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NATUREZA:       REPRESENTAÇÃO 

INTERESSADO: SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SGE 

 

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. ELEMENTOS TRAZIDOS 

NÃO FORAM SUFICIENTES PARA ELIDIR AS FALHAS 

IDENTIFICADAS. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. 

PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. COMUNICAÇÃO. 

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.  

                                                           
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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O contrato, celebrado por dispensa de licitação com fundamento na Lei nº. 13.979/20, foi 

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 nº. 8.666/93; art.4º-B, IV c/c 4º-E, §§1º, III e VI, e 

3º, da Lei nº. 13.979/2020; e art.1º, §2º, do Decreto Estadual nº. 46.991/2020. 

Em decisão monocrática proferida em 25.05.2020, indeferi a tutela provisória postulada pelo 

Representante, que consistia em requerimento para que fosse determinado, sob pena de multa 

diária, 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 
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adoção de três fontes referenciais nos moldes do Decreto Estadual 46.991/20, diploma esse não 

aplicável à contratação 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. 



 
 

E01 

 

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.:  

3 – Pela CIÊNCIA ao representante quanto à presente decisão; 

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 04.06.2020 – 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 09.06.2020, 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 colacionou, 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, ponderou 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 sustentou a invalidade das justificativas apresentadas.  

Nesse sentido, destacou o sobrepreço da ordem de 1.161,47% identificado por meio da Nota 
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de Identificação de Riscos (NIR) n.º 20200015/SUPSOC1/AGE/CGE elaborada pela Controladoria 

Geral do Estado, e indicou 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 quanto às providências adotadas pela Pasta, sugerindo a formalização de 

comunicações aos responsáveis. 

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. 

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 09.06.2020, 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.  

Após reexame dos autos e à luz das conclusões alcançadas pelo Corpo Técnico, pelo 

representante do Ministério Público Especial, bem como da documentação juntadas aos autos, em 

sessão realizada em 17.06.2020, o Plenário conheceu a Representação e deliberou pela concessão, 

de ofício, de tutela provisória, determinando à Secretaria de Estado de Saúde que, imediatamente, 

se abstivesse de efetuar qualquer pagamento oriundo da contratação sob exame em montante que 

                                                           
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 15.07.2020. 

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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superasse o menor valor apurado nos estudos realizados pela CGE e pela PGE, bem como pelo 

chamamento dos Jurisdicionados para prestarem esclarecimentos, além das expedições de ofícios 

aos interessados. A decisão foi proferida nos seguintes termos: 

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; 

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; 
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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; 

Tão logo juntado o documento TCE-RJ nº. 12.869-6/20 aos autos, o feito retornou ao Corpo 

Instrutivo que, representado pela Coordenadoria de Análise de Consultas e Recursos (CAR), 

reanalisou o processo, manifestando-se nos seguintes termos: 

3.1. Por todo o exposto, sugere-se: 

3.1.1. A COMUNICAÇÃO à Controladoria Geral do Estado, com base no art. 26 do 
Regimento Interno, 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); 

3.1.2. A CIÊNCIA AO PLENÁRIO do Doc. TCE-RJ n.º10.891-5/20; 

3.1.3. A PROCEDÊNCIA desta representação; 

3.1.4. 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, nos termos do art.26, §1º, 
do RITCERJ, para que, tome ciência da decisão e para que cumpra as seguintes 
DETERMINAÇÕES: 

a) Enquanto não adotadas em definitivo as medidas que considerar cabíveis para 
resguardar o erário estadual, com a correlata comprovação a este Tribunal, 
abstenha-se 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; 

b) Ultimadas as providências acima, caso pretenda prosseguir na execução do 
Contrato 008/2020, ateste nos autos do SEI 0800010055522020 e comprove a este 
Tribunal, preliminarmente à execução da avença, que a contratação em valores 
superiores aos praticados no mercado decorreu de oscilações ocasionadas pela 
variação de preços; 

c) Independentemente das medidas acima, exija da sociedade empresária 
contratada a prestação imediata da garantia prevista na cláusula décima do 
Contrato 008/2020. 
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O douto Ministério Público Especial, representado por seu Procurador-Geral, Dr. Sergio Paulo 

de Abreu Martins Teixeira, conforme parecer de 09.07.2020, acompanhou a manifestação técnica. 

Ao compulsar os autos, o Órgão Ministerial concorda com a escorreita análise 
contida na peça instrutória elaborada pela CAR, em 09/07/2020, uma vez que as 
justificativas e esclarecimentos prestados pela Secretaria de Estado de Saúde não 
foram capazes de afastar as irregularidades apontadas na peça exordial, maculando 
o Contrato nº 008/2020.  

Nesse diapasão, o Ministério Público de Contas opina, favoravelmente, pela 
PROCEDÊNCIA; pela CIÊNCIA AO PLENÁRIO; pela COMUNICAÇÃO À CGE, e; pela 
COMUNICAÇÃO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, nos termos propostos pelo 
Corpo Instrutivo, sugerindo, ainda, a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL e ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
para que tomem ciência da decisão a ser prolatada pelo Egrégio Colegiado. 

