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PLENÁRIO 
GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

 

VOTO  GA-3 – PROCESSO ELETRÔNICO 50.136/2017 
 

PROCESSO: TCE-RJ  N
o
  820.776-4/16 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO 
 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL. ATENDIMENTO 

PARCIAL DA DECISÃO PLENÁRIA DE 

13.06.2017. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO 

DA PESQUISA DE MERCADO. NOTIFICAÇAO 

E COMUNICAÇÃO AO PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE MAGÉ. 
 

 

Trata o presente processo do Edital de Pregão Presencial nº 

45/2016 (proc. adm. nº 22.698/16) da Prefeitura Municipal de Magé, objetivando a 

contratação de empresa especializada para a concessão de licença de uso 

(locação) de softwares de gestão pública integrado, para as áreas administrativas, 

controle interno e fazenda, bem como implantação, treinamento, testes e serviços de 

manutenção, atendimento e suporte técnico. 

 

O valor estimado é de R$ 2.255.471,40 para 12 (doze) meses de 

vigência do contrato. 

 

A realização da licitação se encontra adiada sine die. 

 

Esta é a sétima vez que o presente feito é submetido à apreciação 

desta Eg. Corte de Contas, conforme se verifica das Sessões Plenárias realizadas em 

04/10/2016; 27/10/2016; 13/12/2016; 07/03/2017; 27/04/2017; e 13/06/2017. 

 

Em Sessão de 13.06.2017, o Plenário deste Tribunal decidiu pela 

Comunicação ao Prefeito do Município de Magé para atendimento dos itens 

solicitados pelo Corpo Instrutivo e pelo Ministério Público Especial. 
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Os elementos apresentados pelo Sr. Rafael Santos de Souza, 

Prefeito Municipal, em atendimento ao Decisório anteriormente mencionado foram 

examinados pela zelosa Coordenadoria de Exame de Editais (CEE), na informação 

constante do arquivo digital datado de 25.07.2017, da qual destacamos: 

“(...)  

 
 

I.1 - Manter adiado o Pregão Presencial nº 045/2016 pelo prazo necessário ao 

cumprimento da diligência, aguardando a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte 

quanto ao presente Edital; 
 

Resposta/Análise: o certame, inicialmente agendado para 29/09/2016, encontra-se 

adiado sine die, conforme publicações efetuadas no Boletim Informativo Oficial de Magé 

de 16 a 30/09/2016 e no Jornal Meia Hora de 05/10/2016 (fls. 06/07 do arquivo digital: 

13/07/2017 – 16053-8/2017: PARTE 1...).  
 

Conclusão: item atendido.  

 

I.2 – Justificar a alteração do prazo de execução do contrato de 12 (doze) meses para 03 

(três) meses, considerando que a necessidade pública que se pretende atender com a 

contratação em tela, a princípio, seria permanente, não se exaurindo no prazo de 3 (três) 

meses, informando, ainda, de que forma e com qual fundamentação legal a 

Administração Municipal está se valendo atualmente para a locação dos softwares em 

questão; 

 
 

Resposta: informa o jurisdicionado (fls. 03 do arquivo digital: 13/07/2017 – 16053-8/2017: 

PARTE 1...). 

 

 
 

Análise:  a referida cópia do novo edital e seus anexos foi anexada a partir da folha 09 

do arquivo digital: 13/07/2017 – 16053-8/2017: PARTE 1 (...), contendo, no item 3, o 

prazo de vigência contratual de 12 meses, e no item 7, o preço global estimado de R$ 

2.255.471,40: 
 

No que tange à forma e à fundamentação legal da atual locação dos “softwares” em 

questão, ficou esclarecido que os serviços estão sendo prestados, por intermédio de 
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Ajustes de Contas, pela empresa Custom Informática Ltda.  
 

 

Conclusão: item atendido.  
 

