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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
 

VOTO GA-1 nº 10.065/2017 

 

PROCESSO: TCE/RJ n° 206.395-8/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ 

ASSUNTO: Edital de Licitação na modalidade Pregão 
Presencial  

 

Cuidam os autos do Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial 

nº 010/2017 (processo administrativo nº 6452/16) encaminhado pela Prefeitura 

Municipal de Magé, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para 

atendimento das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

no valor estimado de R$ 48.181.196,64 (quarenta e oito milhões, cento e oitenta e 

um mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), cuja realização 

encontrava-se marcada para o dia 05/05/2017, tendo sido emitido o Ofício SGE/CEE 

nº 080/17, de 03/05/2017, visando o adiamento do certame. 

Trata-se da 1ª (primeira) submissão do edital em exame à apreciação desta 

Corte de Contas. 

Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais assim se 

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “03/05/2017 – 

Informação da CEE”: 

DO RESULTADO DA ANÁLISE 

 
Em face das verificações realizadas na documentação que integra os 
autos quanto aos aspectos de legalidade e de economicidade e, ainda, do 
exame de preços estimados, tecemos os seguintes comentários: 
 

QUESTÕES COMENTÁRIO 

1.42 

Não se observa anexo do edital que contenha a minuta 

do contrato, como determina o art.40, § 2º, da Lei 

nº 8.666/93 c/c o art. 9º, da Lei nº 10.520/02 

1.43  Não se observa o envio de documentação que 

comprove a aprovação da assessoria jurídica acerca da 
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minuta do edital e dos seus anexos, como determina o 

art. 38, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c 

o art.9º, da Lei Federal nº 10.520/02 

1.47 

Face a ausência de minuta de contrato não foi possível 

verificar se constam cláusulas com os direitos e as 

responsabilidades das partes, bem como as penalidades 

cabíveis, como determina o art.54, §1º, c/c o art.55, VII, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

1.48 

Face a ausência de minuta de contrato não foi possível 

verificar se consta cláusula de prazo de vigência 

determinado, como determina o art.55, IV, c/c o art.57, 

§3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

1.49 

Face a ausência de minuta de contrato não foi possível 

verificar se constam cláusulas com as condições de 

pagamento, como determina o art.55, III, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

2.2 

Embora o edital contenha informação de que o edital 

encontra-se disponibilizado na internet, em consulta 

realizada em 28/04/17 verificou-se que o edital não está 

disponível na internet conforme determina o art. §2º, inc. 

IV do art. 8 da Lei Federal nº 12.257/11. 

2.5 

Não se observa a indicação da data base na elaboração 

do orçamento estimado, como determina o art. 40, XI, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

2.6 

Não se observa o envio de documentação que 

comprove que foi realizada ampla pesquisa de mercado 

ou em sistema de custos, compatível com a abrangência 

do objeto no mercado, como determina o art. 15, §1º, da 

Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista se tratar de 

registro de preços 

3.1 

Não se observa o envio de documentação que 

comprove que os procedimentos adotados pela 

administração para determinar o critério de 

aceitabilidade de preços da licitação se ampararam em 

boas práticas de orçamentação (preços correntes no 

mercado; preços oficiais ou sistemas de custos; preços 

praticados no âmbito da Administração Pública; 

pesquisa em mídia especializada, sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, etc.). Não se 

observa o envio de documentação que comprove que os 

procedimentos adotados pela administração para 

determinar o critério de aceitabilidade de preços da 
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licitação se ampararam em boas práticas de 

orçamentação (preços correntes no mercado; preços 

oficiais ou sistemas de custos; preços praticados no 

âmbito da Administração Pública; pesquisa em mídia 

especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, etc.). 

3.2 

 Não se observa o envio de documentação relativa ao 

orçamento, a fim de verificar se está baseado em 

cotações solicitadas a empresas, e que estas estas se 

encontram cadastradas no CNPJ com atividades 

econômicas que podem ser consideradas compatíveis 

com o objeto em tela. 

3.3 

Não se observa a adequação dos preços estimados, por 

amostragem, em relação aos preços constantes do 

termo de referência (anexo II) com as fontes de preços 

utilizadas por esta Coordenadoria. 

