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REPRESENTAÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. 

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

MÉDICOS, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 13.979/20, PARA 

ATENDER À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE 

DO CORONAVÍRUS. CONTRATO 008/2020. 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 E À CGE. 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 médicos1 

junto à pessoa jurídica Sogamax - Distribuidora de Perfumaria Ltda.-ME (SEI-080001/005552/2020 – 

Contrato 008/20202) para atender os pacientes diagnosticados ou com suspeita de contaminação por 

COVID-19.  

O contrato, celebrado por dispensa de licitação com fundamento na Lei 13.979/20, foi 

                                                           
1 O procedimento de contratação foi inaugurado com o escopo de adquirir 6.000.000 gorros cirúrgicos descartáveis, 
1.500.000 máscaras cirúrgicas descartáveis, 150.000 máscaras de proteção de uso hospitalar, 300.000 óculos de proteção, 
1.830.000 caixas de luvas descartáveis (sendo 600.000 P, 690.000 M e 540.000 G) e 600.000 aventais descartáveis. 
2 Aquisição de 300.000 óculos de proteção. 
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formalizado pelo valor de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais). 

O 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 cinco potenciais fornecedores, sendo 

registrado no Parecer SS/SJ/AJ/FMF/DT 04/2020 no SEI 0800010055522020 que quase todas as 

aquisições emergenciais de medicamentos, insumos e EPI’s da Secretaria de Estado de Saúde são 

atribuídas a uma ou poucas sociedades; 

(iii) Propostas fornecidas por quatro dos cinco fornecedores consultados em um curto lapso 

temporal (entre 17:20 e 18:21 do dia 13.03.2020), com inserção de dados no SIGA e ultimação do 

Contrato 007/2020 no dia seguinte (14.03.2020); 

(iv) Subsequente desistência do ajuste, em 20.03.2020, por parte da sociedade empresária 

Speed Século XXI Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI, com a convocação e 

contratação, na mesma data, da sociedade empresária Carioca Medicamentos e Material Médico 

EIRELI (Contrato 009/2020); 

(v) Ausência de informações quanto à prestação da garantia prevista na cláusula décima 

dos Contratos 007/2020 e 009/2020 por parte das contratadas; 

(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. 

Em decisão monocrática proferida em 25.05.20, indeferi a tutela provisória postulada pelo 

Representante, que consistia em determinação, sob pena de multa diária, para que a Secretaria de 

Estado de Saúde, na figura do Secretário e do Subsecretário Executivo da Pasta, e a Sogamax – 

Distribuidora de Perfumaria Ltda.-ME, justificassem o quantitativo e o preço contratados e, caso 

constatado sobrepreço, avaliassem a continuidade da avença. A decisão de indeferimento levou em 

consideração que os esclarecimentos postulados sob pena de multa diária recaiam precipuamente 

sobre as justificativas para o quantitativo, bem como sobre a ausência de adoção de três fontes 

referenciais nos moldes do Decreto Estadual 46.991/20, diploma esse não aplicável à contratação 



 
 

S01 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

MARCELO VERDINI MAIA 

PROCESSO TCE-RJ 
DIGITAL nº 102.644-5/20 

  Fls.:  

por ser posterior à sua celebração. Além disso, ausente na ocasião sobrepreço identificado, 

ponderou-se que o Corpo Técnico poderia, à luz das informações constantes nos autos e disponíveis 

no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, iniciar eventuais análises quanto à compatibilidade dos 

preços pactuados, caso em que, constatada eventual desconformidade, seria possível a edição de 

medidas acautelatórias de salvaguarda ao erário. Eis o teor da decisão: 

Isto posto, em sede de cognição sumária, com fundamento no que dispõe o art. 84-
A do Regimento Interno desta Corte e EM DESACORDO com o Corpo Instrutivo, 

DECIDO: 

1 – Pelo INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA pleiteada quanto à cominação 
de multa diária, nos moldes da fundamentação deste voto, sem prejuízo da 
imediata oitiva dos responsáveis; 

2 – Pela DETERMINAÇÃO À SSE para que providencie, por meio eletrônico, a oitiva 
do atual Secretário de Estado de Saúde e do atual Subsecretário Executivo de 
Estado de Saúde, franqueando-lhes o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, na 
forma do previsto no art. 84-A, §7º, do Regimento Interno desta Corte c/c art. 15, 
§3º do Ato Normativo nº. 186/2020: 

2.1 – Para que justifiquem o quantitativo contratado no SEI 0800010055522020 
com base no consumo e na utilização prováveis, bem como o fato de os 
quantitativos inicialmente previstos haverem sido, em um mesmo dia, duplicados e 
triplicados, sem justificativa consignada nos autos para tanto; 

2.2 – Para que informem o quantitativo já distribuído no curso da execução 
contratual, com indicação da unidade de saúde a 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. 

