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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° 205.021-2/17 

ORIGEM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO REAL 

ASSUNTO: Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial  
 

Cuidam os autos do Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial 

nº 009/2017- FMS (processo administrativo nº: 030/2017-FMS), encaminhado pela 

Prefeitura Municipal de Porto Real, cujo objeto é a seleção e contratação de 

empresa com vistas à aquisição de medicamentos para atender à Farmácia 

Municipal no valor global estimado de R$ 2.010.672,25 (dois milhões, dez mil, 

seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) que passou para o valor 

de R$ 1.447.958,63 (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil novecentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme cópia do Edital 

retificado constante do Doc. TCE-RJ nº 18.190-6/2017, cuja realização estava 

inicialmente marcada para 07/04/2017, tendo sido adiada sine die, 

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

Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 06/06/2017, esta Corte de Contas decidiu 

nos seguintes termos: 

 

VOTO:  

 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Porto Real, 
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 nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei 
nº 10.520/02;  

2. Reveja ou amplie a pesquisa de mercado, com consulta ao maior 
número possível de fornecedores ou alternativamente para que 
observem os parâmetros verificados na pesquisa realizada e ainda 
outras fontes públicas, com o objetivo de obter o preço médio mais 
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vantajoso para a administração municipal, principalmente para os 
itens: 7, 13, 19, 21, 24, 30, 36, 53, 54, 63,75;  

3 . Encaminhe a errata contendo todas as alterações efetuadas no 
ato convocatório, 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; 

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

 

 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “17/08/2017 – 

Informação da CEE”: 

DO ATENDIMENTO 

Em atendimento ao determinado no voto acima transcrito, foram 
encaminhados os expedientes que deram origem ao Documento TCE nº 
18190-6/2017, o qual passaremos a analisar concomitantemente com 
os itens pendentes de esclarecimento, quais sejam:  

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 nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei 
nº 10.520/02;  

Resposta/Análise: Encontramos a resposta para o item às fls. 01 do 
arquivo: 15/08/2017 – (18190-6/2017) Documento Anexado, informando 
que a licitação continua adiada. Consideramos o item atendido.  

2. Reveja ou amplie a pesquisa de mercado, com consulta ao maior 
número possível de fornecedores ou alternativamente para que 
observem os parâmetros verificados na pesquisa realizada e ainda 
outras fontes públicas, com o objetivo de obter o preço médio mais 
vantajoso para a administração municipal, principalmente para os 
itens: 7, 13, 19, 21, 24, 30, 36, 53, 54, 63,75;  

Resposta: Constam, às fls. 01 do arquivo: 15/08/2017 – (18190-6/2017) 
Documento Anexado, as seguintes informações: 

 

Análise: Encontramos nos arquivos encaminhados as pesquisas de 
mercado que subsidiaram a planilha de preços de forma a demonstrar 
que o preço proposto no edital corresponde à realidade do mercado. Do 
confronto efetuado, verificamos que todos os itens analisados foram 
alterados e encontram-se em conformidade com a pesquisa realizada 
conforme demonstraremos abaixo: 
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Os preços avaliados acima equivalem a 50% do total estimado e estão 
dentro dos limites aceitáveis de economicidade, poderemos considerar 
o item atendido. 

3. Encaminhe a errata contendo todas as alterações efetuadas no 
ato convocatório, 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: Constam, às fls. 01 do arquivo: 15/08/2017 – (18190-6/2017) 
Documento Anexado, as seguintes informações: 

 

 

Análise: Encontramos nos arquivos encaminhados a Errata alterando 
os itens editalícios, todavia, não encontramos a comprovação da 
publicidade dada a mesma. Por este motivo consideramos o item 
parcialmente atendido.  

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

Resposta: Constam, às fls. 01 do arquivo: 15/08/2017 – (18190-6/2017) 
Documento Anexado, as seguintes informações: 
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Análise: Quanto ao tema, forçoso será trazermos à baila parte do voto 
exarado nos autos do processo TCE nº 204.080-1/17, onde o Plenário 
deste Colegiado assim se manifestou:  

“(...)Por fim, há um último ponto que acresço à análise realizada pela 
CEE. É 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 1  

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 Federal nº 8.666/1993 e a Lei Federal nº 
10.520/2002 - 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 
10.520/2002 admitiria a atribuição de novas funções ao pregoeiro, além 
daquelas expressamente designadas na lei - 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. 



   Processo nº 205.021-2/17 

Rubrica           Fls.  

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.” (grifo nosso)  

Neste sentido, consideramos o item parcialmente atendido, gerando 
uma determinação conforme orientação constante do voto supracitado 
para a observância em casos futuros. 

