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

 

VOTO GC-7     

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 107.626-3/19 

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. 

DETERMINAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS 

ANTES DA REALIZAÇÃO DO CERTAME. 

CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO. 

 Cuidam os autos do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 003/2019, 

formalizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), tendo por objeto a 

prestação de serviços de apoio para atendimento de alunos com deficiência, no 

valor revisado de R$ 33.275.000,00 (trinta e três milhões e duzentos e setenta e 

cinco mil reais), cuja data de realização do certame encontra-se adiada sine die. 

Trata-se da 4ª (quarta) submissão do Edital em exame à apreciação desta 

Corte de Contas. Em 28/01/2020, ocasião em que me encontrava em gozo de 

férias regulamentares, a eminente Conselheira Andrea Siqueira Martins proferiu 

Decisão Monocrática nos seguintes termos: 

I - Pela COMUNICAÇÃO, prevista no §1º do art. 6º da Deliberação 
TCE-RJ nº 204/96, ao atual Secretário de Educação do Estado do 
Rio de Janeiro, a constituir-se na forma sequencial dos incisos do art. 
26 do Regimento Interno, para que adote as medidas enumeradas a 
seguir, ficando ciente que o não atendimento integral desta 
diligência, sem justificativa, no prazo legal, poderá ensejar a 
aplicação de sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar 
63/90: 

1.  mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de 
Contas delibere conclusivamente sobre o conhecimento deste Edital; 

2. adote em sua estimativa orçamentária o valor horário de R$ 25,00 
dos serviços a serem prestados (média das cotações de mercado 
realizadas por este Tribunal) ou proceda a ampliação das pesquisas 
de mercado com as empresas especializadas, a fim de verificar a 
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aceitabilidade do preço unitário a ser registrado, em observância aos 
artigos 3º, 15, inciso V, e 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93;  

3. disponibilize no site www.compras.rj.gov.br a cópia da Errata 
elaborada, bem como do edital consolidado, consoante ao que 
determina o art. 8º da Lei nº 12.527/11;  

4. comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 
arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais (CEE) assim 

se pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “04/02/2020 – 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, concluímos pelo CONHECIMENTO e 
ARQUIVAMENTO do presente processo, com DETERMINAÇÃO 
ao titular da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio 
de Janeiro para que dê prosseguimento ao Pregão Eletrônico SRP 
nº 003/2019, procedendo à devida publicidade legal do aviso do 
edital e disponibilizando no sítio eletrônico www.compras.rj.gov.br 
a errata bem como o edital consolidado com as últimas 
modificações promovidas. 

 

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

do parecer constante da peça eletrônica “05/02/2020 – Informação da GPG”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, alinho-me ao proposto pelo Corpo Instrutivo, 

incorporando seus fundamentos a minhas razões de decidir, tendo em vista que o 

jurisdicionado atendeu à quase integralidade das Determinações formuladas.  

Entendo que o Edital encontra-se em condições de ser conhecido por 

esta Corte, ressaltando que a atuação deste Tribunal, quanto à análise 

prévia do instrumento convocatório, exaure-se neste momento processual, 

devendo o gestor conduzir o processo licitatório sem a necessidade de 

encaminhamento de novos documentos a este Órgão de Controle Externo, 

sendo certo que a eventual contratação poderá vir a ser objeto de controle 

externo a cargo deste Tribunal em futura auditoria governamental. 

http://www.compras.rj.gov.br/
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Assim sendo, diante do Conhecimento do Edital sub examen, entendo que 

a Medida Cautelar, concedida por meio da Decisão Plenária de 18/11/2019, deve 

ser revogada, considerando que não há óbices ao prosseguimento ao certame, 

desde que atendidas as Determinações consignadas em meu Voto. 

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

instrutivas, razão pela qual – CIENTE do teor da documentação encaminhada 

pelo jurisdicionado (Documento TCE-RJ n° 3.282-7/20) e incorporando, a minhas 

razões de decidir, aquelas constantes da instrução lançada à peça eletrônica 

“04/02/2020 – Informação da CEE” – posiciono-me PARCIALMENTE DE 

ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o parecer do Ministério 

Público Especial, residindo minha parcial divergência na revogação da tutela 

provisória concedida anteriormente, e 

VOTO: 

I  - Pela REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA concedida em 

Decisão Monocrática de 18/11/2019; 

II  - Pelo CONHECIMENTO do Edital de Pregão Eletrônico SRP  

nº 003/2019, encaminhado pela Secretaria de Estado de Educação 

(Seeduc), encerrando-se a atuação desta Corte no que diz respeito à 

análise prévia do Edital, devendo ser dado prosseguimento à licitação 

sem a necessidade de envio de novos documentos a este Tribunal, 

desde que o atual Secretário de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro faça cumprir as seguintes DETERMINAÇÕES previamente à 

realização do certame: 

1.  Proceda à devida publicidade do aviso do Edital, no sítio eletrônico 

www.compras.rj.gov.br; 

2. Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade 

à mesma, na forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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III  - Pela CIÊNCIA AO JURISDICIONADO de que a proposta do Corpo 

Instrutivo e o parecer do Ministério Público Especial podem ser 

consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ; 

IV  - Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo.  

 

Plenário,  

GC-7, em 12 / 02 / 2020. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 

 
I   -   
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