 

I.3 - Ampliar a pesquisa de preços com vistas à readequação orçamentária, consultando, 

necessariamente, fornecedores especializados em diversas praças e tecnicamente 

qualificados para os serviços em tela, bem como se certifique de que as sociedades 

consultadas estão devidamente registradas e são do ramo do objeto a ser licitado, 

considerando, ainda, que o valor estimado para o certame se encontra superior ao 

praticado em diversas municipalidades jurisdicionadas a esta Corte de Contas, de acordo 

com o quadro comparativo constante desta instrução; 

 
 

Resposta: informa o jurisdicionado (fls. 03 do arquivo digital: 13/07/2017 – 16053-8/2017: 

PARTE 1...): 

 

 
 

Análise: o novo mapa de cotação e a documentação correlata foram anexados a partir 

da folha 17 do arquivo digital: 13/07/2017 – 16053-8/2017: PARTE 9 (...):  

 

A fim de ampliar a pesquisa de mercado para a adequada estimação orçamentária, a 

Administração Municipal solicitou cotação de preços a três empresas, tendo recebido os 

seguintes orçamentos (com informações complementadas por meio de consulta ao sítio: 

http://www.receita.fazenda.gov.br): 

 

1. CUSTOM INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 00.095.530/0001-60, localizada no 

Município de Resende/RJ, tendo como atividade econômica principal o desenvolvimento 

e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. Apresentou 

orçamento, para 12 meses, no valor global de R$ 1.985.518,20. 

 

2. VERSATILE TECNOLOGIA, CNPJ nº 17.200.610/0001-31, localizada no Município de 

Caratinga/MG, tendo como atividade econômica principal o comércio varejista 

especializado de equipamentos e suprimentos de informática, sendo o desenvolvimento 

e licenciamento de programas de computador customizáveis uma de suas diversas 

atividades secundárias.  Apresentou orçamento, para 12 meses, no valor global de R$ 

2.512.800,00. 

 
Assim, além deste orçamento representar o maior valor pesquisado, tendo elevado, 

substancialmente, a média apurada de R$ 2.255.471,40, conforme MAPA DE COTAÇÃO, 

à folha 17 do arquivo: 13/07/2017 – 16053-8/2017: PARTE 9 (...), o objeto em tela se 

trata de uma das atividades exercidas de forma secundária e complementar pela 

VERSATILE (VERSA), visto que esta empresa é especializada no comércio varejista de 

equipamentos e suprimentos de informática, não sendo, portanto, uma referência 

adequada para a cotação de preços em comento. 

 

 
3. SAPITUR SIST. ADM. PÚBLICA INFORMÁTICA E TURISMO LTDA., CNPJ nº 

01.563.165/0001-34, localizada no Município de Nova Friburgo/RJ, tendo como atividade 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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econômica principal o desenvolvimento de programas de computador sob 

encomenda. Apresentou orçamento, para 12 meses, no valor global de R$ 2.268.096,00. 

 
Das contratações similares: 

 

A fim de avaliar a razoabilidade do valor apresentado, recorremos ao Sistema de 

Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP desta Corte de Contas, onde 

identificamos diversas contratações e licitações atinentes a sistemas integrados de 

gestão pública municipal, referente ao período de 12 meses, conforme quadro 

demonstrativo a seguir: 

 

 
Processo Natureza Município População*1 Empresa Valor (R$) 

820.776-4/16 
(este proc.) 

