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REPRESENTAÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. 

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

DESCARTÁVEIS, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 13.979/20, 

PARA ATENDER À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. CONTRATO Nº 044/2020. 

INDÍCIOS DE SOBREPREÇO, AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

QUANTO AOS QUANTITATIVOS, ENTRE OUTRAS 

IRREGULARIDADES. NOTA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

ELABORADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. 

ORIENTAÇÕES TRAÇADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO. RISCO DE DANO AO ERÁRIO EVIDENCIADO. 

CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

OFÍCIO. SOBRESTAMENTO DA ANÁLISE DE MÉRITO. 

COMUNICAÇÃO AOS GESTORES. CIÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIOS.  

 

Trata-se de Representação formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Coordenadoria de Análise de Consultas e 

Recursos – CAR e da Coordenadoria de Exame de Editais – CEE, com narrativa de supostas 

irregularidades cometidas pela Secretaria de Estado de Saúde na aquisição de materiais descartáveis1 

junto à pessoa jurídica Avante Brasil Comércio EIRELI (SEI 080001/007010/2020 – Contrato 

044/2020) para atender os pacientes diagnosticados ou com suspeita de contaminação por COVID-

19. O valor do contrato, celebrado por dispensa de licitação com fundamento na Lei 13.979/20, é de 

R$ 2.169.681,20 (dois milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte 

centavos).  

                                                           
1 Aquisição de SERINGA HIPODERMICA, CAPACIDADE: 3ML (It. 01 Qt 163.400); SERINGA HIPODERMICA, CAPACIDADE: 5ML 
(It 02 Qt 137.800) - SERINGA HIPODERMICA CAPACIDADE: 10ML (It.03 Qt 799.200); - SERINGA CAPACIDADE: 20 ML (It04 Qt 
1.407.208) SERINGA HIPODERMICA, CAPACIDADE: 1 ML (It 05 Qt 432.416). 
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A Representante narra os seguintes vícios no procedimento administrativo de contratação: 

(i) Ausência de justificativa quanto ao quantitativo demandado; 

(ii) Estimativa de preços elaborada com fulcro em uma única fonte de referência, 

notadamente pesquisa por meio de e-mail encaminhado a 12 (doze) potenciais 

fornecedores, com o registro do encaminhamento das cotações com pequena 

diferença temporal pelas fornecedoras Avante Brasil Comércio EIRELI, Speed 

Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI e Carioca Medicamentos e Materiais 

Médicos EIRELI. Não há registro de que tenha sido reiterado email enviado aos 

demais fornecedores consultados, à exceção da fornecedora Speed. Inclusive, esta 

fornecedora teria sido a primeira a apresentar proposta de preços, cotações que 

foram desconsideradas por se apresentarem maiores que as demais potenciais 

fornecedoras;  

(iii) O procedimento tramitou sem pesquisa de mercado, conforme se afere do 

documento SEI 4147891;  

(iv) Muito embora a avença tenha sido firmada em 10.04.20, até o presente momento 

não há cópia do contrato nº SEI 0800010070102020 nem parecer jurídico acerca da 

contratação, o que revela descumprimento à decisão proferida nos autos do 

processo TCE-RJ 102.198-6/20, a qual determinou a disponibilização de dados e 

documentos relativos a atos e processos administrativos no âmbito do Sistema 

Eletrônico de Informação em observância ao princípio da publicidade;  

(v) Evidência de sobrepreço nos valores praticados, conforme apurado na Nota de 

Identificação de Riscos nº 20200015/SUPSOC1/AGE/CGE. Em que pese a anulação da 

nota de empenho (documento SEI 4910117), em consulta ao Portal da Transparência 

do Governo do Estado, destaca que o contrato ainda se encontra em vigor sem, 

entretanto, registros quanto à realização de despesa;  

(vi) Violação aos seguintes dispositivos constitucional, legais e regulamentares: art.22, 

XXVII, da CRFB/88; arts.15, §7º, II, e 56, todos da Lei 8.666/93; art.4º-B, IV c/c 4º-E, 

§§1º, III e VI, e 3º, da Lei 13.979/2020; e art. 1º, §2º, do Decreto Estadual 

46.991/2020.  

Diante de tais aspectos, a Secretaria-Geral de Controle Externo formula a seguinte proposta 

de encaminhamento:  

5.1. Por todo o exposto, requer-se: 
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5.1.1. O CONHECIMENTO desta representação por estarem presentes os requisitos 
legais; 

5.1.2. A COMUNICAÇÃO à Secretaria de Estado de Saúde, órgão pelo qual o Estado 
do Rio de Janeiro opera e atua concretamente (art.6º, XII, da Lei 8.666/93), na 
figura do Secretário de Estado de Saúde e do Subsecretário Executivo da Secretaria 
de Estado de Saúde, nos termos do § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, 
a ser efetivada nos termos dos incisos do art.26, do RITCERJ, para que: 

a) Justifique o quantitativo contratado no SEI 0800010070102020; 

b) Tendo em vista a constatação apresentada pela Controladoria Geral do Estado, 
por meio da Nota Técnica CGE/AGE (4611688) - NOTA DE IDENTIFICAÇAO DE 
RISCOS Nº 20200015/SUPSOC1/AGE/CGE, no SEI 0800010070102020, de que os 
preços praticados no contrato estão superiores aos da pesquisa de preços junto a 
contratações efetivadas por outros órgãos públicos, tome as medidas que 
considerar cabíveis para resguardar o erário estadual, a exemplo de encerramento 
ou aditamento do contrato, glosa ou retenção cautelar de pagamentos, 
comprovando a eventual adoção dessas providências a este Tribunal; 

c) Caso decida pelo prosseguimento da execução do ajuste, a despeito de eventual 
contratação em valores superiores aos praticados no mercado, demonstre, 
justificadamente, que semelhante situação decorreu de oscilações ocasionadas 
pela variação de preços; 

d) Dê ciência da presente decisão à sociedade empresária Avante Brasil Comércio 
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.706.161/0001-38, para que, querendo, 
apresente esclarecimentos e documentos que entender pertinentes, 
especialmente em relação às irregularidades apontadas nos presentes autos; 

e) Inclua todo e qualquer documento relacionado ao objeto no SEI 
0800010070102020, tais como despachos, arrazoados, justificativas, pareceres, 
decisões, atos, contratos, comprovações, notas fiscais, ordens de pagamento, em 
especial a comprovação de que a outros potenciais fornecedores foi encaminhada 
reiteração de e-mail solicitando o envio de propostas, a fim de que haja isonomia 
nos procedimentos de compra, bem como a pesquisa de preços realizada tendo 
por parâmetro a tabela de preços de medicamentos da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos – CMED, atualizada em 02 de março de 2020 ou 
qualquer outra fonte utilizada, em cumprimento à decisão monocrática de 
29/04/2020, proferida no Processo TCE-RJ nº102.198-6/20; 

5.1.3. Seja, por fim, julgada PROCEDENTE esta representação, reconhecendo-se, 
outrossim, a necessidade de resguardo ao erário, pelo aperfeiçoamento da 
contratação ou pela adoção, a critério da autoridade competente, das medidas 
aventadas alhures. 