2.3 – Para que se manifestem se o preço avençado no Contrato 008/2020 está de 
acordo com os praticados pelo mercado. 

2.4 – Para que justifiquem o motivo de não haver prévia submissão da contratação 
almejada à assessoria jurídica, em contrariedade ao que dispõe o parágrafo único 
do art. 38 da Lei 8.666/93; 

2.5 – Para que justifiquem o fato de até o presente momento não haver sido 
apresentadas pelas contratadas as garantias previstas na cláusula décima do 
Contrato 008/2020, adotando imediatas providências para que essa obrigação seja 
de pronto adimplida. 

2.6 – Para que cientifiquem – e comprovem nos autos - a Sogamax - Distribuidora 
de Perfumaria Ltda. quanto aos aspectos tratados nestes autos, informando à 
contratada que ela poderá se pronunciar no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias 
acerca dos fatos representados e que deverá comprovar que o preço por ela 
praticado está compatível com o de mercado. 

3 – Pela CIÊNCIA ao representante quanto à presente decisão; 
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4 - Findo o prazo, com ou sem manifestação, pela REMESSA À SGE, com vistas à sua 
distribuição à Coordenadoria competente, para que se manifeste, inclusive quanto 
à compatibilidade dos preços contratados com os praticados pelo mercado, com 
posterior oitiva do Ministério Público Especial; 

5 – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
dando-lhe ciência da presente decisão. 

6 – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Corregedoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, 
dando-lhe ciência da presente decisão. 

Intimados os interessados, não houve resposta da Secretaria de Estado de Saúde, conforme 

certificado pela Coordenadoria de Prazos e Diligências – CPR, a despeito da solicitação de 

prorrogação de prazo – deferida em 04.06.20 – objeto do processo TCE-RJ 102.776-4/20 (anexo).  

A Contratada, por seu turno, apresentou o doc. TCE-RJ 10.706-4/20, de 09.06.20, ocasião em 

que aduziu: (i) que foi demandada a entregar 1.224 unidades dos óculos de proteção, emitindo a NFe 

nº 000.269.701, no valor de R$ 67.320,00 (sessenta e sete mil, trezentos e vinte reais); (ii) que não 

recebeu o pagamento pelos produtos entregues; (iii) que os óculos de proteção possuem 

“características e especificidades que tornam o produto mais caro em relação a outros modelos mais 

simples”; (iv) que após encontrar o modelo que preenchia todas as especificações exigidas pela 

Secretaria de saúde (marca Danny), teve “dificuldade em encontrar no mercado a disponibilidade do 

referido item, diante do abrupto aumento da demanda de consumo, decorrente da pandemia do 

Covid-19”; (v) que obteve pequena margem de lucro com o negócio jurídico, pois adquiriu o produto 

ao custo unitário de R$ 34,43 (trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), o que somado aos 

encargos tributários e às despesas com frete, chega ao custo total unitário de R$ 42,03 (quarenta e 

dois reais e três centavos).  

A Contratada colaciona, ainda, imagem de página da internet que especifica o valor dos 

óculos de proteção no montante de R$ 67,35 (sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos). 

A CAR, por seu turno, pondera que conquanto a ausência de resposta do Jurisdicionado 

possa ser enquadrada no art. 63, IV da Lei Orgânica deste Tribunal, deve-se reconhecer as 

dificuldades enfrentadas pelo gestor para coligir os elementos necessários à resposta a esta Corte, 

outorgando-lhe oportunidade de manifestação por meio de nova Comunicação. Já quanto à 

manifestação da Contratada Sogamax, a CAR sustenta a invalidade das justificativas apresentadas.  