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 04.04.2017. 

Após exame, especialmente quanto aos elementos apresentados por meio do documento 

TCE-RJ nº. 12.869-6/20, identifica-se o envio de relatório de Entradas por Processo/Informativo4 

referente ao recebimento de 1.224 unidades do item Óculos de proteção, assim como os 

esclarecimentos prestados pelo Subsecretário Executivo que destaco a seguir: 

Em virtude da alta demanda e da recente troca de titularidade desta Subsecretaria 
Executiva, além da devolução da delegação da ordenação de despesa, esta pasta se 
encontra sobrecarregada das demandas ordinárias e extraordinárias de pagamento 
das OSS, e sendo assim solicita-se a consolidação de informações aqui aduzidas.  

Trata-se, na origem, do Ofício PRS/SE/CGC 15278/2020 (5525732), por meio do 
qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) encaminhou o voto 
proferido na REPRESENTAÇÃO constante no Processo TCE-RJ n°102.644-5/2020 
(5525766). Em atenção ao Despacho de Encaminhamento de Processo SES/SUBCG 
(5525839), esta Subsecretaria Executiva (SES/SUBEX) consigna os seguintes 
esclarecimentos:  

Com relação ao item 4.1, a Superintendência de Orçamento e Finanças 
(SES/SUPOF), consoante índex 5658162, esclarece que não houve pagamento para 
a empresa Sogamax - Distribuidora de Perfumaria Ltda., referente ao Processo 
Administrativo SEI-080001/005552/2020 – Contrato 008/2020.  

A Superintendência de Compras e Licitações (SES/SUPCL), consoante índex 
5756485, esclarece que está revisando todos os procedimentos realizados à época, 
de tal modo que após esmera avaliação, haverá remessa para a Subsecretaria 
Executiva, para ciência e autorização, bem como apresentará plano para 

                                                           
4 Conforme Ofício do Superintendente de Logística, Suprimentos e Patrimônio. 
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formalização das medidas de saneamento, incluindo os casos de possíveis rescisões 
contratuais, sempre fundamentadas e em consonância com as precauções 
elencadas pela Subsecretaria Jurídica/SES, a fim de viabilizar o cumprimento das 
orientações exaradas pelo il. Procurador Geral do Estado, por meio do Ofício n.º 
50/2020-MLS/PG-02 (5271160) SEI-140001/027376/2020, acerca da apuração de 
sobrepreço, a saber:  

a) Quando restarem ainda mercadorias a serem entregues, deverá ser questionado 
a área técnica quanto à necessidade da aquisição de tais bens e em tais 
quantidades, sendo anulados, rescindidos ou aditados (com diminuição de 
quantitativo) os contratos quando a resposta for negativa. Se, nesta hipótese, tiver 
havido pagamento antecipado sem entrega, deverá encaminhar os documentos 
pertinentes ao Núcleo de Defesa da Probidade da PGE para que ingresse com as 
medidas judiciais cabíveis para reaver o montante pago; e  

b) Em todos os processos, deverá ser cotejada a estimativa de preços com o valor 
pactuado e, comprovando-se que este último foi maior, deverá a Subsecretaria 
Executiva: b.1) renegociar o valor em caso de ainda não ter ocorrido o pagamento; 
b.2) renegociar o valor em caso de pagamento parcial, adequando-se as 
quantidades entregues ao valor da cotação apresentada pela CGE e pela PGE; b.3) 
caso já tenha ocorrido o pagamento integral, deverá encaminhar os documentos 
pertinentes ao Núcleo de Defesa da Probidade da PGE para que ingresse com as 
medidas judiciais cabíveis para reaver o montante pago a maior. 

Com relação ao item 4.2, a Superintendência de Compras e Licitações (SES/SUPCL), 
consoante índex 5756485, esclarece que tal demanda foi respondida em outras 
oportunidades como a NOTA DE IDENTIFICAÇAO DE RISCOS Nº 
20200015/SUPSOC1/AGE/CGE , através do processo SEI-320001/001116/2020, em 
que tal Superintendência vem promovendo diversas pesquisas no sentido de 
sanear os contratos firmados durante a pandemia, sendo realizadas em ordem 
prioritária.  

A SUPCL aduz que no caso em tela, acerca da contratação da empresa SOGAMAX 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, devido à alta demanda que 
se instaurou por conta da pandemia, ainda não foi possível finalizar a pesquisa para 
o caso em comento.  

Com relação ao item 4.3, esta Subsecretaria Executiva reporta-se às considerações 
carreadas no índex 5174904.  

Com relação ao item 4.4, a Superintendência de Logística, Suprimentos e 
Patrimônio (SES/SUPLOG), consoante índex 5759176, esclarece que a Coordenação 
Geral de Abastecimento (CGA) recebeu 1.224 unidades do item óculos de proteção, 
em consonância com o relatório de entrada por processo, AutoEst, documento 
5760052. 