 
[...] 

 

DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado, sugerimos ao Plenário a 
adoção das seguintes medidas: 

1 – A COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Magé, com base 
no § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na 
forma sequencial dos incisos do art. 26 do Regimento Interno, para que: 

1.1 – Adiar a realização do pregão presencial SRP nº 010/17 pelo prazo 
necessário ao cumprimento da diligência, aguardando a decisão 
definitiva a ser adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do 
edital, encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei nº 
10.520/02; 

1.2 – Excluir os itens 15.1 e 15.2 do edital, tendo em vista que os 
mesmos tratam da apresentação de documentos não previstos nas 
hipóteses elencadas no art. 30 da Lei nº 8.666/93, que trata de 
qualificação técnica; 

1.3 – Incluir como anexo no edital a minuta do contrato, como determina 
o art. 40, § 2º, da Lei º 8.666/93 c/c art. 9º, da Lei nº 8.666/93; 

1.4 – Incluir cláusulas na minuta do contrato com os direitos e as 
responsabilidades das partes, bem como as penalidades cabíveis, como 
determina o art.54, §1º, c/c o art.55, VII, da Lei Federal nº 8.666/93; 

1.5 – Incluir cláusula na minuta de contrato que disponha sobre prazo 
de vigência determinado, como determina o art.55, IV, c/c o art.57, §3º, 
da Lei Federal nº 8.666/93; 
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1.6 – Incluir cláusula na minuta de contrato com as condições de 
pagamento, como determina o art.55, III, da Lei Federal nº 8.666/93; 

1.7 - Enviar a documentação que comprove a aprovação da assessoria 
jurídica acerca da minuta do edital e dos seus anexos, como determina 
o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 
10.520/02; 

1.8 – Disponibilizar o edital, e alterações posteriores, na internet 
conforme determina o art. § 2º, inc. IV do art. 8 da Lei Federal 
nº 12.257/11; 

1.9 – Incluir a indicação da data base na elaboração do orçamento 
estimado, como determina o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93; 

1.10 – Enviar a documentação que comprove que foi realizada ampla 
pesquisa de mercado ou em sistema de custos, compatível com a 
abrangência do objeto no mercado, como determina o art. 15, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93, tendo em vista se tratar de registro de preços; 

1.11 – Enviar a documentação que comprove os procedimentos 
adotados pela Administração pra determinar se o critério de 
aceitabilidade de preços na licitação se amparou em boas práticas de 
orçamentação (preços correntes no mercado; preços oficiais ou sistema 
de custos; preços praticados no âmbito da Administração Pública; 
pesquisa em mídia especializada; sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo; etc); 

1.12 – Enviar elementos que justifiquem as quantidades estimadas de 
gêneros alimentícios, em função do consumo e utilização prováveis, 
com base na quantidade de alunos, bem como histórico de consumo, 
conforme disposição contida no art. 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93; 

1.13 - Detalhar, 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 nº 8.666/93, encaminhando 
as cópias a este Tribunal; 

1.14 - Comunicar 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; 

2 – A DETERMINAÇÃO à Prefeitura Municipal de Magé para: 

2.1 – Revogar o Decreto nº 3.114/17, que instituiu a exigibilidade de 
‘certidão de aptidão técnica’ nos certames licitatórios, tendo em vista 
que tal exigência extrapola a previsão contida no art. 30, II, da Lei nº 
8.666/93 e, com isso, impõe condição que restringe a competitividade 
do certame, contrariando o disposto no art. 3º, § 3º, I, da Lei nº 
8.666/93; 

2.2 – Que, em casos futuros e análogos, seja integralmente observado 
o princípio da segregação das funções, conforme apontamentos feitos 
no campo de observações esta instrução; e 

2.3 – Que, em casos futuros e análogos, avalie a possibilidade de 
utilização do pregão eletrônico, em detrimento do presencial, tendo em 
vista a ampliação de competitividade em busca de preços mais 
vantajosos para o contratante. 
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O douto Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido, por 

meio do parecer constante da peça eletrônica “05/05/2017 – Informação MPE”. 