Em razão do que dispõe o art. 58, §2º do Regimento Interno, com redação dada pela 

Deliberação nº 303/2020 (DORJ 20.03.2020), os autos foram inicialmente distribuídos ao meu 

gabinete, ocasião em que promovi seu encaminhamento para oitiva do Ministério Público Especial. 

Por seu turno, o Parquet de Contas, representado por seu Procurador-Geral, Dr. Sergio Paulo 
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de Abreu Martins Teixeira, manifestou-se de acordo com a SGE, acrescentando a sugestão de 

expedição de ofícios ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, nos seguintes termos:  

(...) 

Tendo em vista as informações constantes da peça exordial subscrita pela CAR e 
pela CEE, o Órgão Ministerial não se opõe à adoção das medidas sugeridas pelas 
referidas Unidades Técnicas. 

Por oportuno, o Parquet especial destaca que diversas fraudes na área de saúde do 
estado do Rio de Janeiro têm sido alvo da Polícia Federal e do Ministério Público 
Federal, a exemplo das Operações Favorito e Placebo, que resultaram no 
cumprimento de diversos mandados de prisão e de busca e apreensão. 

Por fim, mais não menos importante, cabe registrar a vigência do Convênio de 
Cooperação Técnica firmado pelo TCE-RJ e pelo MPRJ, para a atuação conjunta na 
fiscalização de atos e contratos realizados por órgãos públicos relativos ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, como é o caso do Contrato nº 
044/2020, objeto desta Representação. 

Pelo exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo CONHECIMENTO; pela 
COMUNICAÇÃO; pela PROCEDÊNCIA, e; pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério 
Público Federal – MPF bem como ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
– MPRJ, para que tomem ciência do presente processo, a fim de que avaliem a 
adoção das medidas que entenderem pertinentes e adequadas no âmbito das suas 
competências e atribuições legais. 

Após o ingresso dos autos em meu gabinete, em 09.06.20, sobreveio informação 

encaminhada via correspondência eletrônica institucional pelo Dr. Bruno Boquimpani Silva, 

Procurador do Estado e integrante do Núcleo de Contencioso Estratégico e Defesa da Probidade (PG-

15) daquela Casa, a fim de conferir ciência dos atos e documentos constantes do SEI-

140001/027376/2020. O referido expediente foi deflagrado a partir do Ofício n.º 50/2020-MLS/PG-

02 subscrito pelo Exmo. Procurador-Geral do Estado, Dr. Marcelo Lopes da Silva, endereçado ao Ilmo. 

Sr. Secretário de Estado de Saúde, Sr. Fernando Raphael de Almeida Ferry, contendo orientações 

para que sejam tomadas providências pela Pasta “quanto aos Contratos nº 007/2020, 008/2020, 

009/2020, 010/2020, 011/2020 e 012/2020, bem como outros firmados (...) com as sociedades 

empresárias AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME (CNPJ 22.706.161/0001-38), CARIOCA 

MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (CNPJ 10.837.371/0001-86), SOGAMAX – 

DISRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA. ME (CNPJ 00.857.492/0001-36), SPEED SÉCULO XXI 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI (CNPJ 12.215.803/0001-42) e 

LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 15.631.735/0001-90)” em razão de graves irregularidades 

detectadas. O referido expediente foi protocolado nestes autos sob o doc. TCE-RJ nº 10.893-3/20. 
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É O RELATÓRIO.  

Registro que atuo nestes autos em razão de convocação da Presidente deste egrégio Tribunal 

de Contas, Conselheira Marianna Montebello Willeman, realizada em Sessão Plenária de 04.04.17. 

Quanto ao exame de admissibilidade, observo que a Representação foi formulada de acordo 

com os arts. 49 da Lei Orgânica do TCE/RJ e 58 do Regimento Interno e, ainda, de acordo com a 

Deliberação TCE-RJ nº 266/16. São apresentadas as supostas irregularidades cometidas e combatidas 

e a autoridade é legitimada (art. 9º, V, da referida Deliberação), de modo que deve ser conhecida. 

No atual cenário mundial de pandemia, de relevantes proporções, exige-se a adoção de 

especiais esforços com vistas a, sobretudo, fortalecer o sistema de saúde, a fim de garantir que os 

profissionais possam contar com estrutura e equipamentos adequados para seguramente 

desempenhar seu trabalho e prestar a devida assistência aos pacientes.  

Se é induvidoso que, em um ambiente de absoluta normalidade, há de se exigir da 

Administração um planejamento que permita, com muita antecedência, antever as necessidades de 

cada pasta e realizar os devidos procedimentos licitatórios, não há como se descuidar que diante do 

avanço do coronavírus e do incremento das demandas dele decorrentes, impõe-se a adoção de 

medidas urgentes com vistas a não desamparar a população.  

Isso, todavia, não importa dizer que, sob o pretexto de eventual emergência, possam ser 

tolerados atos desarrazoados que importem em dano ao já combalido erário, contratação de 

sociedades que não estão aptas a executar o objeto contratado, favorecimento de sociedades 

empresárias ou superestimativa de demandas, por exemplo. 

Mesmo que de forma breve, exige-se um mínimo planejamento com o escopo de permitir a 

escorreita consecução das aquisições e dos serviços necessários, ainda que, de forma lícita, possam 

eventualmente ser contratados mediante dispensa de licitação, sempre precedida de justificativa 

para a contratação e para os quantitativos demandados e pesquisa fidedigna de mercado, nos 

moldes da Lei 8.666/93, da Lei 13.979/20 e do Decreto Estadual 46.991/20.  

Nesse contexto, sobreleva a atuação deste Tribunal de Contas, que se revela incansável na 

promoção de fiscalizações com vistas a acompanhar as ações governamentais de enfrentamento ao 

COVID-19 e identificar tempestivamente condutas que demandam medidas de salvaguarda à boa e 
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regular aplicação de recursos públicos, sem, contudo, inviabilizar a persecução da tutela do direito à 

vida e à saúde.  