OBSERVAÇÕES 

OBS 1: O Jurisdicionado encaminhou os novos elementos onde consta 
a informação da alteração do valor do Edital, o qual passou de R$ 
1.741.077,57, para o valor de R$ 1.447.958,63 (um milhão, 
quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais 
e sessenta e três centavos).  

OBS 2: Deveremos ressaltar que a última análise realizada no presente 
propiciou uma economia de R$ 293.118,94 (duzentos e noventa e três 
mil, cento e dezoito reais e noventa e quatro centavos). 

Considerando o valor inicial do presente previsto em R$ 2.010.672,25, 
podemos concluir que a análise da economicidade gerou um economia 
de R$ 562.713,62 (quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e treze 
reais e sessenta e dois centavos). 

CONCLUSÃO 

Considerando todo o apresentado através do Documento nº 18190-
6/2017, que cumpriu satisfatoriamente os itens diligenciados por este 
Tribunal;  

Considerando que os valores agora apresentados na pesquisa realizada 
estão dentro dos limites aceitáveis;  
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Considerando a economia gerada em R$ 293.118,94;  

Sugerimos que o Excelso Plenário assim se manifeste:  

I – Pela CIÊNCIA acerca da remessa dos expedientes encaminhados 
através do Documento TCE nº 18190-6/2017;  

II – Pelo CONHECIMENTO do Edital de Pregão Presencial nº 009/2017-
FMS, (Processo Administrativo nº 030/2017-FMS) formalizado pelo 
Fundo Municipal de Saúde de Porto Real ;  

III – Pela DETERMINAÇÃO ao Jurisdicionado para que:  

Em casos futuros seja integralmente observado o princípio da 
segregação das funções, o que será objeto de verificação em 
fiscalizações desta Corte.  

IV - Pelo ARQUIVAMENTO deste processo. 

 

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

sentido, por meio do parecer constante da peça eletrônica “21/08/2017 – Informação 

MPE”. 

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. 

Em sua primeira análise, o Corpo Instrutivo selecionou uma amostra de itens 

que correspondem a 59% do valor global estimado e os comparou – através de 

preços encontrados no site do banco de preços – com os preços estimados pelo 

Jurisdicionado, tendo verificado que os preços estavam acima daqueles. Foi 

solicitado, portanto, que o jurisdicionado revisasse os preços unitários praticados 

nesta licitação.  

O jurisdicionado então, ampliou a pesquisa de mercado visando obter 

condições de aquisição mais favoráveis e emitiu novo mapa de cotação. Tal análise 

de economicidade propiciou uma economia de R$ 269.594,68 (duzentos e sessenta 

e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos). O 

Corpo Instrutivo entendeu que a nova pesquisa realizada ainda mostrava preços 

muito acima daqueles pesquisados, solicitando a revisão ou ampliação da pesquisa 

de mercado com consulta ao maior número possível de fornecedores.  

Assim sendo, o jurisdicionado ampliou a pesquisa de mercado através do site 

comprasnet, sendo emitido novo mapa de cotação, onde consta a informação de 

alteração do valor do Edital que propiciou uma economia de R$ 293.118,94 
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(duzentos e noventa e três mil, cento e dezoito reais e noventa e quatro centavos). 

Considerando o valor inicial do previsto, a análise de economicidade gerou uma 

economia de R$ 562.713,62 (quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e treze 

reais e sessenta e dois centavos). Segundo o Corpo Instrutivo, de acordo com 

análise dos arquivos encaminhados, todos os itens analisados foram alterados e 

encontram-se em conformidade com a pesquisa realizada. Informa ainda que os 

preços avaliados equivalem a 50% do total estimado e estão dentro dos limites 

aceitáveis de economicidade, considerando o item atendido. 

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 “19/05/2017-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 acerca da remessa dos expedientes encaminhados 

através do Documento TCE nº 18190-6/2017;  

II – Pelo CONHECIMENTO do Edital de Pregão Presencial nº 009/2017-

FMS, (Processo Administrativo nº 030/2017-FMS) formalizado pelo Fundo 

Municipal de Saúde de Porto Real ;  

III – Pela DETERMINAÇÃO ao Jurisdicionado para que:  

Em casos futuros seja integralmente observado o princípio da 

segregação das funções, o que será objeto de verificação em 

fiscalizações desta Corte.  

IV - Pelo ARQUIVAMENTO deste processo. 

 

Plenário,  

GA-1   05/09/2017. 
 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Conselheiro-Substituto 
I   -   


