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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. REGISTRO DE PREÇOS. 

DÉFICIT INFORMACIONAL. EXAME DE LEGALIDADE 

PREJUDICADO. DOCUMENTAÇÃO E RETIFICAÇÕES 

EXIGIDAS. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO 

PROCESSO. COMUNICAÇÃO.  

 

  
 Trata-se de análise do Edital de Pregão Presencial nº 34/2017, pelo sistema de 

Registro de Preços (Processo Administrativo nº 210/4296/2017), formalizado pela Fundação 

Pública Municipal de Educação de Niterói, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios 

(carnes) para a complementação do cardápio escolar das Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Educação de Niterói, no valor de R$ 15.268.293,37, com data inicialmente 

marcada para realização em 05/01/2018, às 14:30hs. Emitiu-se o Ofício SGE/CEE nº 379/17, 

em 02/01/2018, encaminhado ao jurisdicionado determinando a adoção de medidas para o 

adiamento do certame, na forma do art. 35º, V, do Ato Normativo nº 143/14. 

A CEE, após análise, sugere comunicação, em razão de haver questões pendentes de 

esclarecimento e retificação pelo jurisdicionado antes da realização do certame (Arquivo 

Digital TCE-RJ – 08/01/2018-Informação da CEE). 

O Ministério Público, representado pelo Procurador Sergio Paulo de Abreu de 

Martins Teixeira, manifesta-se no mesmo sentido (Arquivo Digital TCE-RJ – 10/01/2018-

Informação da MPE). 
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É O RELATÓRIO. 

 

Conforme exposto no parecer do corpo instrutivo, acompanhado pelo Ministério 

Público Especial, o edital em análise não dispõe de todos os elementos aptos a exaurir por 

completo os questionamentos levantados à luz do ordenamento jurídico. Assim sendo, 

impende apontar que as fragilidades encontradas impedem a prolação de decisão definitiva. 

Inicialmente, faço contar que, apesar das fragilidades que mais adiante serão 

apresentadas, não houve dificuldades em atestar a economicidade. Como pode ser 

observado o valor total referente a média das cotações realizadas (R$ 15.268.293,37) foi 

adotado como valor desta licitação por se encontrar inferior ao pesquisado pelo 

Jurisdicionado no Banco de Preços (R$ 15.336.793,59). 

Verifica-se, ainda, que foram encaminhas as cópias das cotações ao mercado com 03 

fornecedores especializados – a saber: AGRIGEL Comércio Ltda. (RJ), EG Martins Comércio 

e Representações de Alimentos Eirelli – ME (RJ) e Expresso Fácil Comércio e Serviços Ltda-

EPP (RJ) – e também cópias das pesquisas realizadas com outras licitações públicas (Banco 

de Preços) de órgãos públicos. 

Em adição, o corpo instrutivo, em percuciente análise, demonstrou que foi possível 

observar com base no Processo TCE-RJ nº 250.922-3/16, referente ao Pregão anterior nº 

013/2016 para a aquisição de itens alimentícios para a Rede Municipal de Educação de 

Niterói e Creches Comunitárias, conhecido na sessão plenária de 14/06/2016, que os preços 

agora estimados guardam proporção (mesma ordem de grandeza) com os preços 

anteriormente estimados. 

 Feita tal consideração, volto-me às questões que demandam maior atenção em razão 

das correções necessárias.  

 Primeiramente, quanto à qualificação técnica, destaco que devem ser excluídas as 

exigências previstas nos itens “12.4.1.e” e “12.4.1.k” do edital, tendo em vista que a exigência 

de amostras e de laudos físicos e bromatológicos somente devem ser exigidos do licitante 

vencedor do certame, e que devem ser revistas as redações dos itens “12.4.1.f” e “12.4.1.g”, 

prevendo a apresentação de declaração de disponibilidade de veículos aptos para transporte 

de carnes ao invés de comprovação de propriedade. 
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 No que se refere à publicidade do certame o Jurisdicionado encaminhou cópias do 

aviso da licitação no Jornal A Tribuna (22/12/2017) e O Fluminense (22/12/2017). O ponto 

que merece ser ressaltado, contudo, diz respeito à ausência de disponibilização do 

instrumento convocatório na internet.  

