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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

VOTO GC-7 nº                /2018 

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 217.553-1/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇOS. 

FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. NOVO VALOR 

ESTIMADO. CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO. 

Cuidam os autos do Edital de Pregão Presencial nº 019/2017 (processo 

administrativo nº 7077/2017), pelo sistema de Registro de Preços, encaminhado pela 

Prefeitura Municipal de Itaguaí, cujo objeto é o fornecimento parcelado e contínuo de 

material de limpeza e higiene, para atender às demandas das Secretarias Municipais 

de, Saúde, Administração, Cultura, Assistência Social, e de Educação, no valor 

reduzido estimado de R$ 3.596.628,30 (três milhões quinhentos e noventa e seis mil 

seiscentos e vinte e oito reais e trinta centavos), cuja realização encontra-se adiada 

sine die. 

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

Corte de Contas. Em Sessão Plenária de 30/11/2017, este Tribunal decidiu nos 

seguintes termos: 

VOTO: 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Itaguaí, 
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, divulgando e mantendo atualizados os dados 
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referentes à licitação em sua página oficial, em cumprimento ao art. 
8º da Lei 12.527/2011;  

2. Envie elementos que justifiquem as quantidades estimadas, 
demonstrando a demanda dos quantitativos fixados no presente 
edital (histórico de consumo, características e ocupação dos 
equipamentos públicos atendidos etc), conforme determina o art.6º, 
IX, c/c o art.7º, §2º, I, ou o art.15, §7º, II, c/c o art. 40, §2º, I, da Lei 
Federal nº 8.666/93; 

3. Envie documentação que comprove que foi realizada ampla 
pesquisa de mercado ou em sistema de custos, compatível com a 
abrangência do objeto no mercado, considerando outras fontes, 
inclusive o próprio site “Banco de Preços”, servindo-se também da 
consulta a atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, 
em observância aos arts. 3º; 15, e 40 da Lei Federal nº 8.666/93;  

4. Especifique a quantidade existente em cada pacote do item 48 – 
fibra para limpeza de 130x240mm, de forma a permitir a verificação 
de seu preço unitário;  

5. Confirme o preço unitário estimado para o item 55 – hipoclorito 
de sódio 10 a 15% - 5l (R$16,49/galão);  

6. Faça constar do Edital as sanções para casos de 
inadimplemento, como determina o art. 40, III, c/c os arts. 86 e 87 
da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 3º, I, e art. 4º, III, da Lei Federal 
nº 10.520/02;  

7. Faça constar da minuta do Contrato cláusula de prazo de 
vigência determinado, como determina o art. 55, IV, c/c o art. 57, 
§3º, da Lei Federal nº 8.666/93;  

8. Altere o item 6.1.1 do Edital, de forma que ele passe a 
estabelecer a reserva de 25% do valor total estimado para 
participação restrita a microempresas e empresas de pequeno 
porte, identificando os itens de reserva, conforme disposto no art. 
48 da Lei Complementar nº 147/14;  

9. Apresente os avisos de publicação da licitação, de acordo com o 
disposto no art. 4º, I e II, da Lei Federal nº 10.520/02, 
disponibilizando o Edital com todos os seus anexos na internet, nos 
termos do art. 8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/11; 

10. Encaminhe a comprovação de bloqueio orçamentário, mediante 
Autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, de acordo com 
o Anexo I do Decreto nº 4.227/2017;  

11. Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas 
as alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida 
publicidade à mesma, na forma do §4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, 
encaminhando as cópias a este Tribunal;  

12. 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;  

13. Atente para o princípio da segregação de funções, de forma a 
vedar que a elaboração do edital e o julgamento das propostas 
recaiam sobre o mesmo agente público.  



   

17 

Processo nº 217.553-1/17 

Rubrica           Fls.  

II - Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado de que a proposta do Corpo 
Instrutivo e o parecer do douto Ministério Público Especial podem 
ser consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ.  

