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PROCESSO:   TCE-RJ Nº 202.591-6/17 

ORIGEM:  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ 

ASSUNTO:  EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 001/2017 

  

 

PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. EXAME DE 

ECONOMICIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE 

CONCLUSIVO. ECONOMIA AO ERÁRIO. NECESSIDADE 

DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET. CIÊNCIA, 

DETERMINAÇÃO E ARQUIVAMENTO. 

 

 

Trata-se de Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2017 (Processo 

Administrativo nº 7.608/2016), formalizado pela Prefeitura Municipal de Quissamã, cujo objeto é 

o registro de preços para a aquisição de medicamentos REMUNE ESPECIALIDADES, 

destinados à Rede Municipal de Saúde de Quissamã, conforme especificações e quantidades 

relacionadas no Anexo II (Descrição de compra), adiado sine die. 

O valor total foi inicialmente estimado em R$ 4.794.676,30, tendo sido, ao final, 

alterado para R$ 2.561.724,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e 

vinte e quatro reais), o que representou uma economia de pelo menos R$ 2.283.833,60 (dois 

milhões e duzentos e oitenta e três mil e oitocentos e trinta e três reais sessenta centavos) 

aos cofres públicos. 

O processo vem ao Plenário pela quarta vez. Em sessão de 18/07/2017, foi proferida 

a seguinte decisão: 

VOTO:  
1 – Pela CIÊNCIA quanto ao conteúdo do Documento TCE nº 13.714-3/2017;  
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2 – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Prefeito de Quissamã, com base no § 1º do artigo 
6º da Deliberação 204/96, na forma do art. 26 e incisos do Regimento Interno, para 
que, no prazo de 30 (trinta) dias, compareça aos autos para informar sobre as 
medidas adotadas para sanear as impropriedades ora apontadas:  
2.1 – Mantenha a licitação adiada 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 nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei nº 
10.520/02;  
2.2 – Amplie a pesquisa de mercado junto a um maior número de empresas, 
servindo-se também da consulta de atas de registro de preço, próprias ou de outros 
órgãos, de modo a certificar-se de que os preços encontrados, além de se estarem 
adequados aos preços praticados no mercado, também apresentam-se vantajosos à 
Administração, dentro da ótica da economicidade ou alternativamente adote os 
preços sugeridos através da pesquisa realizada;  
2.3 – Divulgue o presente certame no sítio eletrônico da municipalidade (no local 
indicado às licitações), com a disponibilização do edital para consulta, como forma 
de permitir a publicidade ampla do certame, em atendimento à 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;  
2.4 – 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. 
 

Após a análise conclusiva, o corpo instrutivo sugere a ciência ao plenário, o 

conhecimento, determinação e o posterior arquivamento (Arquivo Digital TCE-RJ 23/08/2017-

Informação da CEE). 

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

Martins Teixeira, concordou com a instância instrutiva (Arquivo Digital TCE-RJ 28/08/2017-

Informação da MPE). 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme exposto no parecer do corpo instrutivo, 

acompanhado pelo Ministério Público Especial, o edital em exame dispõe de todos os 

elementos comprobatórios do integral atendimento aos termos legais e a necessária 

demonstração da viabilidade técnica, legal e econômica do certame. 

Por meio do Doc. Digital TCE-RJ nº 19174-9/2017, constata-se que o certame entra-se 

suspenso, tendo sido trazidas as cópias das publicações do aviso de adiamento sine die, no 
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DORJ (17/02/2017), no Jornal Extra (de 17/02/2017) e no DOQ (de 17/02/2017). 

Em continuidade, quanto à analise de economicidade do certame, evidencia-se que o 

jurisdicionado atendeu ao comando desta Corte e que a ampliação das pesquisas de preços 

resultou na redução do valor inicialmente estimado para R$ 2.561.724,00 (dois milhões, 

quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais), o que representou uma 

economia de pelo menos R$ 2.283.833,60 (dois milhões e duzentos e oitenta e três mil e 

oitocentos e trinta e três reais sessenta centavos) aos cofres públicos, como já ressaltado. 

Por fim, destaco, todavia, que, em consulta ao sítio eletrônico da municipalidade, 

não se verificou a disponibilização do certame, o que será objeto de determinação. 

Pelo exposto, posiciono-me DE ACORDO com o corpo instrutivo e o parecer do 

Ministério Público Especial e 

 

VOTO: 

 

I – pela CIÊNCIA acerca da remessa dos expedientes encaminhados por meio do 

Documento TCE nº 19174-9/2017;  

II – Pelo CONHECIMENTO do Edital de Pregão Presencial nº 001/2017(Processo 

Administrativo nº 7.608/2016), formalizado pela Prefeitura Municipal de Quissamã, com a 

seguinte DETERMINAÇÃO, a ser cumprida previamente à realização do certame, sob pena 

de nulidade: divulgue o presente certame no sítio eletrônico da municipalidade (no local 

indicado às licitações), com a disponibilização do edital para consulta, como forma de 

permitir a publicidade ampla do certame, em atendimento à Lei nº 12527/11, que 

normatizou o acesso à informação, regulamentando o art. 5º, XXXIII; o art. 37, §3º, II; e, o art. 

216, §2º da Constituição da República; e 

III - Pelo posterior ARQUIVAMENTO deste processo. 

 

GC-7,        

 
 

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 