Sem deixar de atentar para o caráter punitivo quando necessário, esta Corte de Contas 

também assume relevante caráter pedagógico, no intuito de orientar os gestores quanto aos 

trâmites que devem ser empregados para resguardar a legalidade de sua atuação. A título 

exemplificativo, foi editada a Nota Técnica 001/2020 para orientação aos jurisdicionados do TCE-RJ 

acerca da realização de procedimentos de contratação, direta ou mediante licitação, para aquisição 

de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).   

O art. 4º, §1º, da Lei 13.979/2020 contempla as hipóteses de dispensa de licitação para 

contratações estritamente relacionadas ao aludido enfrentamento. A fim de atrair tais prescrições, 

impõe-se que o Poder Público demonstre que a obtenção do bem pretendido tem relação ao 

atendimento dessa necessidade.  

Há de se ressaltar que o art. 15, §7º, II, da Lei 8.666/93, que estipula a necessidade de 

definição das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e da utilização prováveis não 

restou expressamente excepcionado pela Lei 13.979/20 – seja pela redação originária ou por aquela 

decorrente da Medida Provisória 926/20.  Com isso, ainda que a situação atualmente vivenciada não 

permita a elaboração de amplos e minuciosos estudos técnicos para embasar as estimativas, deve-se 

minimamente justificar os bens que se pretende utilizar, de modo a evitar subestimativas capazes de 

comprometer a saúde de pacientes e a segurança dos profissionais da saúde ou superestimavas que 

não serão absorvidas durante o período de combate à pandemia e que podem, em tese, representar 

gastos por ora desnecessários.  

 Alinho-me, neste sentido, ao exposto pelo Representante, pois o art. 2º do Decreto estadual 

nº 46.991/20, norma que entrou em vigor em 25.03.202 – antes, portanto, da formalização da 

presente contratação –, de fato parece ter exorbitado dos limites do poder regulamentar ao trazer 

disposição que dispensa qualquer justificativa a respeito dos quantitativos demandados, inovando e 

criando presunção não prevista na legislação federal, à qual, na forma do art. 22, XVII, da CRFB/88, 

                                                           
2 O Decreto estadual nº 46.991/20 entrou em vigor na data de sua publicação, conforme previsto em seu art. 7º.  
O art. 2º dispõe: Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto neste Decreto, além das presunções estabelecidas no 
art. 4º-B e 4º-E da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, presumir-se-á justificado o quantitativo descrito no 
Termo de Referência. 



 
 

S01 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

MARCELO VERDINI MAIA 

PROCESSO TCE-RJ 
DIGITAL nº 102.751-4/20 

  Fls.:  

compete dispor sobre normas gerais de licitações e contratações para a Administração Pública. Nesse 

aspecto, irretocáveis as considerações do Corpo Técnico: 

(...) 

2.3. A ementa do Decreto em tela define o seu campo de atuação, qual seja, dispor 
“(...) sobre regras de dispensa de licitação para a contratação de bens e serviços, 
inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata a Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”.  

2.4. Em que pese o desiderato da norma infralegal em questão seja regulamentar, 
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 13/979/2020, inovou no 
ordenamento jurídico ao admitir presunção não autorizada em nível nacional 
posto que a Lei 13.979/2020, a nosso ver, não dispensou a Administração do 
encargo de, pelo menos minimamente, justificar o quantitativo pretendido.  

2.5. Deveras, o art.4º, §1º, da Lei 13.979/2020, reza que a dispensa de licitação (e, 
portanto, as correlatas contratações) estão estritamente concatenadas às medidas 
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, o que demanda do Poder Público, por óbvio, a 
demonstração de que a obtenção do bem pretendido tem relação ao atendimento 
dessa necessidade.  

2.6. E para essa comprovação não basta a simples afirmação de que existe uma 
pandemia a ser combatida. O que a Lei (e, portanto, a sociedade) demanda, é a 
exposição concreta da situação que necessita ser encarada e, com base nesse 
dado, a resposta alvitrada pela Administração, que, no aspecto da aquisição de 
bens e insumos, perpassa, necessariamente, pela justificativa do quantitativo a 
ser contratado.  

2.7. Essa, a nosso sentir, a compreensão do art.4º-E, §1º, III, da Lei 13.979/2020. 
Ora, a “descrição resumida da solução apresentada”, elemento imprescindível ao 
termo de referência simplificado, exige a devida justificativa quanto à quantificação 
do bem ou insumo pretendido.  

Afinal, não se pode ter como ‘solução’ a estimação aquém ou muito além da que 
razoavelmente se adequa ao atendimento da situação. E a única maneira que a 
Administração dispõe para demonstrar que não está agindo dentro de uma zona de 
certeza negativa (aquém) ou positiva (além) será expendendo no processo 
administrativo a justificativa pertinente. 

2.9. Rogando a concessão de todas as vênias de estilo à respeitável entendimento 
doutrinário7, pensamos que esse raciocínio não é modificado em razão do disposto 
no art.4º-B, IV, da Lei 13.979/2020. Ao contrário, temos que a presunção no 
sentido de que a contratação está limitada à parcela necessária ao atendimento da 
situação de emergência pressupõe a prévia explanação motivada no sentido de 
que o quantitativo almejado condiz com tal desiderato. 

2.10. Por isso, o disposto no art.2º, do Decreto Estadual 46.991/2020, afronta a 
previsão do art.15, §7º, II, da Lei 8.666/938, preceito não excepcionado pela Lei 
13.979/2020. Logo, o regulamento estadual em questão não encontra fundamento 
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de validade na legislação de regência, posto que, à luz do art.22, XXVII, da CRFB/88, 
compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de contratação para 
as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

(Destaques no texto original) 

 Com isso, imperioso instar o Jurisdicionado a apresentar justificativas acerca do quantitativo 

contratado objeto do SEI 080001/007010/2020. 

 No que tange à forma de realização da estimativa de preços, o art. 4º-E, §1º, VI da Lei 

13.979/20, com redação dada pela Medida Provisória 926/20, de 20.03.2020, passou a disciplinar 

que nas contratações destinadas ao enfrentamento da pandemia as estimativas de preços devem ser 

obtidas por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: a) Portal de Compras do Governo 

Federal, b) pesquisa publicada em mídia especializada, c) sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, d) contratações similares de outros entes públicos, e) pesquisas realizadas com os 

potenciais fornecedores. 

 Por sua vez, o art. 1º, §2º, do Decreto Estadual 46.991/20, de 24.03.20203, que já estava em 

vigor quando da formalização da presente contratação, foi além da previsão nacional ao exigir, no 

mínimo e sempre que possível, três fontes de referência. A previsão se alinha à recomendação dos 

órgãos de controle no sentido da elaboração de ampla e diversificada pesquisa de mercado, a 

exemplo da súmula 2 da jurisprudência deste Tribunal4. 