Nesse sentido, destaca o sobrepreço da ordem de 1.161,47% identificado por meio da Nota 

de Identificação de Riscos (NIR) n.º 20200015/SUPSOC1/AGE/CGE elaborada pela Controladoria 
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Geral do Estado, e indica que a despeito da solicitação de auditoria constante da NIR para a 

repactuação dos valores do contrato, ainda não há nenhuma informação no SEI 

080001/005552/2020 a respeito das providências adotadas pela Pasta. Em sendo assim, formula a 

seguinte proposta de encaminhamento: 

4.1. Por todo o exposto, sugere-se 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 Federal nº 8.666/93), na figura do Secretário de Estado de Saúde 
e do Subsecretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde, para que, nos 
termos do art.26, §1º, do RITCERJ e em prazo a ser definido pelo Colendo Plenário 
desta Corte de Contas: 

4.1.1. 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; 

4.1.2. Caso insista na execução do ajuste, demonstre, justificadamente, que a 
contratação em valores superiores aos praticados no mercado decorreu de 
oscilações ocasionadas pela variação de preços; 

4.1.3. Se pronuncie quanto aos itens 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 da decisão monocrática de 
25/05/2020. 

4.2. Alvitra-se, outrossim, a COMUNICAÇÃO à Controladoria Geral do Estado a fim 
de que informe a este Tribunal o número dos SEI instaurados no âmbito da 
Secretaria de Estado de Saúde, que objetivavam a aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, em que foi 
adunada a Nota de Identificação de Riscos (NIR). 

O Parquet de Contas, representado por seu Procurador-Geral, Dr. Sergio Paulo de Abreu 

Martins Teixeira, manifestou-se de acordo com o Corpo Instrutivo, acrescentando a sugestão de 

conhecimento e procedência da Representação e a 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 das peças subscritas pelo Corpo 
Instrutivo, a saber: 1) exordial elaborada pela CAR e pela CEE, em 22/05/2020, e; 2) 
instrução técnica assinada pela CAR em 09/06/2020, o Órgão Ministerial não se 
opõe à adoção das medidas sugeridas ao longo do processo. 

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 entre o TCE-RJ e o MPRJ, para a atuação conjunta na 
fiscalização de atos e contratos realizados por órgãos públicos relativos ao 



 
 

S01 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

MARCELO VERDINI MAIA 

PROCESSO TCE-RJ 
DIGITAL nº 102.644-5/20 

  Fls.:  

enfrentamento da pandemia da COVID-19, como é o caso do instrumento, objeto 
desta Representação, que teve por finalidade a viabilização da aquisição de gorros 
cirúrgicos descartáveis, máscaras cirúrgicas descartáveis, máscaras de proteção de 
uso hospitalar, óculos de proteção, caixas de luvas descartáveis e aventais 
descartáveis. 

Pelo exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo CONHECIMENTO; pela 
COMUNICAÇÃO ao Jurisdicionado e à CGE (itens 4.1 e 4.2, transcritos no relatório 
supra); 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. 

Supervenientemente à manifestação das instâncias instrutivas foi juntada aos autos 

(documento TCE-RJ 10.891-5/20) cópia de documentação encaminhada via correspondência 

eletrônica institucional3, em 09.06.20, 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.  

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 

                                                           
3 Documento disponível em: 
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOg
UQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5Sl4USxBNx-BJxniRu6mrkuaBP4ZPo1ImZ80xaT16KoCu0xM3_sLlzqn0iCLZqsWibLVuscbjWxa-
wmvSylDtSe. Acesso em 10.06.20. 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5Sl4USxBNx-BJxniRu6mrkuaBP4ZPo1ImZ80xaT16KoCu0xM3_sLlzqn0iCLZqsWibLVuscbjWxa-wmvSylDtSe
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5Sl4USxBNx-BJxniRu6mrkuaBP4ZPo1ImZ80xaT16KoCu0xM3_sLlzqn0iCLZqsWibLVuscbjWxa-wmvSylDtSe
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5Sl4USxBNx-BJxniRu6mrkuaBP4ZPo1ImZ80xaT16KoCu0xM3_sLlzqn0iCLZqsWibLVuscbjWxa-wmvSylDtSe
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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. 

Conforme abordado em decisão anterior, a emergência de saúde pública decorrente da 

pandemia de Coronavírus não deve servir de pretexto para tolerar 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, superestimativa de demandas, entre outras 

irregularidades. 