 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “09/01/2018 – 

Informação da CEE”: 

Em consequência foi expedido o Ofício PRS/SSE/CSO nº 
29958/2017 comunicando o teor da referida decisão plenária.  

Em atendimento, o jurisdicionado em 05/01/18 encaminhou o doc. 
nº 335 -2/18 com documentos e esclarecimentos.  

Posteriormente, em 08/01/18, remeteu o doc. nº 472-6/18 
complementando o atendimento das determinações impostas na 
decisão supra.  

Desta forma, passamos abaixo a analisar os citados docs:  

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, divulgando e mantendo atualizados os dados 
referentes à licitação em sua página oficial, em cumprimento ao art. 
8º da Lei 12.527/2011;  

Resposta/Análise: O jurisdicionado encaminha cópias das 
publicações de adiamento efetuadas no DORJ, “Expresso”, DOU e 
“jornal Oficial de Itaguaí” datados de 11/09/17 e 06/09/17, 
respectivamente.  

Efetuamos também pesquisa na página eletrônica da Prefeitura - 
http://itaguai.rj.gov.br/licitacoes.php?licitacao=adiadas&status=4 – e 
verificamos a divulgação do adiamento. 

Determinação atendida. 

2. Envie elementos que justifiquem as quantidades estimadas, 
demonstrando a demanda dos quantitativos fixados no presente 
edital (histórico de consumo, características e ocupação dos 
equipamentos públicos atendidos etc), conforme determina o art.6º, 
IX, c/c o art.7º, §2º, I, ou o art.15, §7º, II, c/c o art. 40, §2º, I, da Lei 
Federal nº 8.666/93; 

Resposta: o jurisdicionado apresenta em sua resposta que se 
baseou na quantidade estimada no pregão nº 31/16. Além disso, 
encaminhou quadro do material a ser adquirido demonstrando o 
quantitativo estimado para as unidades de ensino fundamental, 
educação infantil, creches, CEMAEE, CEI, Oficina de Costura e 
demais departamentos vinculados à SMEDU, Secretaria de 
Assistência Social e Secretaria Municipal de Cultura. 

Análise: Às fls. 06/69 do doc. nº 335-2/18 consta a listagem por 
unidade de ensino do material a ser adquirido. Abaixo reproduzimos 
a tabela do resumo dessas quantidades:    

http://itaguai.rj.gov.br/licitacoes.php?licitacao=adiadas&status=4
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[...] 

Além disso, em complemento, por meio do doc. nº 472-6/18 (fls. 
05/21) informa as unidades, funcionários e média de atendimentos 
diários para também justificar o quantitativo estimado para este 
certame: 

 

 

Pelo exposto, entendemos que o estudo da demanda dos materiais, 
está comprovado. Determinação atendida 

3. Envie documentação que comprove que foi realizada ampla 
pesquisa de mercado ou em sistema de custos, compatível com a 
abrangência do objeto no mercado, considerando outras fontes, 
inclusive o próprio site “Banco de Preços”, servindo-se também da 
consulta a atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, 
em observância aos arts. 3º; 15, e 40 da Lei Federal nº 8.666/93;  

Resposta: 
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 Análise: com a elaboração da nova pesquisa de preços, 
verificamos que os valores apontados estão menores dos que os 
inicialmente cotados.   

Aproveitando os mesmos materiais cotados quando da elaboração 
da tabela constante na informação desta coordenadoria de 
27/10/17, segue abaixo os novos preços praticados pelo 
jurisdicionado, com os pesquisados naquela ocasião nas fontes 
disponíveis à época (banco de preços e internet):  

 

 

 

 