Pregão 
045/2016 

Magé 236.319 --- 2.512.800,00*3 

205.846-0/17 
Concorrência 

001/2017 
Itatiaia 30.475 --- 1.259.808,00 

202.195-8/17 
Contrato 
023/2016 

Quatis 13.666 
Modernização 

Pública 
770.300,00 

203.652-1/16 
Contrato 
014/2016 

Quissamã 23.125 
Tecnologia 

Global 
664.000,00 

209.842-0/16 
Contrato 
090/2015 

Araruama 124.940 
Tecnologia 

Global 
843.000,00 

210.077-6/16 
Contrato 
002/2016 

Casimiro de 
Abreu 

41.167 
Custom 

Informática 
810.121,80 

215.795-5/16 
Contrato 
026/2016 

Resende 126.084 
Custom 

Informática 
1.380.550,60 

809.397-3/16 
Contrato 
002/2016 

Mendes 18.111 
Custom 

Informática 
430.368,00 

814.590-4/16 
Contrato 
003/2016 

Guapimirim 57.105 
Integra GRP 

Soluções 
1.084.044,56 

818.919-2/16 
Contrato 
050/2016 

Porciúncula 18.156 
Governança 

Brasil 
450.000,00 

202.578-0/15 
Contrato 
067/2014 

Itaboraí 230.786 
Tecnologia 

Global 
1.152.000,00 

226.778-4/15 
Contrato 

033/2015*2 
Paty do 
Alferes 

26.939 
DBSELLER 

Serviços 
382.056,00*2 

209.612-7/13 
Contrato 
006/2013 

Itatiaia 30.475 
Custom 

Informática 
827.950,00 

*1.  IBGE: http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/home-cidades. 

*2. Utilização de software livre disponibilizado pelo Ministério do Planejamento e divulgado no portal do software 

público brasileiro: https://softwarepublico.gov.br/social/. 
*3. Empresas citadas: (1) Modernização Pública; (2) Tecnologia Global; (3) Custom Informática; (4) Integra GRP 

Soluções; (5) Governança Brasil; (6) DBSELLER Serviços. No entanto, somente uma delas, a Custom 

Informática, participou da orçamentação em exame. 

 
Verifica-se, portanto, que o valor estimado para o Pregão Presencial nº 045/2016, 

conforme quadro comparativo acima, encontra-se superior ao praticado em diversas 

municipalidades jurisdicionadas a esta Corte de Contas. 

 
Conclusão: item não atendido.  

 

I.4 - Detalhar, quando da remessa a este Tribunal, especificando item por item, através 

de errata, todas as alterações feitas no ato convocatório, dando a devida publicidade à 

mesma, na forma no § 4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei nº 10.520/02; 

 
Resposta: informa o jurisdicionado (fls. 04 do arquivo digital: 13/07/2017 – 16053-8/2017: 

PARTE 1...): 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/home-cidades
https://softwarepublico.gov.br/social/
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Análise: o referido comprovante de publicação da errata foi anexado às fls. 15/16 do 

arquivo digital: 13/07/2017 – 16053-8/2017: PARTE 11 (...). 

 

Conclusão: item superado.  

 

 

I.5 - 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 Federal nº 8.666/93. 

 
Resposta: informa o jurisdicionado (fls. 04 do arquivo digital: 13/07/2017 – 16053-8/2017: 

PARTE 1...): 

 

 
 

Análise/Conclusão: item superado. 

 
 

OBSERVAÇÃO 

 

 

Os serviços em tela, objeto do presente PREGÃO PRESENCIAL nº 045/2016, 

estão sendo prestados no Município de Magé, pela empresa CUSTOM INFORMÁTICA 

LTDA, sem a devida cobertura contratual, conforme relatado pelo Sr. Rafael Santos de 

Souza, Prefeito Municipal, sendo os pagamentos realizados mediante a apresentação das 

notas fiscais atestadas. 

 

Nota-se que o gestor municipal, com o condão de solucionar o problema e permitir 

que a contratação dos serviços decorra de procedimento licitatório, em conformidade com 

a Lei nº 8.666/93, decidiu iniciar a licitação em exame que, no entanto, será submetida à 

sétima decisão plenária deste Tribunal, nos autos do presente processo, cuja tramitação já 

se arrasta nesta Corte desde 29/09/2016. 

