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PROCESSO: TCE-RJ 101.916-0/17 

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2017 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL. EDITAL DE PREGÃO 

ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE UNIFORMES. ATENDIMENTO INTEGRAL À ANTERIOR 

DECISÃO PLENÁRIA. REDUÇÃO DA ESTIMATIVA 

ORÇAMENTÁRIA. CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO. 

 

Versa o presente sobre o Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2017, (Processo Administrativo 

nº E-27/042/031/2017) formalizado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, cujo objeto é o 

Registro de Preços para a Aquisição de Uniformes (gorro, calça, gandola, camisa, cinto e meias) para 

atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, no valor total estimado, 

ora retificado, de R$ 5.715.570,68 (cinco milhões, setecentos e quinze mil, quinhentos e setenta 

reais e sessenta e oito centavos) e data de realização do certame originariamente prevista para 

04.05.2017 e adiada sine die1. 

Trata-se da segunda submissão plenária.  

Em exame anterior foram identificadas inconsistências que impediram o pronunciamento 

conclusivo desta Corte quanto ao conhecimento do Edital. Nesse passo, em sessão do dia 

13.06.2017, nos termos do meu Voto anterior, o Plenário deliberou:  

VOTO: 
 
1 – Pela COMUNICAÇÃO ao atual ao Secretário de Estado de Defesa Civil, 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, no prazo de 30 
dias: 

                                                           
1
 www.compras.rj.gov.br – acessado em 10.08.2017 

http://www.compras.rj.gov.br/
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1.1 – Mantenha o adiamento da realização do presente certame pelo prazo 
necessário ao cumprimento da diligência, aguardando a decisão definitiva a ser 
adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do edital. 
 
1.2 - Revise os valores estimados para a licitação, ampliando ainda mais a pesquisa, 
considerando outras fontes de pesquisa, a fim de haja formação da estimativa de 
preços mais próxima possível dos preços praticados no mercado. 
 
1.3 - Opte ou pela inclusão de Minuta Contratual, caso mantida a exigência de 
garantia, ou pela exclusão dos dispositivos no instrumento convocatório que fazem 
menção à garantia contratual, nos termos no presente voto. 
 
1.4 - Publique o edital em periódico que tenha ampla circulação e seu maior público 
no local de sua realização, ou seja, no Estado do Rio de Janeiro. 
 
1.5 - Reveja a redação do subitem 17.3.b referente à exigência de apresentação de 
declaração em atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº 33.925/2003, uma 
vez que tal decreto foi revogado com a publicação da Lei Estadual 7.258/16, 
devendo ser ajustada sua redação a referida lei. 
 
1.6 - Certifique-se que nos próximos processos eletrônicos a serem encaminhados a 
este Tribunal contenham a totalidade das folhas dos documentos constantes dos 
arquivos digitalizados, bem como a numeração sequencial dos itens e subitens dos 
documentos. 
 
1.7 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 
efetuadas no ato convocatório se for o caso, dando a devida publicidade na mesma 
na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a 
este Tribunal. 
 
1.8 - 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. 
 
2 – Pela RECOMENDAÇÃO para que o Jurisdicionado, diante da grave crise 
econômica enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro, avalie precisa e detidamente 
a oportunidade e a conveniência da contratação almejada. 

 

A decisão plenária foi comunicada ao Jurisdicionado por meio do Ofício PRS/SSE/CSO 

15852/2017, que, em resposta, apresentou o documento eletrônico nº. 17.185-4/2017 noticiando o 

adiamento do certame assim como comprovando o atendimento às determinações desta Corte. 

Considerando critérios consubstanciados no regramento atinente à matéria, a 

Coordenadoria de Exame de Editais – CEE, em 08.08.2017, após reexame do feito, considerou 

integralmente atendida a decisão plenária anterior, sugerindo o conhecimento e posterior 

arquivamento do presente Edital.  
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O douto Ministério Público Especial, representado pelo Procurador-Geral, Sr. Sergio Paulo de 

Abreu Martins Teixeira, manifesta-se favoravelmente à sugestão proposta na instrução técnica. 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em substituição ao conselheiro Marco Antonio Barbosa De 

Alencar, em razão de convocação da presidente interina deste egrégio Tribunal De Contas, 

conselheira Marianna Montebello Willeman, realizada em sessão plenária de 04.04.17. 

Com efeito, objetivando atender ao anteriormente solicitado, o Jurisdicionado encaminhou 

por meio do Ofício GAB/SEDEC nº. 383/2017 esclarecimentos e documentos, que constituíram o 

documento eletrônico nº. 17.185-4/2017, de 31.07.2017. 

A leitura atenta dos autos demonstra a inexistência de falhas que impeçam o conhecimento 

do instrumento convocatório, haja vista a comprovação do integral atendimento aos itens 

constantes da anterior decisão plenária, merecendo destaque, entretanto, os itens concernentes à 

publicidade e economicidade. 

De fato, no que tange à publicidade, o Jurisdicionado promoveu a publicação do adiamento 

do certame e da Errata nº 01 no jornal “O Dia”, esclarecendo que futuras publicações serão 

realizadas no mesmo periódico, atendendo, assim, à determinação para que o edital fosse publicado 

em periódico que tivesse ampla circulação e seu maior público no local de sua realização, ou seja, no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Restou verificada, ainda, a devida disponibilização da Errata nº 01 no site 

www.compras.rj.gov.br, comprovando o 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. 

Já no que se refere ao exame da economicidade, o Jurisdicionado foi instado a revisar os 

valores estimados para a licitação, ampliando ainda mais a pesquisa, considerando outras fontes de 

pesquisa, a fim de houvesse formação da estimativa de preços mais próxima possível dos preços 

praticados no mercado. 

Em sua resposta, o Jurisdicionado informa que foram realizadas novas diligências pelo setor 

técnico da corporação a fim de aprofundar a análise de economicidade da contratação, obtendo 03 

(três) novas cotações no mercado. O Diretor do Departamento Geral de Administração e Finanças de 

http://www.compras.rj.gov.br/
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SEDEC esclarece, ainda, que a pesquisa de mercado foi calcada nos valores praticados na última 

contratação, em fornecedores especializados e na ferramenta “Banco de Preços” (Anexo 2). 

Devo ressaltar que a ampliação da pesquisa de mercado realizada em atenção ao 

determinado por esta Corte de Contas culminou com uma gritante redução do valor estimado do 

certame, que passou de R$10.112.769,60 para R$5.715.570,68. 

Desse modo, considerando o atendimento integral à decisão anterior deste Tribunal, 

posiciono-me DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e com o douto Ministério Público Especial.  

VOTO: 

1 – Pela CIÊNCIA AO PLENÁRIO acerca do atendimento integral da Comunicação contida na 

deliberação plenária de 13.06.2017, com base na informação disponibilizada no Documento digital 

nº. 17.185-4/2017, de 31.07.2017; 

2 – Pelo CONHECIMENTO e posterior ARQUIVAMENTO do Edital de Pregão Eletrônico nº 

15/2017 (Processo Administrativo nº E-27/042/031/2017), formalizado pela Secretaria de Estado de 

Defesa Civil. 

GA-2, 

 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 