Item Material Unidade  Quantidade Novo 

Preço 

Unitário 

PMI 

Preço 

pesquisa

do CEE 

Novo Preço 

Total PMI 

Preço 

Total CEE 

4 água sanitária 5 l galão 10.590 6,40 13,00 67.776,00 137.670,00 

6 alcool gel 92,8% frasco 23.842 5,18 7,48 123.501,56 178.338,16 

25 condicionador 

infantil 400 ml 

unid 7.340 16,24 19,60 119.201,60 143.864,00 

35 desinfetante líquido 5l galão 13.320 6,75 11,60 89.910,00 154.512,00 

38 detergente líquido 

clorado 5l 

galão 2.100 38,50 61,90 80.850,00 129.990,00 

39 detergente líquido 

neutro 500 ml 

frasco 28.140 1,96 2,05 55.154,40 57.687,00 

40 detergente líquido 

desincrustante 

galão 1.440 37,30 32,13 53.712,00 46.267,20 

48 fibra limpeza 

130x240mm 

pacote 3.000 9,00 9,80 27.000,00 29.400,00 

50 gel antisséptico 5l galão 4.600 34,66 60,00 159.436,00 276.000,00 

54 hipoclorito de sódio 

2%- 5l 

galão 1.740 14,75 51,60 25.665,00 89.784,00 

55 hipoclorito de sódio 10 

a 15% -  5l 

galão 5.300 44,85 86,55 237.705,00 458.715,00 

61 lixeira banheiro 

vazada azul 10 l 

unid 2.770 2,15 8,00 5.955,50 22.160,00 

75 papel higiênico 10 

cmX30 m pac. c/ 8 un 

pacote 29.824 6,08 10,60 181.329,92 316.134,40 

76 papel higiênico 

gofrado 10 cm x 30 

m pacote com 4 un 

pacote 63.840 3,74 5,54 238.761,60 353.673,60 

77 Papel toalha 

interfolha 22,5 x 

21,5cm com 1000fls 

pacote 8.960 6,52 14,00 58.419,20 125.440,00 

78 Pano limpeza 

alvejado 60x80cm 

unid 11.608 1,67 4,26 19.385,36 49.450,08 

91 Refil de mop pó 

45x15 cm 

unid 3.500 30,08 30,00 105.280,00 105.000,00 

92 Refil de mop água 15 

cm, ponta dobrada 

unid 3.500 19,99 24,00 69.965,00 84.000,00 

94 Refil borracha rodo 

alumínio de 40 cm 

unid 3.500 1,82 14,99 6.461,00 53.214,50 

95 Rodo alumínio de 

borracha 40 cm 

unid 1.892 15,00 37,35 28.380,00 70.666,20 

96 Rodo alumínio 

borracha 60 cm 

unid 1.760 24,00 35,45 42.240,00 62.392,00 

97 Removedor de cera e 

impermeabilizante 5l 

galão 1.000 38,29 45,20 38.290,00 45.200,00 

101 Sabão em pasta 500 gr unid 25.598 3,55 5,66 90.872,90 144.884,68 

106 Sabão em pó roupa 1 

kg 

unid 19.858 3,41 5,35 67.715,78 106.240,30 

109 Sabonete líquido 

cremoso antisséptico 5 l 

galão 4.552 18,81 23,04 85.623,12 104.878,08 

112 Saco plástico branco 

100  l p/resíduos de 

saúde – 100 un 

pacote 1.200 34,40 50,71 41.280,00 60.852,00 

113 Saco plástico vermelho 

100  l p/ lixo hospitalar  

– 100 un 

pacote 1.000 139,68 102,00 139.680,00 102.000,00 

116 Saco plástico preto 100  

l p/lixo comum – 100 un 

pacote 2.008 20,50 38,91 41.164,00 78.131,28 
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119 Saco lixo preto 
reforçado 240 l – 

100 un 

pacot
e 

5.508 47,16 102,
86 

259.757,28 566.552,88 

121 Saco lixo preto 40 l 
reforçado – 100 un 

pacot
e 

5.552 7,91 26,8
0 

43.916,32 148.793,60 

123 Shampoo infantil 
400 ml 

unid 5.240 6,08 12,3
1 

31.859,20 64.504,40 

130 Vassoura 
piaçava 

unid 5.296 5,17 13,5
0 

27.380,32 71.496,00 

 Total 2.663.628,06 4.437.891,36 
 

Conforme exposto em nossa última informação (27/10/17) a tabela 
acima refere-se a uma amostra de 76% do total estimado e tiveram 
por base a mediana das cotações.  