 

Ademais, conforme será mencionado em nossa conclusão, o presente edital 

demanda várias providências para seu saneamento e pertinência com os princípios da 

legalidade e da economicidade, sendo assim, prudente desde já, alertar o atual chefe do 

Executivo Municipal de que o Tribunal adotará medida coercitiva rigorosa, caso não fique 

efetivamente demonstrado o empenho do jurisdicionado na solução das pendências e na 

eliminação das irregularidades apontadas nestes autos.  
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Possibilidade de fixação de astreintes pelas Cortes de Contas1  

 

A multa-coerção (astreintes) constitui-se na possibilidade de assegurar o 

cumprimento da obrigação, de forma a inibir que o administrador público descumpra, por 

reiteradas vezes, o prazo normativo, sendo o contraditório instaurado a posteriori.  

 

As astreintes possuem, portanto, natureza jurídica cominatória, não havendo que 

se falar em caráter sancionatório, compensatório ou reparatório.  

 

Em face de sua natureza assecuratória, não há qualquer violação ao princípio do 

contraditório no que se refere à sua aplicação sem prévia oitiva do responsável, a quem 

será dada a oportunidade de defesa em momento posterior. Nesse diapasão, prescreve o 

enunciado da súmula 108 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, in verbis: 

 

A imposição de multa-coerção sem prévia oitiva do 

jurisdicionado, em virtude de descumprimento de prazo ou 

de obrigação pública decorrentes de lei ou ato normativo 

do Tribunal, não viola o contraditório e a ampla defesa. 

 
Com base no poder geral de cautela reconhecido como inerente às competências 

dos Tribunais de Contas, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, as astreintes 

constituem, sem sombra de dúvida, uma das espécies das medidas cautelares postas à 

disposição desses órgãos de controle a fim de garantir efetividade às suas decisões. 

Acerca da multa diária como forma instrumento eficaz da tutela preventiva colaciona-se o 

entendimento doutrinário a seguir: 

 
O autor Luiz Guilherme Marinoni

2
 assevera que não ‘há 

dúvida de que a tutela específica protege de modo mais 

adequado o direito material. A tutela dirigida a evitar o 

ilícito é, evidentemente, muito mais importante do que a 

tutela ressarcitória’. 

 

Nesse sentir, os Tribunais de Contas devem fazer uso da 

gama de instrumentos processuais existentes, voltados a 

subsidiá-los na consecução satisfatória de seu mister 

constitucional. 

 

Dentre essas ferramentas, a aplicação de multa coercitiva 

astreintes, como forma de resguardar o interesse público e 

a efetividade das decisões, angariou posição de destaque na 

seara processual civil, dada sua eficácia na consecução da 

tutela específica do direito, devendo encontrar ressonância, 

também, nas Cortes de Contas. 

 

Alteie-se que o controle externo deve ser exercido de forma 

tempestiva e com eficácia, primando pela prevenção dos 

                                                           
1
 fundamentação já utilizada nos autos do processo TCE nº 210.636-4/14 em 20/10/14 por esta 

coordenadoria 
2
 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela específica: arts. 461, CPC e 84, CDC. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001. p. 7 
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danos aos cofres públicos, visando à obtenção de uma 

melhor conduta administrativa na condução e uso do 

erário, cumprindo com seu mister de auxiliar, por via do 

controle externo, a concretização dos direitos 

fundamentais. 
3
 

 
É remansosa a jurisprudência do STF no sentido de reconhecer o poder cautelar 

dos Tribunais de Contas, com base na doutrina dos poderes implícitos e em homenagem à 

sua atividade fiscalizatória. 

 

Sendo assim, por expressa outorga constitucional, nada impede que os Tribunais 

de Contas façam uso das providências cautelares que permitam a efetividade de suas 

decisões, dentre essas, evidentemente, as astreintes, ainda que não previstas em sua 

legislação. 

 

Em prol da efetividade das decisões desta Corte de Contas, são plenamente 

aplicáveis as regras do Código de Processo Civil4 no que se refere à fixação das 

astreintes, não havendo que se falar em impossibilidade ante a ausência de autorização 

legal para tanto. 