A despeito de os responsáveis pela Secretária de Estado de Saúde não terem apresentado 

resposta neste processo, convém registrar que o fizeram no âmbito do processo TCE-RJ 102.643-

1/20, o qual versa sobre Representação deflagrada pela SGE em face de irregularidades praticadas 

nos Contratos 007/20 e 009/20, igualmente tratados no SEI 080001/005552/2020.  

Em suma, as respostas ofertadas no referido expediente evidenciaram que a atual gestão, 

em que pese tenha constado a inexistência de método claro para estimar os quantitativos 

demandados utilizados pela gestão anterior da Secretaria; a ausência de apresentação de garantia 

pela Contratada, entre outras fragilidades do processo administrativo, não tomou as providências 

necessárias para sanear os contratos. Da mesma forma, apesar das verificações realizadas pela CGE e 

pela PGE, não houve resposta do atual responsável direcionada a sanear os processos e, sobretudo, 

a cessar o sobrepreço já identificado.  

 No que tange à forma de realização da estimativa de preços, a despeito de o art. 1º, §2º, do 

Decreto Estadual 46.991/20, de 24.03.20204 ainda não se encontrar em vigor quando da 

formalização da presente contratação – norma que foi além da previsão nacional ao exigir, no 

mínimo e sempre que possível, três fontes de referência –, fato é que restou evidenciado que essa 

única fonte utilizada (pesquisa junto a fornecedores) culminou em favorecimento a determinadas 

sociedades, não traduziu a realidade de mercado e deu ensejo à contratação com sobrepreço.  

 A Nota de Identificação de Riscos – NIR 20200015/SUPSOC1/AGE/CGE (SEI 4866528 – juntada 

em 22.05.20), elaborada pela Controladoria Geral do Estado identificou impropriedades 

relativamente ao preço praticado, o qual se mostrou superior a contratações realizadas já no ano 

de 2020 por outros órgãos públicos. Em vista disso, foi solicitado à SES a apresentação de plano para 

                                                           
4 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. 
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repactuação dos valores referentes ao contrato ou justificativa para a contratação por valor superior 

ao praticado no mercado, o que até a presente data não se acha formalizado no SEI 

080001/005552/20205.  

 Também em função de constatações pertinentes ao sobrepreço – amparada em pesquisa 

realizada com o auxílio da Gerência de Licitações e Contratos da Procuradoria6 –  bem como do não 

atendimento ao que constou como recomendação da Promoção Conjunta BBS/CCF/MFC/PE nº 

01/2020, de 15.04.20207 – já citada em decisão monocrática anterior –, a Procuradoria Geral do 

                                                           
5 Consulta realizada em 15.06.20. 
6 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. 
7 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 
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Estado endereçou ao atual 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 (SEI- 

140001/027376/2020):  

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. 

 As recomendações exaradas pela douta PGE se baseiam em pesquisa de preços8 realizada 

pelo Corpo Técnico do órgão que, alinhada os apontamentos realizados pela CGE, considera ter 

ocorrido nos contratos listados no expediente – dentre os quais, o Contrato 008/20 (SEI-

080001/005552/2020) – 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 cálculo9 foi efetuado a 

                                                                                                                                                                                     
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 
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) 
8 Disponível em: 
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycO
HqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQxspMSCT1IOVlZyxWVZjzsjCy7VDHHkdg2UXoWZA9NM9 
9 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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partir do menor valor encontrado nas pesquisas de preços realizadas por ambos os órgãos de 

controle.  

As alegações apresentadas pela Contratada, objeto do doc. TCE-RJ 10.706-4/20, igualmente 

não afastaram qualquer conclusão relativa ao sobrepreço identificado pelos órgãos de controle. 

Sobre este ponto, válido destacar as considerações da CAR: 

No intuito de comprovar a compatibilidade do preço com os valores de mercado, a 
sociedade empresária Sogamax – Distribuidora de Perfumaria Ltda-ME, CNPJ 
n.º00.857.492/0001-36, no Doc. TCE-RJ n.º10.706-4/20, além de destacar as 
especificações do item – que indicariam um produto com valor mais elevado – 
esclarece que teria adquirido o artigo por R$34,43, que, adicionado aos encargos 
tributários, significou um custo à empresa de R$42,03.  

2.9. Colaciona, ainda, imagem de página da internet que especifica o valor dos 
óculos de proteção no montante de R$67,35.  