 Nesse sentido, em âmbito estadual, passa a ser exigível, sempre que possível, a pesquisa 

junto a três fontes de referência, o que significa dizer que a não observância da regra depende de 

justificativa quanto à impossibilidade de seu atendimento. Como muito bem delineou a Unidade 

Técnica, o iter a ser seguido pela Administração é:  

a) A cotação deve abranger pelo menos três dos parâmetros previstos nas alíneas 
do inciso VI, do §1º, do art.4º-E, da Lei 13.979/2020;  

b) Desde que demonstrada (justificativa) a impossibilidade de atendimento ao item 
‘a’, a estimativa de preços pode ser basear em apenas um dos parâmetros 
previstos nas alíneas do inciso VI, do §1º, do art.4º-E, da Lei 13.979/2020;  

                                                           
3 Art. 1º, §2º - A estimativa de preços de que trata o art. 4º-E, §1º, inciso VI, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, deverá ser obtida, sempre que possível, mediante 3 (três) fontes de referência. 
4 Súmula 2, TCE/RJ: As pesquisas de mercado realizadas previamente às contratações no âmbito da Administração Pública 
não devem se limitar a cotações obtidas junto a potenciais fornecedores, devendo obedecer aos critérios de amplitude e 
diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de 
preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual. 
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c) Excepcionalmente e mediante justificativa da autoridade competente, a 
estimativa de preços poderá ser dispensada.  

 Ocorre que, no presente caso, o Jurisdicionado se valeu de única fonte de referência sem que 

fosse fornecida justificativa para a inobservância do dispositivo da norma estadual. Como bem 

apontado pelo Corpo Técnico, justificar a utilização apenas da consulta de fornecedores com base na 

alegação genérica de enfrentamento à pandemia consubstancia, na prática, não oferecer qualquer 

justificativa, porquanto o enfrentamento da pandemia possibilita a dispensa de licitação, mas sem 

prescindir da adoção de formalidades e requisitos previstos na nova legislação. Não fosse o 

suficiente, há robustos indícios de que a fonte de referência utilizada pode ter contribuído para o 

sobrepreço da estimativa e posterior contratação.  

 Causa espécie, neste ponto, o apontamento da Assessoria Jurídica da Pasta no sentido de 

que a praxe é a remessa de correio eletrônico sempre às mesmas fornecedoras, o que pode 

eventualmente culminar em favorecimentos e preços incompatíveis com o mercado, conforme se 

extrai do seguinte trecho do PARECER SES/SJ/AJ/FMF/DT 15/2020, proferido nos autos do SEI 

080001/007606/2020, referente ao Contrato 040/2020, também formalizado para a aquisição de 

materiais médicos. Registre-se que no presente caso, não há sequer registro de que o procedimento 

tenha sido submetido à Assessoria Jurídica:  

“(...) Com efeito, o que se repete nos processos de aquisição é sempre a remessa 
de correio eletrônico às mesmas fornecedoras acima listadas, sendo elas que, na 
maior parte dos casos, adjudicam os respectivos objetos. Em síntese: embora não 
se possa afirmar a priori que os preços praticados sejam abusivos, o que 
extrapolaria o âmbito de atribuição da Subsecretaria Jurídica, o referido 
procedimento traz dúvida razoável sobre a aptidão das referidas empresas em 
contribuir adequadamente para a formação do preço de mercado do bem 
contratado, sendo certo que o volume e valor dos contratos, a natureza dos bens 
envolvidos, bem como a atual circunstância de escassez de recursos, 
recomendariam a realização de um procedimento mais cuidadoso” 

 Ressalta-se que a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, na Promoção Conjunta 

BBS/CCF/MFC/PE nº 01/2020, de 15.04.2020, em análise preliminar e sumária realizada pelo Núcleo 

de Contencioso Estratégico e Defesa da Probidade daquela Procuradoria quanto às contratações 

emergenciais realizadas pela SES para o enfrentamento da pandemia, traz importantes 

considerações5: 

                                                           
5 Disponível em 
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOg
UQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5RAMQetSmO2wN329O-N-
qSSMseBC0YhfxI3ZQnR5YiJC3UyZ9IOxChd2ckaoRW3gY8HqgXz3ZyyTGbsfG_Q61Eh. Consulta em 23.05.2020 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5RAMQetSmO2wN329O-N-qSSMseBC0YhfxI3ZQnR5YiJC3UyZ9IOxChd2ckaoRW3gY8HqgXz3ZyyTGbsfG_Q61Eh
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5RAMQetSmO2wN329O-N-qSSMseBC0YhfxI3ZQnR5YiJC3UyZ9IOxChd2ckaoRW3gY8HqgXz3ZyyTGbsfG_Q61Eh
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5RAMQetSmO2wN329O-N-qSSMseBC0YhfxI3ZQnR5YiJC3UyZ9IOxChd2ckaoRW3gY8HqgXz3ZyyTGbsfG_Q61Eh
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“Em verdade, dispositivos nacional e estadual convergem na proposição de que a 
obrigatoriedade da estimativa de preços somente pode ser superada em razão de 
impossibilidade comprovadamente demonstrada de se aceder a, pelo menos, um 
dos parâmetros de aferição de preços para os objeto e contratação específicos.  

O que se observa, todavia, nos contratos firmados pela SES parece subverter as 
noções acima expostas. Em relevantes e custosas contratações, verifica-se a 
dispensa da estimativa de preços mediante o uso de justificativas claramente 
insuficientes e sem qualquer liame causal com as circunstâncias fáticas constatadas 
no momento, com as caraterísticas do objeto pretendido ou do mercado em que 
ele se insere. O que se pretende como justificativa se limita, então, a uma 
declaração genérica e estéril de que o Estado, assim como o País e o resto do 
mundo, encontra-se sob as constrições de um estado de emergência e que, por 
isso, tudo estaria autorizado.”  

 Somado a isso, a Nota de Identificação de Riscos – NIR 20200015/SUPSOC1/AGE/CGE (SEI 

4866355 – juntada em 22.05.20), elaborada pela Controladoria Geral do Estado identificou 

impropriedades na contratação em tela relativamente ao preço praticado, indicando que no 

presente contrato e no de nº 045/20, celebrado com a Carioca Medicamentos e Material Médico 

Eireli6 – também objeto do SEI 080001/007010/2020 – “caso a SES praticasse o preço médio de 

outras contratações realizadas pelo poder público em 2020, cotadas no Portal Painel de Preços, 

haveria economia de aproximadamente R$ 1.907 milhões, tendo em vista que os valores praticados 

pela SES-RJ nos Contratos 044 e 045/2020 se apresentaram 235,97% superiores aos valores das 

aquisições mais econômicas pesquisadas no Painel de Preços”. Em vista disso, foi solicitado à SES 

plano para repactuação dos valores referentes aos Contratos n.º 044 e 045/2020 ou justificativa para 

a contratação por valor superior ao praticado no mercado, o que até a presente data não se acha 

formalizado no SEI 080001/007010/20207, a despeito da anulação das respectivas notas de 

empenho, medida que, no entanto, não se encontra acompanhada da respectiva decisão 

administrativa8.  