De fato, é pacífico que o administrador deve conferir ampla publicidade aos editais 

de licitação, como forma de assegurar a ampla competitividade, bem como submeter o 

procedimento à fiscalização pública, assegurando-se a observância aos princípios da 

legalidade e moralidade.  

Não por outra razão, em 2011 entrou em vigor a Lei Federal nº 12.527/11, que 

normatizou o acesso à informação, regulamentando o inciso XXXIII do art. 5º, o inciso II do § 

3º do art. 37 e o § 2º do art. 216 da Constituição da República. O diploma legal determina 

expressamente a obrigatoriedade de os órgãos e entidades da administração pública 

efetuarem a divulgação, na íntegra, dos editais de licitação na internet e ainda vai além: 

determina a divulgação do resultado do procedimento licitatório e publicação dos contratos 

que vierem a ser celebrados. 

Em consulta ao site oficial da Fundação Municipal de Educação de Niterói não foi 

possível, contudo, localizar o aviso deste edital, apesar de o item 1.2 dispor em sentido 

contrário, o que demonstra, a princípio, violação da lei mencionada.   

Em continuidade, destaco a necessidade de retificações no edital para torná-lo mais 

claro quanto aos seus termos, uma vez que (i) não consta o local da realização da licitação; 

(ii) informação da data para realização do certame (dia 05/12/2017).   

Outro ponto omisso no edital e na Minuta Contratual, que também demanda 

saneamento, diz respeito à estipulação de prazo de vigência do contrato. 

Deve ser aperfeiçoado, ainda, o item 9.5 do edital referente ao critério de 

aceitabilidade de preços de forma a estabelecer de forma expressa que não serão aceitas 

ofertas de preços superiores ao estimado no item 4.1 do edital. 

Ressalto, por oportuno, a necessidade de encaminhamento de elementos que não 

constam nos autos. O primeiro deles diz respeito à memória de cálculo da origem da 

estimativa dos quantitativos, quer seja pela série histórica de consumos anteriores e/ou 

estimativa de consumo de carnes por aluno. Outro documento necessário é o 
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cronograma/programação de entrega dos quantitativos estimados neste objeto. Isso, porque 

no item 16.1 foi estabelecido como obrigação da contratada de entregar o objeto licitado, na 

quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato, 

conforme especificado no instrumento contratual, contudo, tal cronograma não se encontra 

nos autos. 

Evidencio, ainda, que o instrumento convocatório foi elaborado pelo pregoeiro, em 

contrariedade ao princípio da segregação das funções. Trata-se de princípio que se concentra 

na necessidade de a Administração repartir funções administrativas entre agentes públicos, 

cuidando para que tais indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as 

outras1. Nos processos de contratação pública, a aplicação de tal princípio busca inibir a 

concentração, em apenas um servidor, de funções referentes às fases de planejamento, 

licitação e execução contratual. O raciocínio, portanto, vale não somente para as atribuições 

de elaboração de editais e posterior condução das licitações, mas também para a atuação nas 

fases de julgamento e, após, de fiscalização contratual. Trata-se, enfim, de um princípio 

básico de controle interno.  

O Tribunal de Contas da União possui precedentes referentes ao tema, sempre 

pontuando que a atribuição, ao pregoeiro, da responsabilidade pela elaboração do edital, 

cumulativamente às atribuições de sua estrita competência, contraria a devida segregação de 

funções prevista nos diplomas normativos federais que regem o procedimento do pregão2. 

De fato, quando a Lei nº 8.666/93 e a Lei nº 10.520/02 - que trazem, como regra, 

normas gerais de licitações e contratos administrativos - tratam das atribuições do pregoeiro 

e das comissões de licitações, em nenhum momento possibilitam a interpretação de que a 

preparação ou elaboração de editais, ainda que seguindo orientações das assessorias 

jurídicas, possam ser ofícios exercidos por esses servidores ou comissões3. 