2.10. Deve-se salientar, todavia, que a nota fiscal de aquisição do produto pela 
sociedade empresária Sogamax – Distribuidora de Perfumaria Ltda-ME, que está 
parcialmente colacionada, sem identificar o emitente e o respectivo número, tem 
data de emissão de 13/04/2020, ou seja, um mês após a proposta enviada à 
Secretaria de Estado de Saúde (vide item 1.5 da inicial). Tal circunstância denota a 
inviabilidade de se aceitar esse documento como suficiente a justificar o preço 
proposto pelo particular, ulteriormente contratado pela Secretaria de Estado de 
Saúde.  

Não bastasse isso, a data de emissão da nota de aquisição do item pelo particular é 
exatamente a mesma da consignada na nota emitida pela sociedade empresária 
Sogamax – Distribuidora de Perfumaria Ltda-ME à Secretaria de Estado de Saúde.  

2.12. Ratificando a invalidade das justificativas apresentadas pela contratada, deve-
se ressaltar que a contratação em questão, especialmente em virtude das 
inusitadas ocorrências relatadas nos itens 1.3 a 1.7 da peça vestibular, foi objeto de 
análise pela Controladoria Geral do Estado / Auditoria Geral do Estado, exame que 
deu causa ao documento denominado Nota de Identificação de Riscos (NIR) 
n.º20200015/SUPSOC1/AGE/CGE3, juntado ao SEI 0800010055522020 na mesma 
data em que esta representação foi proposta (22/05/2020).  

2.13. O documento em questão, elaborado pelo órgão de Controle Interno do 
Estado do Rio de Janeiro em atuação inequivocamente concatenada à atividade de 
apoio ao Controle Externo no exercício de sua função institucional (art.74, IV, da 
CRFB/88), demonstra que o preço praticado no Contrato 008/2020 não é 
compatível com o de mercado, podendo estar majorado em até 1.161,47%.  

2.14. Ademais, a Controladoria Geral do Estado / Auditoria Geral do Estado, 
consignaram a seguinte ‘Solicitação de Auditoria’ no NIR (que, recorde-se, foi 
adunado ao SEI 0800010055522020 em 22/05/2020):  
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2.15. Ocorre que, até o momento desta informação, não há no SEI 
0800010055522020 nenhuma providência no sentido de que a Auditora solicitada 
tenha sido implementada pela Secretaria de Estado de Saúde, em especial no que 
toca à avença objeto deste processo.  
 
2.16. No que concerne à execução, liquidações e pagamentos relacionados ao 
Contrato 008/2020, em pesquisa ao Portal da Transparência Fiscal do Estado do Rio 
de Janeiro4, percebe-se da tela extraída do referido sistema, abaixo colacionada, 
que foi empenhado o valor integral da avença, mas liquidado e pago o montante 
de R$67.320,00 (sessenta e sete mil, trezentos e vinte reais), valor correspondente 
a 1.224 unidades dos óculos de proteção.  

 
 

2.17. Esses dados, que reputamos verídicos em razão do disposto no art.48, §1º, II 
c/c art.48-A, todos da LRF, indicam que ainda não ocorreu significativa execução do 
Contrato 008/2020.  

2.18. Isso nos orienta a sugerir, tendo em conta o objetivo desta representação e o 
conteúdo do NIR elaborado pela Controladoria Geral do Estado / Auditoria Geral do 
Estado, tal como o precedente consubstanciado no teor da decisão monocrática 
exarada em no Processo TCE-RJ n.º102.637-2/2020, seja a Secretaria de Estado de 
Saúde instada a tomar 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.  

2.19. Se, mesmo diante de todas as irregularidades identificadas neste feito, insistir 
na execução do ajuste, a Secretaria de Estado de Saúde deve demonstrar, 
justificadamente, que a contratação em valores superiores aos praticados no 
mercado decorreu de oscilações ocasionadas pela variação de preços.  

2.20. Deve, por fim, se pronunciar quanto aos itens 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 da decisão 
monocrática de 25/05/2020.  

3. OBSERVAÇÃO  

3.1. Conforme se depreende dos itens 2.8 e 2.9 supra, o documento denominado 
Nota de Identificação de Riscos (NIR), elaborado pela Controladoria Geral do 
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Estado / Auditoria Geral do Estado, é de grande valia e de considerável apoio ao 
Controle Externo no exercício de sua função institucional (art.74, IV, da CRFB/88).  