Cabe destacar que fora deflagrada Representação pela Secretaria-Geral de Controle 

Externo para tratar especificamente do Contrato 045/2020, autuada sob o processo TCE-RJ 

102.808-3/20, distribuída à relatoria do Exmo. Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, motivo 

pelo qual a presente análise se restringe ao Contrato nº 044/2020.  

                                                           
6 Aquisição de 1.516.000 unidades de LANCETA DESCARTÁVEL (Lanceta descartável para punção digital com dispositivo de 
segurança com diametro de 21 G a 30 G- lanceta descartável estéril - uso único para punção digital (coleta de sangue 
capilar) dispensa o uso do lancetador, conforme NR-32). Valor do contrato: R$ 545.760,00.  
7 Consulta realizada em 09.06.20. 
8 Há tão somente a providência de anulação das notas de empenho pela Coordenação de Execução Orçamentária, seguida 
da informação de que a medida seu deu por “solicitação da Subsecretaria Executiva” (SEI 4910249). Disponível em: 
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOg
UQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5ROGp89zjyqeDDGrWdlakItFzh_FTG9rnrtaNeIE4_RngR9-
77WhgKbSCiA5vSaLPqjzRdBUZeRNfGzkwAxmtPh.  

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5ROGp89zjyqeDDGrWdlakItFzh_FTG9rnrtaNeIE4_RngR9-77WhgKbSCiA5vSaLPqjzRdBUZeRNfGzkwAxmtPh
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5ROGp89zjyqeDDGrWdlakItFzh_FTG9rnrtaNeIE4_RngR9-77WhgKbSCiA5vSaLPqjzRdBUZeRNfGzkwAxmtPh
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5ROGp89zjyqeDDGrWdlakItFzh_FTG9rnrtaNeIE4_RngR9-77WhgKbSCiA5vSaLPqjzRdBUZeRNfGzkwAxmtPh
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Também em função de constatações pertinentes ao sobrepreço – amparada em pesquisa 

realizada com o auxílio da Gerência de Licitações e Contratos da Procuradoria9 –  bem como do não 

atendimento ao que constou como recomendação da já citada Promoção Conjunta 

BBS/CCF/MFC/PE nº 01/2020, de 15.04.202010, a Procuradoria Geral do Estado endereçou ao atual 

                                                           
9 As fontes consultadas e a metodologia utilizada encontram-se descritas no RELATÓRIO SOBRE PESQUISA DE PREÇOS PARA 
ITENS DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESCARTÁVEIS, PROCESSO SEI-
140001/022220/2020. 
10 CONCLUSÃO E PROPOSIÇÕES 
A análise individualizada dos processos que certamente sobrevirá demonstrará, ainda, uma série de outras 
desconformidades materiais e procedimentais nas contratações emergenciais da SES. Há, com efeito, processos 
inaugurados sem requisição do órgão competente; ausência de justificativa na escolha de contratadas; processos 
encerrados sem conclusão, sucedidos por novos processos com o mesmo objeto; adiantamentos de pagamentos. Tudo isso, 
por óbvio, deverá ser apurado em regulares procedimentos administrativos, com observância do contraditório e da ampla 
defesa e no seu devido tempo. 
Sem embargo, a apuração preliminar procedida nos diversos processos da SES apontados no documento anexo autoriza 
este Núcleo a sugerir ações imediatas e ao alcance da direção superior da Administração Pública para remediar as três 
principais irregularidades acima constatadas: o déficit de publicidade, a supressão da análise de regularidade jurídica e a 
indevida dispensa de estimativa preços nos processos de contratações emergenciais sem licitação de bens e serviços 
necessários ao combate à pandemia do coronavírus. 
Consideramos, com efeito, que além das providências indispensáveis de apuração de responsabilidades e quantificação dos 
danos eventualmente infligidos - notadamente, as sindicâncias administrativas e auditorias contratuais - podem e devem 
ser adotadas medidas de gestão administrativa imediatas que visem a sanar os vícios materiais e processuais ora 
suscitados, impedindo que o dano ao patrimônio público se concretize ou se agrave. 
Enumeram-se, destarte, as seguintes proposições: 
a) No que se refere à publicidade das contratações, sugere-se o encaminhamento à SES de recomendação de levantamento 
das restrições de acesso a todos os processos de licitações e contratos, físicos ou eletrônicos, ressalvadas as restrições 
justificadas expressamente na Lei de Acesso à Informação. Sugere-se, igualmente, recomendar-se à SES a dar pleno 
cumprimento ao artigo Art. 4º, § 2, da Lei n. 13.979/2020, fazendo publicar as informações referidas no dispositivo em sítio 
oficial específico da própria Secretaria ou, pelo menos, nas bases de consulta pública do Portal SIGA, imediatamente após a 
celebração das contratações diretas emergenciais. 
b) No tocante à atuação da Subsecretaria e a Assessoria Jurídica da SES em referidos processo, sugerimos o 
encaminhamento de recomendação à referida Secretaria de adoção de providências que garantam a fiel observância dos 
dispositivos da Lei estadual n. 5.414/2009, em especial, a obrigatoriedade de submissão prévia ao órgão jurídico dos 
processos de licitação e contratação direta da Pasta, com a ressalva de que, na hipótese de comprovada impossibilidade, 
referidos autos devem ser encaminhados na primeira oportunidade. 
c) Em relação às estimativas de preços - de certo o mais relevante dos pontos abordados nesta promoção - sugerimos 
seja recomendado à SES: 
c.1) primeiramente, a revisão de todos os processos de contratação direta da Covid-19, com o fim de realizar, naqueles 
em que ela não tiver se verificado, efetiva estimativa de preços com base no art. 4º-E, §1º, inciso VI, da Lei Federal nº 
13.979/2020 e no art. 1º, § 2º, do Decreto n. 49.991/2020, ou, em caso de impossibilidade, a apresentação justificativa 
circunstanciada de sua dispensa. 
c.2) realizada a estimativa de preços e constatada a celebração de contrato por valores superiores ao estimado, deve o 
gestor verificar se a diferença decorre de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que, mediante 
circunstanciada justificativa da vantajosidade da manutenção, poderá ser convalidada a contratação, nos termos do art. 
4º-E, §3º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e do art. 52 da Lei estadual 5.427/09. 
c.3) na hipótese de constatação de sobrepreço, ressalvada a hipótese de manutenção da contratação referida no item 
'c.2' acima, deve o gestor adotar todas as providências para o ressarcimento dos valores em excesso já despendidos, 
inclusive mediante glosa/retenção cautelar de pagamentos vincendos ou pendentes, ou, em caso de prévio exaurimento 
do contrato, suscitar o ajuizamento de medida judicial à Procuradoria Geral do Estado para o ressarcimento. Nos 
contratos de execução diferida, deve o gestor avaliar a vantajosidade de se manter a contratação, sobretudo à luz do 
princípio da continuidade dos serviços públicos. Caso pretenda manter a avença, deverá questionar ao particular 
contratado se ele concorda com a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato ao preço obtido na 
estimativa de preços, devendo abarcar, inclusive, o ressarcimento de valores em excesso já recebidos. Em caso positivo, 
poderá ser celebrado termo aditivo para convalidação do contrato, consoante art. 52 da Lei estadual 5.427/09. Caso o 
gestor não considere vantajosa a manutenção do contrato ou o particular não concorde com a readequação do preço, 
deve o gestor instaurar processo administrativo em contraditório para fins de decretação de nulidade da contratação. 
d) Por fim, submetemos ao critério de Vossa Excelência a sugestão de encaminhamento da presente promoção à 
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Secretário de Estado de Saúde, em 08.06.20, nova recomendação, desta vez para sustar os 

