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

 

VOTO GC-7     

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 229.207-0/17 

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ITAPERUNA  

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇOS. 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AMPLIAÇÃO DA 

PESQUISA DE MERCADO. ISENÇÃO DE ICMS NA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. COMUNICAÇÃO.  

Cuidam os autos do Edital de Pregão Presencial nº 33/2017 (processo 

administrativo nº 581-S/2017), encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Itaperuna, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de medicamentos 

visando a atender às necessidades da Farmácia judicial e Coordenação da 

Assistência Farmacêutica, no valor revisado de R$ 10.174.585,90 (dez milhões, 

cento e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), 

cuja realização encontrava-se marcada para o dia 12/01/2018, tendo sido adiada 

sine die. 

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

Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 13/03/2018, este Tribunal decidiu nos 

seguintes termos: 

VOTO 

Por DILIGÊNCIA INTERNA para que o Corpo Instrutivo proceda à 
análise mais abrangente da economicidade dos valores praticados na 
contratação sub examine, ampliando a amostra ao máximo possível. 
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Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais (CEE) assim 

se pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “21/03/2018 – 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

 
Ante o exposto, síntese do examinado, sugerimos a comunicação ao 
Prefeito do Município de Itaperuna, 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: 

1 - Manter esta licitação adiada pelo prazo necessário ao cumprimento 
da diligência, aguardando a decisão definitiva a ser adotada por esta 
Corte quanto ao conhecimento do edital; 

2 - Aprimorar os critérios de pesquisa de preços de forma a reduzir a 
estimativa efetuada, o que deve se aplicar a todos os itens da planilha. 
Para tanto a administração deve considerar os registros de preços 
praticados em contratos formalizados por outros entes da federação, 
além de consulta a outras fontes, como a Internet, outras empresas, 
histórico de preços do órgão, preços pactuados em outros contratos 
da contratada, público ou privados, a fim de alcançar o máximo de 
vantagem nas contratações públicas; 

3 - Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório se for o caso, dando a 
devida publicidade a mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal 
nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

 

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

meio do parecer constante da peça eletrônica “22/03/2018 – Informação MPE”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, observo que o Corpo Instrutivo considera que, 

para o conhecimento do Edital, o jurisdicionado deverá ampliar a pesquisa de preços 

a todos os itens da planilha orçamentária. 

Preliminarmente, rememoro que, antes da Diligência Interna determinada na 

última Decisão Plenária (13/03/2018), o Corpo Instrutivo havia atestado, em sua 

informação de 23/02/2018, que todos os itens do Voto de 30/01/2018 haviam sido 

atendidos. 
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Em relação à Decisão Plenária de 30/01/2018, ressalto que discordo do 

Corpo Técnico quanto ao atendimento da determinação constante do item 3, que 

determinou ao jurisdicionado a disponibilização da íntegra do Edital na página 

eletrônica do Município, ao observar que a versão disponível no site do Município 

para download está desatualizada, não sendo a última versão encaminhada a esta 

Corte. 

Em relação à Diligência Interna determinada em 13/03/2018, destaquei a 

necessidade de o Corpo Técnico ampliar a análise dos preços dos medicamentos, a 

qual já tinha alcançado 67,11% do valor global, porém, correspondente a apenas 36 

(trinta e seis) dos 729 (setecentos e vinte e nove) itens da planilha orçamentária. 

Em cumprimento à diligência, o Corpo Técnico selecionou mais 133 (cento de 

trinta e três) itens para a verificação dos preços estimados, somando o total de 169 

(cento e sessenta e nove) itens, equivalente a 93,11% do valor total da licitação. O 

critério utilizado pela CEE foi o de considerar os itens financeiramente mais 

significativos, incluindo-se aqueles cujo preço total tenha ultrapassado R$ 9.000,00 

(nove mil reais). Entre as fontes de pesquisa utilizadas, encontram-se o Banco de 

Preços, Painel de Preços e a internet. 

Com base no novo exame procedido, observo que, na maioria dos itens, os 

preços estimados estão acima dos preços de referência pesquisados, sendo que o 

sobrepreço ultrapassa, em muitos casos, o percentual de 100%, chegando a 574%, 

no caso do item 11 da planilha orçamentária (“ácido ascórbico 2g”).  

Dessa forma, considero que o jurisdicionado não atendeu à determinação 

constante do item 2 da Decisão Plenária de 30/01/2018, uma vez que deixou de 

ampliar, com eficiência, a pesquisa de preços, se limitando a ajustar os itens 

selecionados como amostra pelo Corpo Técnico deste Tribunal, razão pela qual 

reputo necessária sua Notificação para a apresentação de razões de defesa. 

Ainda sobre a pesquisa de preços, destaco a importância em se consultar a 

tabela Anvisa/CMED, diante da possibilidade de se visualizar o preço máximo pelo 

qual os entes da Administração Pública podem adquirir medicamentos dos 
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laboratórios, distribuidores, farmácias e drogarias, preço este regulado pela Câmara 

de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial 

responsável por regular o mercado e estabelecer critérios para a definição e o ajuste 

de preços. 