É o Relatório. 

Ab initio, registro que atuo nestes autos na qualidade de Auditor em 

substituição a Conselheiro, em razão de convocação – para que eu assim atuasse – 

pela Presidência desta Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 

04/04/2017. 

Observo que o Edital contém cláusula relativa à exigência de apresentação de 

“certidão de aptidão técnica”, em obediência ao disposto no Decreto nº 3114, de 

10/01/17, cuja transcrição se faz in totum a seguir:  

 
DECRETO Nº 3114/2017 
EMENTA: Obriga a exigibilidade da Certidão de Aptidão 
Técnica nos certames 
Licitatórios. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGÉ no uso de suas atribuições 
legais e, conforme o disposto no Art. 68, inciso VII Lei Orgânica do 
Município, e, 
 
Considerando, o Princípio da Eficiência que deve nortear a 
Administração Pública, 
 
Considerando, que é dever do Poder público zelar pela qualidade 
do objeto das contratações que faz, a fim de proporcionar aos 
munícipes e usuários o melhor possível na promoção e 
distribuição do bem comum; 
 
Considerando, ser dever do Poder Público efetuar suas 
contratações e despesas com o máximo de rigor no que tange ao 
compromisso com a qualidade, pontualidade e eficiência e; 
 
Considerando o que dispõe o Inciso II, do Art. 30, da Lei 8.666/93. 
 
O Prefeito Municipal de Magé, no uso das suas atribuições 
legais DECRETA o 
seguinte: 
 
Art. 1º - Fica a Comissão Permanente de Licitação, bem como, a 
Comissão de Pregão do Município, quando realizar licitação em 
qualquer modalidade, bem como, pregão, obrigada a exigir no ato 
da habilitação das empresas que estiverem participando dos 
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certames de compras e contrações de bens ou serviços, 
CERTIDÃO DE APTIDÃO TÉCNICA, que deverá ser expedida 
pela autoridade competente, na forma descrita nos artigos que se 
seguem. 
 
Art. 2º - A Certidão de Aptidão Técnica será expedida, após a 
autoridade competente verificar a aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com as características, 
quantidades e prazos do objeto do certame, bem como, a 
verificação técnica das instalações, do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, sendo certo, que a mesma deverá ser requerida junto a 
Comissão Permanente de Licitação, indicando a autoridade 
competente para remessa do pedido. 
 
I - A Autoridade competente poderá requisitar da empresa em 
análise documentos, certidões, atestados, laudos e congêneres, 
expedidos por outros órgãos técnicos, afim de que seja 
comprovada a aptidão técnica da empresa. 
 
II - Poderão ser feitas vistorias técnicas na empresa requerente, a 
fim de que seja aferido "in loco" os requisitos estabelecidos no 
caput deste artigo. 
 
III - Das vistorias técnicas será expedido o respectivo laudo, que 
deverá conter, local, hora e data da vistoria, bem como, a 
indicação e qualificação do técnico que efetuou a diligência. 
 
IV - A Autoridade competente poderá se valer de outras 
exigências e diligências, desde que fundamentadas, para exaurir 
todas as possibilidades de verificação da aptidão técnica da 
empresa, a fim de comprovar ou não os requisitos indicados no 
caput deste artigo. 
 
Art. 3º - Da decisão que negar a Certidão de Aptidão Técnica 
caberá recurso sem efeito suspensivo, que poderá ser interposto 
no prazo de 10 (dez) dias. 
 
Art. 4° - São autoridades competentes para analisar e expedir a 
Certidão de Aptidão Técnica: 
 
I - Quando se tratar de material didático, a Secretária de 
Educação. 
 
II - Quando se tratar de medicamentos, correlatos e prestação de 
serviços laboratoriais elou ambulatoriais referente à saúde, o 
Secretário de Saúde. 
 
III - Quando se tratar gêneros alimentícios de qualquer espécie, o 
Secretário da pasta que requereu a compra ou o serviço, devendo 
ser obrigatoriamente ouvido o departamento de nutrição 
respectivo. 
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IV - Serviços ou compras de bens para fins jurídicos, o Procurador 
Geral. 
 
