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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° 101.558-4/17 

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA 

ASSUNTO: Edital de Licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico 
 

Trata o presente processo do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2017, 

encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, 

cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 

veículos blindados para atender às necessidades da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária – SEAP, na forma contida no Termo de Referência, 

com valor inicialmente estimado de R$ 12.996.000,00 (doze milhões, novecentos 

e noventa e seis mil reais), tendo sido reduzido para o valor de R$ 7.412.400,00 

(sete milhões, quatrocentos e doze mil e quatrocentos reais) com data de 

realização inicialmente marcada para o dia 12/04/2017, tendo sido adiada sine die 

– em virtude do encaminhamento, por esta Corte, do Ofício SGE/CEE nº 059, de 

07/04/2017 – até que haja decisão definitiva deste Tribunal com referência ao 

edital em apreço. 

Trata-se da 4ª (quarta) submissão do Edital em exame à apreciação 

desta Corte de Contas. Em Sessão Plenária de 20/07/2017, este Tribunal assim 

decidiu: 

VOTO: 

Pela NOTIFICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária, com fundamento no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE-
RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 
razões de defesa para o não atendimento à decisão Plenária de 
23/05/2017, sem prejuízo da adoção das seguintes providências 
propostas pela Instrução: 

1. Mantenha esta licitação adiada sine die, aguardando a decisão 
conclusiva desta Corte pelo conhecimento deste edital, além de 
divulgar a iniciativa no sítio eletrônico oficial (internet). 



   

2792 

Processo nº 101.558-4/17 

Rubrica           Fls.  

2. Apresente estudo da demanda que serviu como subsídio para a 
fixação dos quantitativos estimados, indicando-os e justificando-os, 
conforme dispõe o art. 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93. 

3. Revise os preços unitários estimados na licitação, ampliando as 
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 e preços pactuados em 
outros contratos (públicos ou privados) pelas empresas consultadas, 
a fim de alcançar o máximo de vantagem na contratação que se 
pretende licitar. 

4. Promova o desmembramento do objeto, visando a constituir lotes 
com características de veículos semelhantes, no intuito de viabilizar a 
participação de mais licitantes e, com isso, ampliar a competitividade, 
em respeito ao que estabelece o art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93 ou, 
alternativamente, justifique a impossibilidade ou a impertinência do 
desmembramento do objeto em lotes. 

5. Justifique a vantagem econômica e a conveniência da presente 
contratação, haja vista o momento de fragilidade econômica pela 
qual passa o Estado do Rio de Janeiro. 

6. Detalhe, 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. 

7. Comunique 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. 

 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “23/08/2017 – 

Informação da CEE”: 

[...] 

Retornam os autos a esta Coordenadoria em razão do 
encaminhamento, pelo Jurisdicionado, de novas informações 
constantes do Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017) que 
passamos a analisar: 

... apresente razões de defesa para o não atendimento à decisão 
Plenária de 23/05/2017 

Resposta - Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017):  

Análise/Conclusão: Visando dar atendimento ao que foi 
determinado, o jurisdicionado encaminhou novos documentos via 
arquivos digitais datados de 18/08/2017 (Doc. Digital nº 18.537-8/17), 
contudo o jurisdicionado foi instado a apresentar razões de defesa 
ante a ausência de atendimento à decisão proferida na sessão de 
23/05/2017. 
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Ocorre que o notificado não apresentou defesa direta ao fato a ele 
imputado, entretanto, conforme já registrado, compareceu aos autos 
apresentando resposta aos itens da decisão em destaque. 

Salvo entendimento em contrário, o movimento processual produzido 
pelo jurisdicionado indica que o não atendimento à decisão proferida 
na sessão do dia 23/05/2017 foi acidental, descaracterizando a 
desídia processual intencional ou dolosa. 

 

1. Mantenha esta licitação adiada sine die, aguardando a decisão 
conclusiva desta Corte pelo conhecimento deste edital, além de 
divulgar a iniciativa no sítio eletrônico oficial (internet). 

Resposta: fl. 07 do Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017):  

 

 

 

Publicação de aviso de adiamento: O certame, inicialmente 
agendado para 12/04/2017, encontra-se adiado sine die (OFÍCIO 
SGE/CEE Nº 059, DE 07/04/2017), conforme publicações efetuadas 
em 12/04/2017 no jornal O Fluminense e no DOERJ - arquivo: 
20/04/2017–(8646-3/2017) Comprovante de suas publicações.  

Determinação atendida. 

 

2. Apresente estudo da demanda que serviu como subsídio para a 
fixação dos quantitativos estimados, indicando-os e justificando-os, 
conforme dispõe o art. 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93. 

Resposta: fls. 07/08 do Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017):  
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Análise/Conclusão: diante do exposto, conclui-se pelo acolhimento 
dos esclarecimentos em exame. 

Determinação atendida. 

3. Revise os preços unitários estimados na licitação, ampliando as 
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 e preços pactuados em 
outros contratos (públicos ou privados) pelas empresas consultadas, 
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a fim de alcançar o máximo de vantagem na contratação que se 
pretende licitar. 

Resposta: fls. 07/08 do Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017):  

 

 

 

 

Análise/Conclusão: A ampliação das pesquisas de preços com 
empresas especializadas, além de consulta a outras fontes, resultou 
na redução do valor inicial de R$ 12.996.000,00 (doze milhões, 
novecentos e noventa e seis mil reais) para R$ 7.412.400,00 (sete 
milhões, quatrocentos e doze mil e quatrocentos reais), gerando uma 
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economia de R$ 5.583.600,00 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e 
três mil e seiscentos reais).  