3.2. Por isso, ainda que episodicamente se escape do tema desta representação, 
alvitramos ao Colendo Plenário seja colhida junto à Controladoria Geral do Estado 
informação acerca dos SEI instaurados no âmbito da Secretaria de Estado de 
Saúde, que objetivavam a aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus, em que a manifestação em 
questão foi adunada.  

(Destaques no texto original) 

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

que suscitam questionamentos a respeito da legalidade e regularidade da contratação, e da ausência 

de resposta dos gestores – e da insuficiência da que consta do TCE-RJ 102.643-1/20, que também 

versa sobre o SEI 080001/005552/2020 –, entendo que neste caso também se apresenta risco de 

grave lesão ao erário, a exigir providência desta Corte, mormente diante de indícios de que 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 por duas esferas de controle – pelos Órgãos Central de Controle 

Interno10 (CGE) e do Sistema Jurídico Estadual11 (PGE) –, recomenda-se, diante do que dispõe o art. 

84-A do Regimento Interno, a concessão de tutela provisória de salvaguarda ao erário, sem prejuízo 

                                                           
10 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; 
11 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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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 

se abstenha de efetuar pagamentos à Sogamax – Distribuidora de Perfumaria Ltda. -ME em 

montante superior ao menor valor apurado nos estudos realizados pela CGE e pela PGE. 

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 Estadual12.  

 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 

                                                           
12 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. 
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particular não pode se beneficiar dos preços orçados pela Administração que não 
estejam condizentes com os do mercado13 (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.  

6.5. A Lei Estadual n.º 8.769/202014, 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);  

                                                           
13 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 
14 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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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) 

 Nesse contexto, a Sogamax – Distribuidora de Perfumaria Ltda. - ME se manifestou por meio 

do doc. TCE-RJ 10.706-4/20, resposta que ainda não foi objeto de apreciação pela Secretaria de 

Saúde, o que, no entanto, ao menos por ora, não descaracteriza o fumus boni iuris a autorizar a 

concessão da tutela provisória.  

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.  

Determino, ainda, de ofício, com fulcro no poder geral de cautela e no que dispõe o art. 84-

A do Regimento Interno desta Corte, a concessão de tutela provisória, a fim de que a Secretaria de 

Estado de Saúde imediatamente se abstenha de efetuar qualquer pagamento à Sogamax – 

Distribuidora de Perfumaria Ltda. - MEdecorrente do SEI 080001/005552/2020 em montante que 

supere o menor valor apurado nos estudos realizados pela CGE e pela PGE, sem prejuízo da 

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

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.  

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

Ministério Público Especial, 

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

pressupostos de admissibilidade; 

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

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

Distribuidora de Perfumaria Ltda-ME para o SEI 080001/005552/2020 (Contrato 008/20) em 

montante que supere o menor valor apurado nos estudos realizados pela CGE e pela PGE, 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 

15 (quinze) dias, alertando-os para o disposto no inciso IV, art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 

63/90:  

4.1 – 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; 

4.2 – Caso insista na execução do ajuste, demonstre, justificadamente, que a contratação em 

valores superiores aos praticados no mercado decorreu de oscilações ocasionadas pela variação de 

preços; 

4.3 – Se pronuncie quanto aos itens 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 da decisão monocrática de 

25/05/2020; 

4.4 – Se manifeste quanto ao teor da resposta apresentada pela Contratada constante do 

doc. TCE-RJ 10.706-4/20, nos termos do que preceitua a Nota Técnica Nº 01, de 27 de março de 2020 

desta Corte; 

4.5 – Comprove que tomou as providências necessárias à apresentação de garantia pela 

Contratada, conforme previsto na Cláusula Décima dos Contratos 008/20; 
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5 – Pela COMUNICAÇÃO à Controladoria Geral do Estado, com base no art. 26 do Regimento 

Interno, para ciência da presente decisão, bem como, em colaboração à atividade fiscalizatória desta 

Corte, para que informe o número dos SEI instaurados no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, 

que objetivavam a aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, em que foi adunada a Nota de Identificação de Riscos (NIR); 

6 – Pela CIÊNCIA ao Representante quanto à presente decisão; 

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

decisão; 

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

ciência da presente decisão; 

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

ciência da presente decisão; 

GA-1, 

 

 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 
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