 

Em relação à multa punitiva por descumprimento de decisão desta Corte, nota-se 

que, nas situações em que se admitida a sua fixação, as astreintes demonstram-se mais 

eficazes que a atuação reparatória e punitiva do órgão de controle. Isso porque a multa 

punitiva é sempre aplicada posteriormente à ação ou omissão do agente público, além de 

pressupor a prévia oitiva do responsável.  

 

Nesse sentido, resta clara a possibilidade de fixação de multa diária por 

descumprimento de decisão deste Tribunal de Contas em situações nas quais se façam 

presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar – periculum in mora e fumus boni 

iuris. Tal medida se justifica em razão do poder geral de cautela conferido implicitamente 

aos Tribunais de Contas pela Carta da República, o que garante efetividade às suas 

decisões, configurando-se como importante passo no aprimoramento da gestão pública e 

na prevenção de condutas lesivas ao erário.  

 

 

 DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

 
Ante o exposto, sugerimos a NOTIFICAÇÃO do Sr. Rafael Santos de Souza, 

Prefeito Municipal de Magé, com base no §2º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, 

a se constituir na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, para 

que apresente razões de defesa por ter deixado de atender, satisfatoriamente, aos itens 

I.2 e I.3 da decisão plenária de 13/06/2017, sem prejuízo do atendimento aos itens 

arrolados a seguir:  

 

                                                           
3
 ALMEIDA, Reuder R.Madureira. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Abril/maio/junho 2010. 

V. 75 – n. 2 – ano XXVIII. 
 
4
 É oportuno registrar que outros diplomas legais também fazem previsão das multas coercitivas periódicas, a 

exemplo do art. 11 da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e o art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei 8.078/90). 
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1. Manter adiado sine die o Pregão Presencial nº 045/2016 (Processo Administrativo nº 

22.698/16), aguardando a decisão conclusiva desta Corte pelo conhecimento deste 

edital, além de divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet), bem como 
empenhar todos os esforços no sentido de retificar o edital e encaminhar todos 

os elementos necessários ao saneamento deste processo, ciente desde já que este 

Tribunal não afastará a possibilidade de adoção de medidas coercitivas rigorosas, caso 

fique efetivamente demonstrada a ausência de esforços por parte do jurisdicionado na 

solução das irregularidades apontadas neste certame. 

 

2. Ampliar a pesquisa de preços com vistas à readequação orçamentária, consultando, 

necessariamente, fornecedores especializados em diversas praças e tecnicamente 

qualificados para os serviços em tela, bem como se certifique de que as sociedades 

consultadas estão devidamente registradas e são do ramo do objeto a ser licitado, 

considerando, ainda, que o valor estimado para o certame se encontra superior ao 

praticado em diversas municipalidades jurisdicionadas a esta Corte de Contas, de 

acordo com o quadro comparativo constante desta instrução. 

 

3. Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as alterações efetuadas 

no ato convocatório, dando a devida publicidade, na forma do § 4º do art. 21 da Lei 

Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

 

4. 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 Federal nº 8.666/93. 

 

Sugerimos ainda ao egrégio Plenário determinar a integral disponibilização desta 

instrução ao jurisdicionado, para melhor compreensão acerca dos aspectos examinados.” 

 

 
O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Geral 

Sergio Paulo de Abreu Martins, em 02.08.2017, manifesta-se no mesmo sentido do 

Corpo Instrutivo, acrescendo que se proceda à NOTIFICAÇÃO do Jurisdicionado e, 

sem prejuízo, à sua COMUNICAÇÃO, nos exatos termos das conclusões da instrução 

da instância técnica. 

 

É o Relatório. 

 

Ab initio, registro que atuo nestes autos por força dos Atos 

Executivos nºs 20.789 e 20.796, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro, respectivamente, nas datas de 04 e 11 de abril de 2017. 

