mercado e orçamento estimativo da 

licitação, na forma do art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93  demonstração 

quanto à demanda dos quantitativos fixados neste Edital. 

Pontuo que a pesquisa de preços não deve se limitar a orçamentos 

apresentados por fornecedores, afigurando-se relevante a pesquisa a fontes 

referenciais de mercado, constantes de sistemas informatizados que permitam 

aferir os preços praticados no mercado para cada item do orçamento estimativo, 

sem prejuízo da consulta aos preços praticados em outras licitações. 

Este Tribunal tem se manifestado no sentido de que a diversificação da 

pesquisa é determinante para a obtenção do preço mais vantajoso, de forma a 

assegurar a economicidade da futura contratação. 

Com efeito, o objetivo final de um certame licitatório é sempre a busca da 

melhor contratação para a Administração Pública, e, nesse sentido, uma 

adequada pesquisa de mercado durante a fase interna do procedimento, com 
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acesso ao maior número possível de fornecedores, é fator preponderante para o 

atingimento deste propósito. 

Em outras palavras, o essencial é a obtenção de valores mais próximos à 

realidade de mercado, devendo, sempre que possível e oportuno, proceder-se à 

consulta a fontes diversificadas de pesquisa. 

Por fim, em reforço à análise realizada pelo Corpo Técnico, concordo que o 

jurisdicionado deve rever o prazo de entrega do produto constante da Proposta de 

Preços – Anexo I, bem como fixá-lo objetivamente no item 17 do Edital, levando 

em consideração a questão da localização geográfica dos órgãos licitantes, de 

forma a ampliar a competitividade do certame, ou justificar o prazo fixado.  

Não vislumbro, portanto, no presente Edital, razões para que seja 

estabelecido prazo de entrega que se preste a reduzir, de forma indesejada, a 

concorrência entre potenciais licitantes, favorecendo empresas que estejam 

localizadas próximo ao município de Magé. 

Ex positis, verifico que a matéria foi bem analisada pelas instâncias 

instrutivas, razão pela qual – adotando, como razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “13/06/2017-Informação da 

CEE” –, posiciono-me DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o 

parecer do douto Ministério Público Especial, e 

 

VOTO: 

 

I- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Magé, 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; 

2 - Atualize as informações atinentes ao Pregão Presencial nº 004/2017 

(Processo Administrativo nº 30.078/2016) no sitio eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal de Magé, em conformidade com o artigo 8º, § 1º, 

IV; § 2º e § 3º, VI, da Lei Nacional nº 12.527/11, em especial com 



   

2792 

Processo nº 203.412-1/17 

Rubrica           Fls.  

relação à data de realização do certame e divulgação das alterações 

procedidas na forma de errata; 

3 - Demonstre a demanda dos quantitativos fixados neste edital, que 

devem ser calculados, mediante adequadas técnicas quantitativas de 

estimação, em função do consumo e da utilização prováveis, conforme 

determina o art.15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 3º, incisos I a III, 

da Lei nº 10.520/02; 

4 - Reveja todas as especificações, em especial dos itens 3 e 26 a 

 38, excluindo nomes específicos atribuídos por determinado 

fabricante, de forma que conste apenas especificações genéricas do 

produto sem qualquer referência a produtos de marcas específicas; 

5 - Realize nova pesquisa de mercado, com base nas novas 

especificações definidas, servindo-se de outras fontes de consulta, 

como atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, boletins 

de preços, contratos de outros órgãos e contratos anteriores firmados 

pelo próprio órgão, e ainda, quando consulta direta a fornecedores, 

buscar empresas de outras localidades e especializadas na 

comercialização dos insumos que integram o objeto, a fim de verificar a 

aceitabilidade do preço do produto a ser adquirido, em observância aos 

arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/93; 

6 - Reveja o prazo de entrega do produto constante da Proposta de 

Preços – Anexo I, bem como fixá-lo objetivamente no item 17 do edital, 

levando em consideração a questão da localização geográfica dos 

órgãos licitantes, de forma a ampliar a competitividade do certame ou 

justificar o prazo fixado; 

7 - Detalhe, quando da remessa a este Tribunal, especificando item por 

item, através de errata, em separado das respostas direcionadas a este 

Tribunal de Contas, todas as alterações que porventura sejam feitas no 

ato convocatório se for o caso, dando a devida publicidade na forma no 

§ 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93. 
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II - Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões - SSE, para que, 

ao efetivar a comunicação, disponibilize ao jurisdicionado o inteiro teor da 

instrução. 

 

Plenário,  

GA-1, em 04/07/2017. 
 

 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Conselheiro-Substituto 
 