pagamentos relativos a aquisições de medicamentos e insumos para o enfrentamento da pandemia 

com as pessoas jurídicas apontadas, nos termos seguintes:  

Diante dessas graves constatações, é o presente para recomendar: 

(a) A sustação cautelar inaudita altera pars (art. 43, pgf. único, inciso II, da Lei 
estadual nº 5.427/09) de qualquer pagamento no âmbito dos Contratos nº 
007/2020, 008/2020, 009/2020, 010/2020, 011/2020 e 012/2020, bem como 
outros firmados por este Secretaria com as sociedades empresárias AVANTE BRASIL 
COMERCIO EIRELI ME (CNPJ 22.706.161/0001-38), CARIOCA MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO EIRELI (CNPJ 10.837.371/0001-86), SOGAMAX – DISRIBUIDORA 
DE PERFUMARIA LTDA. ME (CNPJ 00.857.492/0001-36), SPEED SÉCULO XXI 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI (CNPJ 
12.215.803/0001-42) e LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 15.631.735/0001-90), 
os quais têm como objeto a aquisição de medicamentos e insumos para o 
enfrentamento da pandemia do COVID-19; 

(b) a instauração de procedimentos específicos visando a possível decretação de 
nulidade dos referidos contratos, tendo em vista o sobrepreço apurado, no âmbito 
do qual deverão ser tomadas as medidas pertinentes para o ressarcimento dos 
danos causados ao Erário, inclusive a execução de eventuais garantias. 

 A despeito de o contrato nº 044/2020 objeto do SEI 080001/007010/2020 não figurar entre 

os expressamente examinados pela douta PGE na análise indicada no Ofício nº 50/2020-MLS/PG-02 

(SEI-140001/027376/2020), vale registrar que análise realizada pelo Corpo Técnico do órgão se 

baseia em pesquisa de preços11 que, alinhada aos apontamentos realizados pela CGE, considera ter 

ocorrido em amostra relevante dos contratos destinados ao enfrentamento da pandemia dano da 

ordem de R$ 64.370.802,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e dois 

reais), sendo R$ 8.128.285,84 (oito milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais 

e oitenta e quatro centavos) já efetivados. O cálculo12 foi efetuado a partir do menor valor 

encontrado nas pesquisas de preços realizadas por ambos os órgãos de controle.  

Em função disso, além dos demais aspectos identificados pelo Corpo Técnico deste Tribunal, 

que suscitam questionamentos a respeito da legalidade e regularidade da contratação, se apresenta 

risco de grave lesão ao erário, a exigir providência desta Corte, mormente diante de indícios de que 

                                                                                                                                                                                     
Controladoria Geral do Estado, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nas 
figuras de suas respectivas Chefias. 
É o nosso opinamento, sub censura. (Destaques realizados) 
11 Disponível em: 
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycO
HqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxspMSCT1IOVlZyxWVZjzsjCy7VDHHkdg2UXoWZA9NM9 
12 Disponível em: 
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycO
HqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxspMSCT1IOVlZyxWVZjzsjCy7VDHHkdg2UXoWZA9NM9. 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxspMSCT1IOVlZyxWVZjzsjCy7VDHHkdg2UXoWZA9NM9
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxspMSCT1IOVlZyxWVZjzsjCy7VDHHkdg2UXoWZA9NM9
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxspMSCT1IOVlZyxWVZjzsjCy7VDHHkdg2UXoWZA9NM9
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxspMSCT1IOVlZyxWVZjzsjCy7VDHHkdg2UXoWZA9NM9
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os gestores da Secretaria de Saúde, a despeito das proposições constantes da NIR 

20200015/SUPSOC1/AGE/CGE e da Promoção Conjunta BBS/CCF/MFC/PE nº 01/2020, de 15.04.2020 

– incluindo, ainda, o parecer da Assessoria Jurídica da Pasta –, ainda não tenham tomado medidas 

efetivas à descaracterização do sobrepreço e das demais irregularidades apontadas. 

Com efeito, a concessão, ou não, de tutela provisória, de natureza cautelar, exercida em sede 

de cognição sumária, tem por base a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil e o art. 84-A do 

Regimento Interno desta Corte. 

Diante do risco de grave lesão ao erário, decorrente de robusto indício de sobrepreço 

lastreado em elogiável verificação pelo Órgão Central de Controle Interno13 (CGE) e nas orientações 

do Sistema Jurídico Estadual (PGE)14, recomenda-se, diante do que dispõe o art. 84-A do Regimento 

Interno, a concessão de tutela provisória de salvaguarda ao erário, sem prejuízo de reavaliação da 

medida no caso de apresentação de elementos pelos interessados que apontem em sentido diverso 

da conclusão ora firmada. 

O periculum in mora, que demanda a imediata intervenção desta Corte, consiste justamente 

na iminência de realização de pagamentos à Contratada com robustos indícios de sobrepreço.  

Nesses termos, a despeito da recomendação contida no Ofício nº 50/2020-MLS/PG-02 (SEI-

140001/027376/2020), penso que diante do risco de periculum in mora inverso, que poderia gerar 

desabastecimento dos insumos necessários ao enfrentamento da pandemia e prejuízo à população 

fluminense, a medida de salvaguarda ao erário deve se traduzir em determinação para que o gestor, 

no que se refere ao contrato nº 044/2020, se abstenha de efetuar pagamentos em montante 

superior ao apurado nos estudos realizados pela CGE. 