Conceda-se o argumento de que o artigo 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520/02 admitiria 

a atribuição de novas funções ao pregoeiro, além daquelas expressamente designadas na lei - 

                                                           
1 DE VITA, Pedro Henrique Braz. "A segregação de funções no bojo dos processos de contratação", artigo disponível em 
http://www.zenite.blog.br/a-segregacao-de-funcoes-no-bojo-dos-processos-de-contratacao/ 
2 Cf. TCU. Acórdão nº 3.381/2013 – Plenário. Rel. Min. Valmir Campelo, j. em 04.12.2013. Cite-se, ainda, o Acórdão nº 
2.389/2006 – Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguiar, j. em 06.12.2006. 
3 O artigo 22, XXVII, da Constituição Federal estipula competir privativamente à União legislar sobre “normas gerais de 
licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III”. 

http://www.zenite.blog.br/a-segregacao-de-funcoes-no-bojo-dos-processos-de-contratacao/


TCE-RJ - DIGITAL 
PROCESSO nº 230.344-3/17 
RUBRICA             Fls.  

205 

 

o que, de fato, parece ser perfeitamente possível4. Ainda assim, examinando as atribuições já 

previamente arroladas no dispositivo, chega-se à conclusão que todas elas dizem respeito, 

eminentemente, a encargos e poderes limitados à condução da fase externa dos certames 

licitatórios. Nessa linha, confira-se a lição de Joel de Menezes Niebuhr: 

Vê-se que o pregoeiro agrega praticamente as mesmas funções da comissão de 
licitação, tal qual disposta na Lei nº 8.666/93, no que tange às demais modalidades. 
A função dele — insista-se — é pôr em prática o edital, conduzindo a fase 
externa da licitação, recebendo documentos e propostas, procedendo ao 
julgamento, à classificação das propostas, à habilitação, recebendo os recursos e, 
se não os houver, adjudicando o objeto licitado ao vencedor.  
Destaca-se, por oportuno, que o pregoeiro não é o responsável pela elaboração 
do edital. Quem responde pelo edital é a autoridade competente. O pregoeiro 
recebe o edital pronto e tem a função de dar-lhe cumprimento, realizando o 
procedimento nele previsto5. – grifos da transcrição. 
 

Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do E. Tribunal de Contas da União:  

 
Na realização de processos licitatórios deve ser observada a segregação de 
funções, não se admitindo o acúmulo de atribuições em desconformidade com 
tal princípio: Por intermédio de representação, foram trazidas informações ao 
Tribunal a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em procedimentos 
licitatórios para a aquisição de medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Diversas condutas 
adotadas pelos responsáveis pelas licitações examinadas mereceram a reprovação 
do relator, em especial, a condição de um dos membros da Comissão de Licitação, 
que, ao mesmo tempo, seria Chefe do Setor de Compras do órgão. Tal situação 
seria inadequada, pois o referido membro, ao exercer a dupla função de elaborar os 
editais licitatórios e de participar do julgamento das propostas, agiria em 
desconformidade com o princípio de segregação de funções. Em consequência, por 
conta dessa circunstância, propôs o relator a expedição determinações corretivas 
ao Município de Cachoeiro do Itapemirim, de maneira a evitar falhas 
semelhantes nas futuras licitações que envolvam recursos públicos federais, em 
especial a inobservância da segregação de funções. Acórdão nº 686/2011-Plenário, 
TC-001.594/2007-6, rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho, 23.03.2011” (TCU, 
Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 55). 

 

Desse modo, a competência para elaborar os instrumentos convocatórios não deve 

ser atribuída ao pregoeiro ou às comissões de licitação. Por essa razão, incluo no dispositivo 

do voto determinação para observância em casos futuros, considerando que a própria 

concepção e planejamento do certame não deve ser atribuída ao pregoeiro.  