V - Serviços, contratações ou aquisição de bens referentes a 
obras públicas, o Secretário de Obras. 
 
VI - Serviços, contratações ou aquisição de bens referentes a 
serviços e manutenções públicas, o Secretário de Serviços 
Públicos. 
 
VII - Nos demais casos, o Secretário de Governo. 
 
Art. 5º - O Recurso a que se refere o art. 3, será apreciado peio 
Prefeito Municipal, após ouvida a Procuradoria Geral do 
Município. 
 
Art. 6º - Quando o certame envolver objeto de mais de uma das 
áreas descritas no art.4, deverão serem apresentadas quantas 
certidões de aptidão técnica bastem para atender o objeto do 
edital. 
 
Art. 7° - As Certidões de Aptidão técnica terão validade de 90 
(noventa) dias. 
 
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ, 10 DE JANEIRO DE 2017. 
 

 

 

O que ocorre no presente caso é que a edição do Decreto nº 3.144/17 foi 

fundamentada pelo Executivo Municipal no art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93, para 

criar nova exigência documental aos interessados em participar da licitação. No 

entanto, entendo que essa nova exigência é ilegal, por afrontar os preceitos do art. 

301, que prevê rol taxativo no que se refere à documentação relativa à qualificação 

técnica.  

                                                           
1
 Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um 
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
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Além disso, o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei de Licitações é categórico ao afirmar 

que “é vedado ao agente público admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo”. Nesse sentido, a “certidão de aptidão técnica”, além de não 

ser prevista ou fundamentada pela Lei nº 8.666/93, claramente causa restrição ao 

caráter competitivo do certame. 

Verifico, ainda, de acordo com a análise elaborada pela CEE, por meio da 

peça eletrônica “03/05/2017 – Informação CEE”, à fl. 14, que “o decreto municipal 

não especifica quais são os critérios técnicos objetivos para deferir a expedição, ou 

não, de uma certidão com tal finalidade”.  

Essa conclusão torna ainda mais desarrazoada a criação da “certidão de 

aptidão técnica”, pois insere análise subjetiva da Prefeitura e do julgador sobre o 

que poderia ser considerado ou não “certidão de aptidão técnica”. Nesse 

sentido, tal inovação contraria frontalmente o disposto no art. 37, inciso XXI, da 

CRFB, o qual prevê que “as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 

de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o 

qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” (grifos meus). 

Ainda, ressalto a existência de vício formal relacionado ao Decreto nº 

3.144/17, uma vez que a criação dessa nova exigência de qualificação técnica, 

independentemente da análise de sua constitucionalidade material, só poderia ser 

formalmente efetuada mediante lei federal – por se tratar de norma geral de 

licitações e contratos, nos termos do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal –, 

de maneira que Chefe do Executivo Municipal agiu em usurpação da competência 

legislativa privativa da União ao criar a “certidão de aptidão técnica” por meio de 

decreto. 

                                                                                                                                                                                     
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 

que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
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Assim sendo, reputo necessário que esta Corte aprecie, como prejudicial de 

mérito, incidente de inconstitucionalidade do Decreto nº 3.144/17, para fins de 

afastar sua incidência ao caso concreto, nos termos do Verbete nº 347 da Súmula 

do STF, in verbis: 

 

Súmula 347 do STF 

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público. 

 

A apreciação, por esta Corte, da constitucionalidade de lei ou de ato 

normativo do Poder Público há de ser feita, necessariamente, pelo Egrégio Plenário, 

em razão da denominada cláusula de reserva de Plenário, prevista no art. 97 da 

Constituição Federal, segundo o qual (grifamos): 

 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 

 

Diante deste quadro, entendo que deva ser aplicada ao caso concreto a 

Súmula 347 do STF, a qual prevê que o Tribunal de Contas, no exercício de suas 

atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder 

Público, de maneira que a incidência do Decreto nº 3.144/17 ao presente caso 

deverá ser afastada pelo Plenário desta Corte, com a consequente supressão 

da cláusula editalícia que exige “certidão de aptidão técnica” dos potenciais 

licitantes.  