                                                           
13 Lei Estadual nº 7989 de 14 de junho de 2018 
Art. 7º A organização do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com as 
suas finalidades e características técnicas, compreende: 
I – A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE, como Órgão Central de Controle Interno - OCI, que se 
subdividirá na seguinte estrutura organizacional básica: 
a) Auditoria Geral do Estado; 
b) Ouvidoria e Transparência Geral do Estado; 
c) Corregedoria Geral do Estado; 
14 Art. 1º, do Decreto Estadual nº. 40.500/2007: O Sistema Jurídico do Estado do Rio de Janeiro, sob coordenação da 
Procuradoria Geral do Estado, é integrado pelos seguintes órgãos:  
I - ÓRGÃO CENTRAL: Procuradoria Geral do Estado. 
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Ressalta-se que o provimento de urgência que ora se defere não se confunde com a 

suspensão cautelar do contrato em sua totalidade ou de sua integral execução, medida que seria 

inclusive descabida à luz do art. 123, §1º, da Constituição Estadual15.  

 Sem prejuízo do provimento cautelar, ganha relevância o disposto no art. 4º-E, §3º da Lei 

13.979/20, que dispõe acerca da necessidade de justificativa nos autos caso haja a prática de 

“valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços”, bem como na 

Nota Técnica editada por esta Corte de Contas (processo TCE-RJ 101.353-1/20), que destaca que, 

diante do cenário excepcional de prática de preços por valor superior ao mercado, tem o Contratado 

o ônus de comprovar a compatibilidade dos preços e, em caso de dano, deve o gestor adotar as 

medidas administrativas pertinentes à sua elisão, nos seguintes termos: 

NOTA TÉCNICA Nº 01, de 27 de março de 2020  

(...) 

6.3. Esse cenário excepcional transfere ao particular o ônus de comprovar, ainda 
que posteriormente (visto que, nesse momento, o atendimento à população não 
pode ser obstado), que os preços ofertados à Administração são compatíveis com 
os praticados no mercado.  

6.4. Com efeito, se, na conjuntura ordinária das contratações públicas, já há 
posicionamento jurisprudencial das Cortes de Contas no sentido de que o 
particular não pode se beneficiar dos preços orçados pela Administração que não 
estejam condizentes com os do mercado16 (art.43, IV, da Lei n.º 8.666/93), esse 
raciocínio, com muito mais razão em virtude do exposto nos itens 1.3 e 4.4 supra, 
se aplica às avenças firmadas com lastro na Lei n.º 13.979/2020.  

                                                           
15 Art. 123 - O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 
Estado, ao qual compete: (...) 
§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa, que solicitará, de 
imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
16 O fato de a administração não ter cumprido seu dever de verificar a economicidade dos preços ofertados em processo de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação não isenta de responsabilidade a empresa contratada por eventual sobrepreço 
constatado no contrato, uma vez que a obrigação de seguir os preços praticados no mercado se aplica tanto à 
Administração Pública quanto aos colaboradores privados, pois ambos são destinatários do regime jurídico-administrativo 
relativo às contratações públicas. 
Acórdão 1392/2016-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER 
O fato de a empresa não participar da elaboração do edital e do orçamento base da licitação não a isenta de 
responsabilidade solidária pelo dano (art. 16, § 2º, da Lei 8.443/1992) na hipótese de recebimento de pagamentos por 
serviços superfaturados, pois à licitante cabe ofertar preços compatíveis com os praticados pelo mercado (art. 43, inciso IV, 
da Lei 8.666/1993) , independentemente de eventual erro cometido pela Administração quando da elaboração do edital e 
do orçamento. 
Acórdão 1304/2017-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER 
As empresas que oferecem propostas com valores acima dos praticados pelo mercado, tirando proveito de orçamentos 
superestimados elaborados pelos órgãos públicos contratantes, contribuem para o superfaturamento dos serviços, 
sujeitando-se à responsabilização solidária pelo dano evidenciado. 
Acórdão 27/2018-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER 



 
 

S01 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

MARCELO VERDINI MAIA 

PROCESSO TCE-RJ 
DIGITAL nº 102.751-4/20 

  Fls.:  

6.5. A Lei Estadual n.º 8.769/202017, sancionada em 23/03/2020, que dispõe sobre 
medidas de proteção à população fluminense durante o plano de contingência do 
novo coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde, vai ao encontro desse 
entendimento. Em seu art.1º, a norma em tela veda a majoração, sem justa causa, 
do preço de produtos ou serviços, durante o período em que estiver em vigor o 
Plano de Contingência do Novo Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde. 
Não há óbice à aplicação desse preceito aos contratos administrativos, visto que o 
seu destinatário-fim é a população fluminense.  

6.6. Assim sendo, após a execução das avenças em questão, a Administração deve:  

a) exigir que o contratado comprove que os preços ofertados são compatíveis com 
os praticados no mercado;  

b) não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, a autoridade 
competente deverá adotar as medidas administrativas necessárias para 
caracterização ou elisão do dano (art.4º, caput, da Deliberação TCE-RJ 
n.º279/2017);  

c) esgotadas as medidas administrativas acima referidas sem a elisão do dano, a 
autoridade competente providenciará, no prazo de 30 dias, a instauração da 
tomada de contas, mediante autuação de processo administrativo específico 
(art.5º, da Deliberação TCE-RJ n.º 279/2017);  

d) Caso o valor do débito, atualizado monetariamente, for superior a 20.000 UFIR-
RJ, a tomada de contas, devidamente instruída e concluída com todos os elementos 
previstos na Deliberação TCE-RJ n.º279/2017, deverá ser encaminhada ao Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro para julgamento (art.13, I, da Deliberação 
TCE-RJ n.º279/2017);  

e) Concomitantemente às medidas acima, a Administração deverá iniciar 
procedimento visando à apuração de infração administrativa pelo contratado, com 
fulcro no art.88, II e III, da Lei 8.666/93.  

6.7. Acentua-se, por que a responsabilidade dos agentes públicos não resta 
absolutamente afastada na medida em que esta poderá se verificar, em especial, 
tanto quando for apurado terem agido em conluio com o particular no escopo de 
fixar preços majorados, como nas hipóteses de ausência ou insuficiência das 
justificativas exigidas pela Lei n.º 13.979/2020. 

(Destaques no texto original) 

 Outrossim, embora não objeto de indicação específica no curso desses autos, verifica-se que 

não houve manifestação da assessoria jurídica antes de ultimada a contratação. O procedimento de 

contratação foi inaugurado em 26.03.2020, o contrato celebrado em 10.04.2020 e até a presente 

data não houve encaminhamento à análise da assessoria jurídica da Pasta, o que denota, além de 

séria subversão procedimental, risco de comprometimento da higidez jurídica dos atos praticados. 