                                                           
4 Art. 3º  “A fase preparatória do pregão observará o seguinte”: (...) IV – “a autoridade competente designará, dentre os 
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre 
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a 
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor”. 
5 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 6 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 91. 
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Concordo, ainda, com a ponderação do corpo instrutivo no sentido de que deve o 

jurisdicionado, nos próximos certames licitatórios, avaliar a conveniência da adoção do 

pregão eletrônico em detrimento do presencial, na medida em que aquele, em tese, é capaz 

de atrair um maior número de interessados e, portanto, prestigia a competitividade do 

certame. Sobre este assunto, já se posicionou o TCU no informativo nº 99:  

PLENÁRIO 
A opção por pregão presencial, em vez de pregão eletrônico, sem justificativa 
consistente, associada a estipulação de local de apresentação de propostas distinto 
daquele em que serão prestados os serviços configura, em avaliação preliminar, 
irregularidade e justifica a suspensão cautelar certame.   
Representação apontou supostas irregularidades na condução, pela Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos, do Pregão Presencial 004/2012/CBTU, que visa à 
contratação de serviço de vigilância ostensiva e armada para 71 postos de 24h 
ininterruptas, nas áreas da CBTU/Recife. As possíveis ilicitudes são as seguintes: a) 
escolha não motivada da modalidade pregão presencial, em vez de pregão 
eletrônico; b) obrigatoriedade de as propostas serem apresentadas na cidade do Rio 
de Janeiro/RJ, embora o serviço deva ser prestado em Recife/PE. Foram 
credenciadas cinco empresas e a vencedora do certame ofertou proposta no valor 
de R$ 9.949.900,00. O Presidente do TCU, atuando nos autos em função de férias 
do relator, observou que teria sido violado o disposto no art. 4º, § 1º, do Decreto 
5.450/2005, visto não se ter comprovado a inviabilidade de adoção do pregão 
eletrônico e que a CBTU teria agido sem respaldo técnico ou legal. Acrescentou que 
o fato de “o local de entrega e abertura das propostas ser distante do local da 
prestação dos serviços licitados implica a restrição da competitividade do certame” 
e aparente violação ao comando contido no art. 20, caput, da Lei 8.666/1993. Por 
considerar presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, determinou: a) em 
caráter cautelar, a suspensão do certame até que o Tribunal delibere sobre o mérito 
da representação; b) a realização de oitiva da CBTU sobre a não adoção de pregão 
eletrônico e a escolha de local de apresentação das propostas distante do local de 
prestação dos serviços. Comunicação de Cautelar, TC 007.473/2012-5, Ministro-
Presidente Benjamin Zymler, 28.3.2012. 

 

Trata-se de questão regulamentada em âmbito federal6, e que deve ser implementada 

nos estados e municípios, sempre que possível, por contribuir com a ampla disputa e reduzir 

os custos nas contratações. Assim, na linha do que vem sendo decidido nesta Corte7, 

necessária se faz a recomendação para que em casos futuros seja avaliada a conveniência da 

adoção do pregão eletrônico em detrimento do presencial, ou, no caso de se optar pelo 

pregão presencial, que haja fundamentação para a opção escolhida. 

Entendo ainda necessário, em adição ao proposto pelo corpo instrutivo, que no edital 

                                                           
6
 Decreto Federal nº 5.450/05, art. 4º. Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade 

pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. 
§ 1º O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela 
autoridade competente. 
7 Processo TCE nº 204.959-6/17. 
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conste esclarecimentos relativos ao subitem “12.3.1, b” que se refere à exigência de certidão 

negativa de falência e recuperação judicial como qualificação econômico-financeira.  

Com efeito, o artigo 47 da Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05) 8 

demonstra o verdadeiro espírito do legislador, qual seja, a preservação da empresa e a 

manutenção de empregos. Com base nessa premissa, extrai-se do artigo 52, II, que, estando a 

empresa em recuperação judicial com as certidões regulares, está apta a contratar com o 

poder público. De qualquer forma, revela-se adequado que o jurisdicionado exija que a 

recuperação judicial esteja devidamente homologada em juízo, conforme entendimento 

adotado atualmente pela Procuradoria-Geral do Estado, reproduzida em sua minuta-padrão, 

nos seguintes termos: 

 

- O licitante detentor da proposta ou lance de menor preço deverá apresentar 
certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas 
pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os 
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir 
certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 

- Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo 
de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, 
caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no 
presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo 
Juízo competente.   
 