Observamos também que os preços unitários estimados para os 
itens 40, 91 e 113 permanecem acima daqueles de mercado, sendo 
a diferença do item 91 insignificante (R$ 280,00).  Entretanto, 
observamos que a diferença equivale a 1,37% do novo total 
estimado da licitação, não sendo portanto de grande significância, 
considerando a expressiva redução na estimativa orçamentária 
inicial – de R$ 5.080.101,21 para R$ 3.596.628,30.  (grifei) 

Assim, observamos que os preços estimados para os itens estão 
compatíveis com os de mercado.  

Determinação atendida.  

4. Especifique a quantidade existente em cada pacote do item 48 – 
fibra para limpeza de 130x240mm, de forma a permitir a verificação 
de seu preço unitário;  

Resposta: o jurisdicionado encaminha o seguinte esclarecimento:  

 

Análise: a nova tabela constante no arquivo: Errata (fl. 44) consta a 
seguinte descriminação para o item “fibra para limpeza”:  

 

Determinação atendida. 

5. Confirme o preço unitário estimado para o item 55 – hipoclorito 
de sódio 10 a 15% - 5l (R$16,49/galão);  

Resposta:  o jurisdicionado encaminha o seguinte esclarecimento: 
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Análise: verificamos que na nova tabela anexada à Errata (fl. 53) o 
item 125 – hipoclorito de sódio a 10 a 15% - consta o preço de R$ 
44,85 para 5 litros. 

Determinação atendida. 

6. Faça constar do Edital as sanções para casos de 
inadimplemento, como determina o art. 40, III, c/c os arts. 86 e 87 
da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 3º, I, e art. 4º, III, da Lei Federal 
nº 10.520/02;  

Resposta/Análise: às fls. 43 do arquivo (documento anexado itens 
6,7,8) consta a inclusão do subitem 20.1 ao edital.  

 

Determinação atendida.  

7. Faça constar da minuta do Contrato cláusula de prazo de 
vigência determinado, como determina o art. 55, IV, c/c o art. 57, 
§3º, da Lei Federal nº 8.666/93;  

Resposta/Análise: às fls. 152 do arquivo (documento anexado itens 
6,7,8) consta a inclusão da cláusula 8ª à M.Contratual:   

 

Além disso, na Errata anexada consta a inclusão do subitem 14.15 
no edital com a seguinte redação:  

 

Determinação atendida.  

8. Altere o item 6.1.1 do Edital, de forma que ele passe a 
estabelecer a reserva de 25% do valor total estimado para 
participação restrita a microempresas e empresas de pequeno 
porte, identificando os itens de reserva, conforme disposto no art. 
48 da Lei Complementar nº 147/14;  
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Resposta:  à fl. 01 do arquivo: Errata consta a seguinte redação 
para o item 6.1.1 do edital:  

 

Determinação atendida.  

9. Apresente os avisos de publicação da licitação, de acordo com o 
disposto no art. 4º, I e II, da Lei Federal nº 10.520/02, 
disponibilizando o Edital com todos os seus anexos na internet, nos 
termos do art. 8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/11; 

Resposta/Análise:  o jurisdicionado encaminhou as publicações 
originais do aviso do edital efetuadas na página eletrônica da 
Prefeitura, no DOU e DORJ, “Expresso” e “Jornal Oficial de Itaguaí” 
todos do dia 24/08/17.   

Determinação atendida. 

10. Encaminhe a comprovação de bloqueio orçamentário, mediante 
Autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, de acordo com 
o Anexo I do Decreto nº 4.227/2017;  

Resposta: o jurisdicionado assim justifica este item:  

 

Análise: considerando que se trata de licitação pelo sistema de 
registro de preços, a declaração orçamentária anexada aos autos, 
supre a determinação formulada 

Determinação atendida. 

11. Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas 
as alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida 
publicidade à mesma, na forma do §4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, 
encaminhando as cópias a este Tribunal;  

Resposta: o jurisdicionado encaminhou Errata com as alterações 
efetuadas no edital, encaminhando ainda a divulgação no  DORJ 
(03/01/18), “Expresso” (03/01/18), “Jornal Oficial de Itaguaí” 
(04/01/18),  DOU (03/01/18):   
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Determinação atendida. 

12. 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;  

 

Resposta: o jurisdicionado informa que “... o presente processo 
licitatório não foi revogado ou anulado, sendo certo que o mesmo 
se encontra adiado sine die, conforme documentação anexa.”   

Determinação superada. 

13. Atente para o princípio da segregação de funções, de forma a 
vedar que a elaboração do edital e o julgamento das propostas 
recaiam sobre o mesmo agente público.  

Resposta:  o jurisdicionado apresenta o seguinte esclarecimento:  

 

Análise:  entendemos pertinente a resposta apresentada. 
Determinação superada.  

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado, sugerimos:  

CONHECIMENTO do edital de Pregão Presencial nº 20/17 oriundo 
do Município de Itaguaí e seu posterior ARQUIVAMENTO.  
 

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

do parecer constante da peça eletrônica “11/01/2018 – Informação MPE”.  
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É o Relatório. 

Após detido exame dos autos, verifico que, no que se refere à determinação do 

item 3 da instrução, não obstante os esforços do jurisdicionado em ampliar a pesquisa 

de preços, os itens 40, 91 e 113 permanecem com preços estimados acima do 

mercado, conforme verificado pela própria CEE, merecendo adequação por parte do 

gestor. 

No que tange ao exame da economicidade, analiso que a nova pesquisa de 

preços revelou a redução do valor total de R$ 5.080.101,21 (cinco milhões, oitenta 

mil, cento e um reais e vinte e um centavos), para R$ 3.596.628,30 (três milhões 

quinhentos e noventa e seis mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta centavos, 

gerando uma economia, aos cofres Municipais, de R$ 1.483.472,91 (um milhão 

quatrocentos e oitenta e três mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e um 

centavos), aproximadamente 29% em relação ao valor inicialmente estimado.  

Cumpre destacar que as demais determinações feitas por esta Corte foram 

cumpridas pelo jurisdicionado, conforme exposto nos autos. 

Ex positis, verifico que a matéria foi bem analisada pelas instâncias instrutivas, 

razão pela qual – incorporando, como razões de decidir, aquelas constantes da 

instrução lançada à peça eletrônica “09/01/2018 - Informação da CEE” –, posiciono-

me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o 

parecer do douto Ministério Público Especial, residindo minha parcial divergência na 

determinação para a adequação dos valores dos itens 40 (detergente líquido 

desincrustante), 91 (Refil de mop pó 45x15cm) e 113 (Saco plástico vermelho 100 

litros para lixo hospitalar - 100 unidades) aos valores de mercado, e 

VOTO: 

I  - Pelo CONHECIMENTO do Edital do Pregão Presencial n° 20/17 

encaminhado pelo Município de Itaguaí, informando não haver óbices, 

desde que atendida à seguinte DETERMINAÇÃO: 

1 – Adeque os valores dos itens 40, 91 e 113, aos valores de mercado, 

apurados pelo Corpo Instrutivo, ressaltando que o cumprimento desta 

Determinação será verificado em futuras auditorias deste Tribunal. 
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II  - Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado de que a proposta do Corpo Instrutivo e o 

parecer do douto Ministério Público Especial podem ser consultados 

eletronicamente no Portal do TCE-RJ.  

III  - Pelo posterior ARQUIVAMENTO dos autos.  

 

 

Plenário,  
 

GC-7, em 01/02/2018. 
 

 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 

 
I   -   