                                                           
17 Disponível em http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-
renderer.jspx?_afrLoop=3714394578599818&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC42000007520&_adf.ctrl-
state=rmohzdobv_36 – acesso em 26/03/2020. 
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 Há de se ressaltar que nem a Lei Federal n. 13.979/2020 nem os normativos editados no 

Estado do Rio de Janeiro afastam o parecer jurídico como etapa prévia do procedimento de 

contratação, no que deve ser instado o Jurisdicionado a se manifestar quanto à inobservância do 

parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93. 

Diante de todos esses aspectos, acolho a proposta de comunicação ao Jurisdicionado 

formulada pela SGE – e acrescento outras indagações – para que apresente os necessários 

esclarecimentos quanto às medidas adotadas ou em curso para elidir as irregularidades apuradas, 

alertando-se o gestor para a possibilidade, no caso de inércia, de responsabilização com fulcro na Lei 

Complementar estadual nº 63/90, sem prejuízo da adoção das medidas acautelatórias que se façam 

necessárias à salvaguarda ao erário.  

Acolho, ainda, a sugestão do Ministério Público de Contas para a expedição de ofícios ao 

Ministério Público Federal e Estadual para ciência desta Representação e acrescento a expedição de 

ofício à Procuradoria Geral do Estado e à Controladoria-Geral do Estado para a mesma finalidade. 

Divirjo, no entanto, do julgamento do mérito da Representação nesta oportunidade, por reputar 

prudente a prévia oitiva do Jurisdicionado.   

Isto posto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e com o 

Ministério Público Especial, 

VOTO:  

1 – Pelo CONHECIMENTO da Representação, em razão do preenchimento de seus 

pressupostos de admissibilidade; 

2 – Pela CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA, de ofício, determinando-se à Secretaria de 

Estado de Saúde que, imediatamente, se abstenha de efetuar qualquer pagamento à pessoa jurídica 

Avante Brasil Comércio EIRELI (SEI 080001/007010/2020– Contrato 044/2020), em montante que 

supere o menor valor apurado nos estudos realizados pela CGE, nos termos acima alinhados, sem 

prejuízo da avaliação, pela Pasta, das recomendações contidas no Ofício n.º 50/2020-MLS/PG-02; 

3 – Pelo SOBRESTAMENTO da análise de mérito; 

4 – Pela COMUNICAÇÃO ao Secretário de Estado de Saúde E ao atual Subsecretário Executivo 

de Estado de Saúde, com base no art. 26 do Regimento Interno, para que, no prazo improrrogável de 
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15 (quinze) dias, alertando-os para o disposto no inciso IV, art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 

63/90, prestem os seguintes esclarecimentos:  

4.1 – Para que justifiquem o quantitativo contratado no SEI 080001/007010/2020 com base 

no consumo e na utilização prováveis; 

4.2 – Para que informem o quantitativo já distribuído no curso da execução contratual, com 

indicação da unidade de saúde a que foram destinados e da respectiva data, bem como detalhem a 

perspectiva de utilização dos materiais que porventura ainda não tenham sido destinados a unidades 

de saúde; 

4.3 – Para que justifiquem a forma em que se dá a eleição dos fornecedores que são 

consultados por e-mail para a formação do preço estimado para a contratação; 

4.4 – Tendo em vista a constatação apresentada pela Controladoria Geral do Estado por meio 

da NIR 20200015/SUPSOC1/AGE/CGE, no SEI 080001/007010/2020, de que os preços praticados no 

contrato 044/20 está superior ao da pesquisa de preços junto a contratações efetivadas por outros 

órgãos públicos, sem prejuízo do imediato cumprimento do item 2 deste voto e da avaliação por 

parte da SES das recomendações contidas no Ofício n.º 50/2020-MLS/PG-02, adote as medidas que 

considerar cabíveis para resguardar o erário estadual, a exemplo de encerramento ou aditamento 

dos contratos, glosa ou retenção cautelar de pagamentos, comprovando a eventual adoção dessas 

providências a este Tribunal; 

4.5 – Caso decida motivadamente pelo prosseguimento da execução do ajuste, a despeito de 

eventual contratação em valores superiores aos praticados no mercado, demonstre, 

justificadamente, que semelhante situação decorreu de oscilações ocasionadas pela variação de 

preços, adotando as providências mencionadas na Nota Técnica TCE-RJ 001/2020, de 27.03.2020, 

abstendo-se, enquanto perdurarem os efeitos da tutela a que se refere o item 2 deste voto, de 

efetuar pagamentos que superem o menor valor apurado nos estudos realizados pela CGE; 

4.6 – Também na hipótese de prosseguimento do ajuste, informe se o contrato em exame foi 

executado e se os pagamentos correspondentes foram realizados; 

4.7 – Para que justifiquem o motivo de não haver prévia submissão da contratação à 

assessoria jurídica, em contrariedade ao que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93; 
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4.8 – Cientifiquem a pessoa jurídica Avante Brasil Comércio EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob 

o nº 22.706.161/0001-38, da presente decisão, alertando-a que poderá oferecer manifestação nestes 

autos – mediante protocolo eletrônico neste Tribunal – acerca dos fatos representados e que deverá 

comprovar que o preço por ela praticado está compatível com o de mercado no prazo improrrogável 

de 15 (quinze) dias, contados a partir da sua ciência inequívoca à decisão, que deverá ser 

documentalmente comprovada; 

4.9 – Incluam todo e qualquer documento relacionado ao objeto no SEI 

08000/1007010/2020, tais como despachos, arrazoados, justificativas, pareceres, decisões, atos, 

contratos, comprovações, notas fiscais, ordens de pagamento, em especial a comprovação de que a 

outros potenciais fornecedores foi encaminhada reiteração de e-mail solicitando o envio de 

propostas, a fim de que haja isonomia nos procedimentos de compra, bem como a pesquisa de 

preços realizada tendo por parâmetro a tabela de preços de medicamentos da Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos – CMED, atualizada em 02 de março de 2020 ou qualquer outra fonte 

utilizada, em cumprimento à decisão monocrática de 29/04/2020, proferida no Processo TCE-RJ nº 

102.198-6/20; 

5 – Pela CIÊNCIA ao Representante quanto à presente decisão; 

6 – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público Federal, dando-lhe ciência da presente 

decisão; 

7 – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe 

ciência da presente decisão; 

8 – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe 

ciência da presente decisão; 

9 – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe 

ciência da presente decisão. 

GA-1, 

 

 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 
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