Ademais, é possível consultar, na referida tabela, o preço máximo para 

compras públicas considerando alíquota zero de ICMS, o que não pode ser ignorado 

no presente caso, em face da possibilidade de isenção do imposto nas operações 

com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta 

Federal, Estadual e Municipal, com base nos Convênios celebrados no âmbito do 

Conselho Nacional de Política Fazendária, a exemplo dos Convênios CONFAZ 

ICMS nº 162/94, nº 87/2002 e nº 54/2009. 

Sobre a eventual isenção de ICMS na aquisição dos medicamentos, destaco 

que a diminuição da carga tributária poderá proporcionar a aquisição por preço 

menor. Nesse sentido, o TCU determinou ao Ministério da Saúde que orientasse os 

gestores federais, estaduais e municipais acerca do tema, conforme Acórdão  

nº 140/2012-TCU-Plenário, do qual destaco o seguinte fragmento: 

1.6.1. ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 250, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, com fundamento na Cláusula Primeira do 
Convênio - Confaz 87/2002, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
oriente os gestores federais, estaduais e municipais acerca da 
aplicação da isenção do ICMS nas aquisições de medicamentos por 
meio de cartilhas, palestras, manuais ou outros instrumentos que 
propiciem uma repercussão ampla, alertando aos entes que as 
propostas dos licitantes devem contemplar a isenção do tributo. 

 

Em suma, farei, em meu Voto, um pequeno ajuste no item 2 da proposta da 

CEE, para incluir a consulta à tabela Anvisa/CMED na ampliação da pesquisa de 

preços, bem como incluirei determinação para que o jurisdicionado observe se os 

medicamentos objetos da licitação estão isentos de ICMS, nos termos dos 

Convênios celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, considerando 

a eventual isenção por ocasião da estimativa orçamentária, e incluindo, no Edital, a 

obrigatoriedade de que as propostas dos licitantes sejam apresentadas com preços 

desonerados deste imposto. 
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Ressalto, por pertinente, que o Corpo Instrutivo deste Tribunal poderá analisar 

outros itens da planilha orçamentária que não aqueles integrantes da última 

amostra, segundo critérios de materialidade, relevância e risco. 

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

instrutivas, razão pela qual – incorporando, a minhas razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “21/03/2018 - 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 Notificação que ora determino, em ajustes no item 2 da 

instrução, na determinação para que o jurisdicionado observe a possibilidade de 

isenção de ICMS sobre os medicamentos (item 3), bem como na inclusão do item 4 

em meu Voto, e 

VOTO: 

I  - Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, Prefeito do 

Município de Itaperuna, com fundamento no art. 6º, § 2º, da Deliberação 

TCE-RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

razões de defesa pelo desatendimento ao item 2 da Decisão Plenária de 

30/01/2018, considerando o significativo sobrepreço em vários itens da 

planilha orçamentária, ultrapassando, em muitos casos, o percentual de 

100%, chegando a 574%, no caso do item 11 da planilha orçamentária 

(“ácido ascórbico 2g”): 

II  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Itaperuna, 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 Federal nº 8.666/93 c/c art.  4º da Lei 



   

16 

 

Processo nº 229.207-0/17 

Rubrica           Fls. 6 

Federal nº 10.520/02, divulgando e mantendo atualizados os dados 

referentes à licitação em sua página oficial, em cumprimento ao art. 8º 

da Lei Federal nº 12.527/11; 

2. Amplie a pesquisa de preços a todos os itens do orçamento, de 

forma a reduzir a estimativa efetuada, considerando outras fontes, como 

a tabela Anvisa/CMED, a internet, histórico de preços do órgão, preços 

pactuados em outros contratos, preços praticados em contratos 

formalizados por outros entes da federação, a fim de alcançar o máximo 

de vantagem nas contratações públicas, encaminhando a planilha 

orçamentária em arquivo editável (“xls”), ressaltando que o Corpo 

Técnico deste Tribunal poderá analisar outros itens da planilha 

orçamentária que não aqueles integrantes da última amostra, segundo 

critérios de materialidade, relevância e risco;  

3. Observe se os medicamentos objetos desta licitação estão isentos 

de ICMS, nos termos dos Convênios celebrados pelo Conselho Nacional 

de Política Fazendária, considerando a eventual isenção por ocasião da 

estimativa orçamentária, e incluindo, no Edital, a obrigatoriedade de que 

as propostas dos licitantes sejam apresentadas com preços 

desonerados deste imposto;  

4. Disponibilize a íntegra do Edital atualizado na página eletrônica da 

Prefeitura Municipal, com base no art. 8º, § 1º, inciso IV c/c o § 2º do 

mesmo artigo da Lei Federal nº 12.527/11; 

5. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade, 

na forma do art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as 

cópias a este Tribunal; 

6. 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; 
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III  - 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.  

 

 

 

Plenário,  

GC-7, em 12/04/2018. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 
I   -   