O que se busca, portanto, é que reste claro no edital que não se veda a participação de 

sociedades empresárias em recuperação, nas condições acima expostas, pelo que a certidão 

exigida como condição de qualificação econômico-financeira deve se referir somente às 

sociedades em falência. 

Em prosseguimento, verifico que os itens 6.2.1 e 6.2.2 do edital exigem a apresentação 

de documentos autenticados ou com firma reconhecida (procuração, carta de 

credenciamento e declaração do responsável técnico), o que parece excessivo e restritivo à 

competitividade. De fato, a ausência de firma reconhecida tem sido considerada, 

sistematicamente, mera irregularidade formal pelos tribunais superiores, passível de ser 

                                                           
8
 Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, 

a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 
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suprida em certame licitatório, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA 
EM CERTAME LICITATÓRIO. MERA IRREGULARIDADE. 
1. Trata-se de documentação - requisito de qualificação técnica da empresa licitante 
- apresentada sem a assinatura do responsável. Alega a recorrente (empresa 
licitante não vencedora) a violação ao princípio de vinculação ao edital, em razão 
da falta de assinatura na declaração de submissão às condições da tomada de 
preços e idoneidade para licitar ou contratar com a Administração.  
2. É fato incontroverso que o instrumento convocatório vincula o proponente e que 
este não pode se eximir de estar conforme as exigências apresentadas no Edital. 
Devem estar em conformidade com o documento administrativo, tanto a 
qualificação técnica, como a jurídica e a econômica-financeira.  
3. Porém, há de se reconhecer que, a falta de assinatura reconhecida em um 
documento regularmente apresentado é mera irregularidade - principalmente se o 
responsável pela assinatura está presente no ato para sanar tal irregularidade. 
Precedente.  
4. Recurso especial não provido.  
(REsp 947953/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
julgado em 14/9/2010, DJe 6/10/2010) 
 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECONHECIMENTO DE 
FIRMA EM CERTAME LICITATÓRIO. 
1. A ausência de reconhecimento de firma é mera irregularidade formal, passível 
de ser suprida em certame licitatório, em face dos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 
2. Recurso especial improvido.  
(REsp 542333/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
20/10/2005, DJ 7/11/2005) 

 
 

O Tribunal de Contas da União perfilha do mesmo entendimento, conforme se 

verifica nos julgados abaixo: 

Acórdão nº 1301/2015 – TCU 
(...) 9.3.4. a inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimento de firma, 
exigência essa que apenas pode ser feita em caso de dúvida da autenticidade da 
assinatura e com prévia previsão editalícia, conforme entendimento desta Corte, a 
exemplo dos Acórdãos 3.966/2009-2ª Câmara e 291/2014 - Plenário; (...) 
(Plenário: Ata n° 19/2015. Data da Sessão: 27/5/2015 – Ordinária) 

 

Acórdão nº 291/2014 - TCU 
(...) 9.3. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO das 
seguintes irregularidades e impropriedades ocorridas na Tomada de Preços 
05/2013, com vistas a evitá-las em futuros certames licitatórios destinados à 
contratação de objetos custeados por recursos federais: 
(...) 9.3.4. Inabilitação de empresa devido à ausência de reconhecimento de firma, 
exigência essa que apenas pode ser feita em caso de dúvida da autenticidade da 
assinatura e com prévia previsão editalícia, conforme entendimento desta Corte, a 
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exemplo do Acórdão 3.966/2009-2ª Câmara; 
 

 O tema também foi objeto do Informativo de Jurisprudência nº 075 do TCU que 

assentou a matéria da seguinte forma: 

  Licitação. Habilitação. Exigência excessiva.  
A exigência de documentação com firma reconhecida em cartório restringe a 
competitividade das licitações e somente é justificável em caso de dúvida da 
autenticidade da assinatura e desde que haja previsão no edital. (grifos nossos) 
(Acórdão 604/2015 Plenário - Representação, Relator Ministro José Múcio 
Monteiro) 

 

Nesse diapasão, entendo que a exigência do edital, de fato, é excessiva e 

potencialmente capaz de restringir a competitividade, devendo ser objeto de retificação pelo 

jurisdicionado.  