O Corpo Instrutivo, em atenção à linha argumentativa apresentada pela Secretaria de Estado 

de Saúde, examinou a resposta e destacou que, muito embora as medidas informadas evidenciem a 

busca pelo atendimento ao preconizado no item 4.1 da decisão plenária de 17.06.2020, no sentido 

de resguardar o erário estadual, não foi efetuada análise quanto à economicidade dos insumos a fim 
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de demonstrar que os valores previstos são superiores em razão de oscilações ocasionadas pela 

variação de preços.  

A instrução destaca também a ausência de manifestação, até o presente momento, por parte 

da Secretaria de Estado de Saúde quanto à continuidade ou não da contratação, ainda que 

esclarecida a adoção de medidas ao saneamento do feito. Quanto à resposta apresentada 

anteriormente pela contratada – constante do Doc. TCE-RJ 10.706-4/20 –, verifica-se que a 

Administração deixou de se pronunciar quanto aos argumentos trazidos pela Sogamax, bem como 

não foram consideradas suficientes as justificativas relacionados à redução/não exigência de 

garantia. 

Ademais, muito embora a Administração tenha deixado de apontar inconsistência na 

pesquisa acostada na Nota de Identificação de Riscos (NIR) n.º20200015/SUPSOC1/AGE/CGE e 

apesar dos esclarecimentos quanto às medidas para o saneamento do feito, conclui a CAR que deve 

continuar a produzir efeitos a tutela deferida anteriormente, enquanto a Secretaria de Estado de 

Saúde não adotar em definitivo as medidas que considerar cabíveis para resguardar o erário 

estadual, com a correlata comprovação a este Tribunal. 

A análise do processo evidencia que inexistiu método claro para estimativa dos quantitativos 

demandados, assim como não foram trazidos elementos suficientes para afastar o sobrepreço 

apurado ou, ainda, comprovada a edição de ato relativo à repactuação dos valores referentes ao 

contrato, uma vez que o responsável alega que ainda não foram concluídos os estudos necessários 

no âmbito da Secretaria, razão pela qual concluo pela procedência da presente Representação, 

assim como pela formalização de novo chamamento dos responsáveis para que apresentem os 

elementos necessários ao saneamento do feito, alertando-se o gestor para a possibilidade, no caso 

de inércia, de responsabilização com fulcro na Lei Complementar estadual nº 63/90. 

É certo que não foram encaminhados documentos que demonstrassem a realização de novas 

aquisições decorrentes do ato ora impugnado, entretanto, observando as determinações já exaradas 

em outros processos, bem como as recomendações dirigidas à Secretaria pela CGE e pela PGE e o 

risco de grave lesão, concordo com a manutenção da 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. 
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Sem prejuízo do provimento cautelar, conforme já destacado em decisão anterior, 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. 

Cabe destacar que, quanto à ausência de submissão da contratação ao exame prévio do 

órgão de assessoramento jurídico, em que pese acompanhe o Corpo Técnico quanto à verificação de 

que a atual gestão da Secretaria de Estado de Saúde não pode esclarecer totalmente os motivos que 

ensejaram a referida falha, já que a situação ocorreu sob o comando da gestão anterior, entendo 

imprescindível destacar que este ponto deverá ser objeto de questionamentos por este Tribunal. 

Nesse contexto, tendo em vista que estão em trâmite outros processos relativos à ação 

fiscalizatória com escopo mais abrangente do que o exame empreendido nesta Representação – que 

analisam as contratações realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde durante o período da 

pandemia decorrente do coronavírus – considero necessário dar ciência à SGE, notadamente à SUE e 

à 3ªCAE.   

Acolho, ainda, a sugestão da CAR para reiterar a comunicação à Controladoria Geral do 

Estado (item 5 da decisão de 17.06.20), bem como a sugestão do Ministério Público de Contas para a 

expedição de ofícios ao Ministério Público Federal e Estadual para ciência e acrescento a expedição 

de ofício à Procuradoria Geral do Estado.  

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

com o Ministério Público Especial, com o registro de que as manifestações das instâncias instrutivas 

poderá ser acessada no sítio eletrônico desta Corte, em espaço próprio às consultas processuais5. 

VOTO:  

1 – Pela MANUTENÇÃO DA 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 

                                                           
5 Disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo.  

https://www.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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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; 

2 – Pela PROCEDÊNCIA da presente Representação;  

3 – Pela COMUNICAÇÃO ao atual 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:  

3.1 – 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; 

3.2 – 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; 

3.3 – Independentemente das medidas acima, exija da sociedade empresária contratada a 

prestação imediata da garantia prevista na cláusula décima do Contrato 008/2020; 

3.4 – 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 – Pela CIÊNCIA à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE, notadamente à Subsecretaria 

de Controle Estadual – SUE e à 3ª Coordenadoria de Auditoria Estadual – 3ªCAE quanto aos fatos 

apurados nos autos; 

5 – Pela COMUNICAÇÃO à Controladoria Geral do Estado, com base no art. 26 do Regimento 

Interno, reiterando a comunicação expedida por força da decisão de 17.06.20, para que, em 

colaboração à atividade fiscalizatória desta Corte, 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); 
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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. 

GA-1, 

 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 
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