 

Registre-se, contudo, a ausência de preços referenciais disponíveis 
para o objeto da licitação, já que se trata de um serviço especializado 
e por demais específico. Assim, não há tabela de preços disponíveis 
em sítios ou institutos de pesquisa no ramo ou ainda de preços 
regulados pelo governo. 

 

Diante do exposto, conclui-se pelo acolhimento dos esclarecimentos 
em exame. 

 

Determinação atendida. 

4. Promova o desmembramento do objeto, visando a constituir lotes 
com características de veículos semelhantes, no intuito de viabilizar a 
participação de mais licitantes e, com isso, ampliar a competitividade, 
em respeito ao que estabelece o art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93 ou, 
alternativamente, justifique a impossibilidade ou a impertinência do 
desmembramento do objeto em lotes. 

 

Resposta: fls. 12/13 do Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017):  
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Análise/Conclusão: O jurisdicionado desmembrou o objeto em dois 
lotes viabilizando a participação de mais licitantes e, com isso, 
ampliando a competitividade do certame em apreço. Portanto, 
conclui-se pelo acolhimento dos esclarecimentos em exame. 
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Determinação atendida. 

5. Justifique a vantagem econômica e a conveniência da presente 
contratação, haja vista o momento de fragilidade econômica pela 
qual passa o Estado do Rio de Janeiro. 

Resposta: fls. 12/13 do Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017):  

  

 

Análise/Conclusão: Diante do exposto, conclui-se pelo acolhimento 
dos esclarecimentos em exame. 
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Determinação atendida. 

6. Detalhe, 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. 

Respostas - Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017):  

Análise: Foram prestados esclarecimentos para os itens relativos ao 
exame do edital.  

Publicações da Errata: Pendente. 

Determinação parcialmente atendida. 

7. Comunique 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. 

Não houve, até a presente data, informação sobre revogação do 
certame.  

 

 

DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Ante o exposto, sugerimos:  

I – CIÊNCIA ao Plenário acerca das informações trazidas aos autos 
por intermédio do Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017); 

II - ACOLHIMENTO da defesa apresentada pelo CORONEL ERIR 
RIBEIRO COSTA FILHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, por intermédio do Doc. Digital 
nº 18.537-8/17 (18/08/2017) em virtude da aparente ausência de 
desídia no cumprimento das decisões deste Tribunal; 

III - CONHECIMENTO do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2017, 
encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária – SEAP (proc. adm. nº E-21/003/181/2015), com: 

III.1 DETERMINAÇÃO para cumprimento do seguinte item, antes da 
licitação e comprovação junto ao Contrato: 

III.1.1     Remarque a data para a realização da licitação, observando 
a regra do art. 4, inciso I,  da Lei 10520/02 c/c art.8º, §1º, IV e §2º da 
Lei 12.527/11. 

III.1.2     Publique errata contemplando todas as alterações 
realizadas no presente edital, observando a regra do art. 4, inciso I,  
da Lei 10520/02 c/c art.8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/11; 

IV - ARQUIVAMENTO do processo. 

 

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

meio do parecer constante da peça eletrônica “28/08/2017 – Informação MPE”.  
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É o Relatório. 

Ab initio, registro que atuo nestes autos 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, verifico que o jurisdicionado envidou 

esforços no sentido do atendimento às determinações formuladas em anteriores 

Decisões Plenárias, tendo trazido aos autos suficientes esclarecimentos, razão 

pela qual suas razões de defesa merecem ser acolhidas. 

Observo ainda que a ampliação das pesquisas de preços com empresas 

especializadas, além da consulta a outras fontes, resultou na redução do valor 

inicial de R$ 12.996.000,00 (doze milhões, novecentos e noventa e seis mil reais) 

para R$ 7.412.400,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil e quatrocentos 

reais), gerando uma economia de R$ 5.583.600,00 (cinco milhões, quinhentos e 

oitenta e três mil e seiscentos reais), que corresponde a aproximadamente 43% 

do orçamento estimativo inicial. 

Sendo assim, comungo com o entendimento do zeloso Corpo Instrutivo no 

sentido do acolhimento, como razões de defesa, da manifestação do 

Jurisdicionado de 18/08/2017 (Documento TCE-RJ nº 18.537-8/17), observada a 

Determinação de publicação da errata contemplando todas as alterações 

realizadas no presente edital, em conformidade com a regra do art. 4º, inciso I, da 

Lei 10520/02 c/c art.8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/11. 

Ex positis – adotando como razões de decidir aquelas constantes da 

instrução lançada à peça eletrônica “23/08/2017-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 CIÊNCIA ao Plenário acerca das informações trazidas aos autos 

por intermédio do Documento Digital TCE-RJ nº 18.537-8/17 (18/08/2017); 
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II – Pelo ACOLHIMENTO da defesa apresentada pelo Sr. Erir Ribeiro 

Costa Filho, Secretário de Estado de Administração Penitenciária, por 

intermédio do Doc. Digital nº 18.537-8/17 (18/08/2017); 

III - Pelo CONHECIMENTO do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2017, 

encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – 

SEAP (proc. adm. nº E-21/003/181/2015), com a DETERMINAÇÃO para 

cumprimento dos seguintes itens, antes da licitação: 

 1-      Remarque a data para a realização da licitação, observando a 

regra do art. 4º, inciso I, da Lei 10520/02 c/c art.8º, §1º, IV e §2º da 

Lei 12.527/11. 

2-     Publique errata contemplando todas as alterações realizadas 

no presente edital, observando a regra do art. 4º, inciso I, da Lei 

10520/02 c/c art.8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/11; 

IV – Pelo posterior ARQUIVAMENTO do processo. 

 

Plenário,  

GA-1, em 05/09/2017. 
 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Conselheiro-Substituto 

 

 
I   -  - 