Entendo oportuno, ainda, tecer comentários a respeito do art. 40, §5º, da Lei nº 

8.666/939. O mencionado dispositivo foi incluído pela Lei nº 13.500/17, de 26 de outubro 

de 2017, e tem por objetivo estimular a contratação de presos, egressos, cumpridores de 

penas e medidas alternativas, como forma de promover sua ressocialização e reinserção 

ao mercado de trabalho; atribuindo, portanto, uma nova função social à licitação e ao 

contrato administrativo, como já se passa, por exemplo, com relação à necessidade de 

observância às regras de acessibilidade.  

Considerando que um dos objetivos da execução penal é o de proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado10, e que a 

inclusão do condenado no mercado de trabalho constitui dever social e condição de 

dignidade humana, com finalidade educativa e produtiva11, tal dispositivo representa 

interessante mecanismo de sistematização das ações que visam à reinserção social de 

presos e egressos do sistema carcerário evitando-se a reincidência. 

Diante de tais fatos, entendo pertinente realizar recomendação ao atual titular da 

Prefeitura Municipal de Niterói para que adote providências necessárias à 

regulamentação do art. 40, §5º, da Lei nº 8.666/93, que trata da possibilidade de a 

                                                           
9 Art. 40, §5º, da Lei nº 8.666/93 – “A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, 
exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a 
finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento”. 
10 Art. 1º da Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/84. 
11 Art. 28 da Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/84. 
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Administração, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da 

contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do 

sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando. 

Por fim, além dos itens que entendo que devem ser adicionados à sugestão 

apresentada, persiste destacar que os relativos à observância do princípio de segregação de 

funções e da conveniência da adoção do pregão eletrônico em detrimento do presencial, 

devem ser objetos de recomendação e não de comunicação. 

Pelo que se constata da instrução processual, conclui-se que a ausência de elementos 

imprescindíveis e a necessidade de justificavas e correções impossibilita que seja proferida 

decisão definitiva por este Tribunal, motivo pelo qual se torna necessária comunicação ao 

jurisdicionado, para que atenda o comando deste Tribunal com o fito de devidamente sanear 

o processo. 

Chama-se, em tempo, a atenção do jurisdicionado para o conteúdo das manifestações 

do corpo instrutivo do Tribunal, que pode ser consultado no sítio oficial desta Corte 

(http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo). 

Pelo exposto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o corpo instrutivo 

e o parecer do Ministério Público Especial. Minha parcial divergência reside entender, nos 

termos destacados no voto, necessário: (i) explicitar a possibilidade de participação de 

sociedades em recuperação judicial; (ii) excluir a exigência de firma reconhecida e 

autenticações nos documentos exigidos dos licitantes; (iii) adote providências necessárias 

à regulamentação do art. 40, § 5º, da Lei nº 8666/93; e, (iv) transmudar os itens relativos à 

observância do princípio de segregação de funções e da conveniência da adoção do pregão 

eletrônico em detrimento do presencial de comunicação para recomendação. Desta forma, 

 

VOTO: 

 

I – pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Fundação Municipal de Educação de 

Niterói, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, para no prazo de 30 (trinta) dias:  
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I.I - adiar e manter adiado sine die a presente licitação aguardando a decisão conclusiva 

desta Corte pelo conhecimento deste edital, encaminhando os comprovantes de publicação 

dos avisos de adiamento, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 4º da Lei nº 

10.520/02, além de divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet); 

I.II - em cumprimento ao que determina a Lei Nacional nº 12.257/11 alertamos o 

jurisdicionado para a obrigação de conferir ampla publicidade a esta certame, observando o 

que determina o art. 8º inc. IV da norma, conforme reprodução a seguir, disponibilizando no 

sitio eletrônico oficial uma cópia atualizada do edital, acompanhada por todos os seus 

anexos:  

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e 
resultados, bem como a todos os contratos celebrados. 