 

A zelosa Coordenadoria de Exame de Editais (CEE), ao proceder 

ao exame dos elementos encaminhados pela Municipalidade, em atendimento à 
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Decisão Plenária de 13.06.2017, reiterou impropriedades na pesquisa de preços 

apresentada, consignando, ainda, que os valores orçados estariam acima dos 

praticados em contratações similares de outros jurisdicionados desta Corte de Contas, 

conforme detalhado na informação constante do arquivo digital datado de 25.07.2017, 

transcrita no Relatório deste Voto. 

 

O Corpo Técnico assinala também que o valor anteriormente  

estimado na ordem de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) foi alterado para 

R$2.255.471,40, mas que o prazo de vigência da contratação que fora alterado para 3 

(três) meses, foi novamente modificado para 12 (doze) meses. 

 

Por último, consigno que o jurisdicionado já foi alertado que o 

Edital em tela foi cadastrado junto a este Tribunal em 23.09.2016, já tendo sido 

apreciado várias vezes pelo Plenário desta Corte, sem que as impropriedades 

apontadas fossem devidamente saneadas. Dessa forma, em prol da boa 

Administração Pública e da efetividade das decisões deste Órgão de Controle 

Externo, por ter repetido a conduta de encaminhar o edital sem as correções 

exigidas, o que na próxima fase processual poderá gerar a declaração de 

ilegalidade do certame, nesta fase será notificado para apresentação de razões 

de defesa pela conduta desidiosa, o que poderá ensejar aplicação das sanções 

previstas na Lei Complementar nº 63/90 ao responsável. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e com o Ministério Público Especial, e 

 

VOTO: 

 

I- Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Rafael Santos de Souza, Prefeito 

Municipal de Magé, com base no §2º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a 

se constituir na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, 

para que, no prazo legal, apresente razões de defesa por ter deixado de atender, 

satisfatoriamente, ao item I.3 da decisão plenária de 13/06/2017. 
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II - Pela COMUNICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 

63/90, ao Prefeito do Município de Magé, para que, no prazo legal, atenda as 

proposições abaixo elencadas, assim como tome ciência que a perpetuação de 

não atendimento quanto ao mérito dos questionamentos desta Corte de Contas 

poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no inciso VII do artigo 63, do 

supracitado diploma legal: 

 

1. Manter adiado sine die o Pregão Presencial nº 045/2016 

(Processo Administrativo nº 22.698/16), aguardando a decisão conclusiva desta 

Corte pelo conhecimento deste edital, além de divulgar a iniciativa no sitio 

eletrônico oficial (internet), bem como empenhar todos os esforços no sentido de 

retificar o edital e encaminhar todos os elementos necessários ao saneamento 

deste processo, ciente desde já que este Tribunal não afastará a possibilidade de 

adoção de medidas coercitivas rigorosas, caso fique efetivamente demonstrada 

a ausência de esforços por parte do jurisdicionado na solução das 

irregularidades apontadas neste certame.  

 

 

2 - Ampliar a pesquisa de preços com vistas à readequação 

orçamentária, consultando, necessariamente, fornecedores especializados em 

diversas praças e tecnicamente qualificados para os serviços em tela, bem como 

se certifique de que as sociedades consultadas estão devidamente registradas e 

são do ramo do objeto a ser licitado, considerando, ainda, que o valor estimado 

para o certame se encontra superior ao praticado em diversas municipalidades 

jurisdicionadas a esta Corte de Contas, de acordo com o quadro comparativo 

constante desta instrução; 

 

3 - Detalhar, quando da remessa a este Tribunal, especificando 

item por item, através de errata, todas as alterações feitas no ato convocatório, 

dando a devida publicidade à mesma, na forma no § 4º do artigo 21 da Lei nº 

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

nº 8.666/93. 

 

GA-3,           de                                          de  2017. 
 
 
 

ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA  