 

I.III - encaminhar documentos que demonstrem a demanda dos quantitativos fixados nos 

editais, que devem ser calculados em função do consumo e utilização prováveis, conforme 

determina o art. 6º, IX, c/c o art. 7º, §2º, I, ou o art.15, § 7º, II, c/c o art. 40, § 2º, I, da Lei 

Federal nº 8.666/93. Deve ser enviada memória de cálculo justificando os quantitativos quer 

seja pela série histórica de consumos anteriores e/ou estimativa de consumo de carnes por 

aluno/faixa etária com a indicação do total de alunos da rede educacional municipal;  

I.IV - encaminhar o cronograma/programação de entrega dos quantitativos estimados neste 

objeto;  

I.V - estabelecer no edital o local da realização da licitação. Nas publicações do aviso da 

licitação consta a informação de que a sessão pública será realizada no Auditório da CPL, 

situado na Rua Visconde de Uruguai nº 414 – Centro – Niterói – RJ;  

I.VI - rever a data para realização do certame prevista no preâmbulo do edital. Nas 

publicações dos avisos da licitação consta a data de 05/01/2018 para a realização deste 

pregão;  

I.VII – aperfeiçoar a redação o item 9.5 do edital referente ao critério de aceitabilidade de 

preços. Deve ser estabelecido que não serão aceitas ofertas de preços superiores ao estimado 

no item 4.1 do edital;  
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I.VIII - estipular no edital e na Minuta Contratual o prazo previsto da execução contratual. 

Na cláusula segunda da Minuta Contratual (Anexo VIII) não foi preenchido o campo 

referente ao prazo de vigência do contrato;  

I.IX – excluir do edital as exigências de comprovação dos itens “12.4.1.e” e “12.4.1.k” 

referentes à qualificação técnica, tendo em vista que a exigência de amostras e de laudos 

físicos e bromatológicos somente devem ser exigidos do licitante vencedor do certame;  

I.X – rever a redação dos itens “12.4.1.f” e “12.4.1.g” do edital, prevendo a apresentação de 

declaração de disponibilidade de veículos aptos para transporte de carnes ao invés de 

comprovação de propriedade de veículos;  

I.XI - certificar-se que a relação das unidades escolares dos 08 polos/coordenadorias com 

seus respectivos endereços foi anexado ao edital e foi devidamente disponibilizado aos 

licitantes; 

I.XII - esclareça no edital que não se veda a participação de sociedades empresárias em 

recuperação, nas condições expostas no voto, e que o subitem “12.3.1, b” que se refere à 

exigência de certidão negativas de falência e recuperação judicial como qualificação 

econômico-financeira deve se referir somente às sociedades em falência; 

I.XIII - retifique os itens 6.2.1 e 6.2.2 do edital que exigem a apresentação de firma 

reconhecida, sem que haja dúvida sobre a autenticidade do documento; 

I.XIV - detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as alterações efetuadas 

no ato convocatório se for o caso, dando a devida publicidade a mesma na forma do §4º do 

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

I.XV - 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; 

II – pela RECOMENDAÇÃO ao atual titular da Prefeitura Municipal Niterói, a fim de que: 

II.I – nos próximos editais avalie a conveniência da adoção do pregão eletrônico em 

detrimento do presencial, na medida em que aquele, em tese, é capaz de atrair um maior 

número de interessados e, portanto, prestigia a competitividade do certame; 
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II.II - nos próximos editais observe o princípio da segregação das funções, devendo a 

competência para elaborar os instrumentos convocatórios ser atribuída à autoridade 

competente; e 

II.III - adote providências necessárias à regulamentação do art. 40, § 5º, da Lei nº 8.666/93, 

conforme apontamentos feitos ao longo do voto. 

 

GC-6,        
 
 

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 