Ressalto que, contrariamente ao que propõe o Corpo Técnico, esta Corte de 

Contas não possui competência constitucionalmente prevista para determinar a 

revogação de ato normativo que repute ilegal ou inconstitucional, sendo mais 

adequado que se recomende ao prefeito que aja no sentido da revogação do 

Decreto em análise.  
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Já no que se relaciona ao fato de que o pregoeiro – ainda na fase interna da 

licitação – participou da elaboração do edital do certame, sendo inclusive o 

signatário do instrumento convocatório, entendo que isto representa nítida afronta ao 

princípio da segregação de funções. 

Isso porque a elaboração do edital, ainda na fase interna, e o julgamento das 

propostas, já na fase externa da licitação, pelo mesmo agente público podem 

ensejar o eventual comprometimento da lisura do procedimento e da imparcialidade 

do pregoeiro na qualidade de julgador das propostas apresentadas pelos licitantes. 

Foi exatamente nesse diapasão o recentíssimo Voto proferido em Sessão 

Plenária de 28/03/2017 (processo TCE-RJ nº 229.955-3/14), cuja fundamentação 

transcrevo parcialmente a seguir, in verbis: 

 

Com relação à situação nº 8 antes de imputar qualquer 
responsabilidade ao jurisdicionado, deve-se promover um breve estudo 
sobre o princípio da segregação de funções, o que deve servir, 
inclusive, de fundamento para uma análise cuidadosa da normatização 
municipal. 

A lógica do mandamento da segregação das funções se concentra na 
necessidade de a Administração repartir funções administrativas entre 
agentes públicos, cuidando para que tais indivíduos não exerçam 
atividades incompatíveis umas com as outras16. Nos processos de 
contratação pública, a aplicação de tal princípio busca inibir a 
concentração, em apenas um servidor, de funções referentes às fases 
de planejamento, licitação e execução contratual. O raciocínio, portanto, 
vale não somente para as atribuições de elaboração de editais e 
posterior julgamento das licitações, mas também para a atuação nas 
fases de julgamento e, após, de fiscalização contratual. Trata-se, enfim, 
de um princípio básico de controle interno. 

O Tribunal de Contas da União possui precedentes referentes ao tema, 
sempre pontuando que a atribuição, ao pregoeiro, da responsabilidade 
pela elaboração do edital, cumulativamente às atribuições de sua estrita 
competência, contraria a devida segregação de funções prevista nos 
diplomas normativos federais que regem o procedimento do pregão17. 

Por outro lado, já fixada uma interpretação inicial no sentido de que se 
mostra conveniente a segregação de funções na condução dos 
certames, deve-se questionar: é válido que o município, levando em 
conta peculiaridades da gestão local e da sua organização interna, 
regulamente o tópico de forma diferente? O amplo espaço que a 
legislação de licitação confere aos entes federativos para normatizar 
aspectos da fase interna das licitações, inclusive quanto às atribuições 
de cada servidor, abrangeria tal possibilidade?18 
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Mesmo reconhecendo a ampla autonomia atribuída aos municípios, 
entes federativos dotados de auto-organização e autoadministração, a 
resposta deve ser negativa. 

Isso porque, quando a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Federal nº 
10.520/2002 - que trazem, como regra, normas gerais de licitações e 
contratos administrativos - tratam das atribuições do pregoeiro e das 
comissões de licitações, em nenhum momento possibilitam a 
interpretação de que a preparação ou elaboração de editais, ainda que 
seguindo orientações das assessorias jurídicas, possam ser ofícios 
exercidos por esses servidores ou comissões19. 

Conceda-se o argumento de que o artigo 3º, IV, da Lei Federal nº 
10.520/2002 admitiria a atribuição de novas funções ao pregoeiro, além 
daquelas expressamente designadas na lei - o que, de fato, parece ser 
perfeitamente possível20. 

Ainda assim, examinando as atribuições já previamente arroladas no 
dispositivo, chega-se à conclusão que todas elas dizem respeito, 
eminentemente, a encargos e poderes limitados à condução da fase 
externa dos certames licitatórios. Nessa linha, confira-se a lição de 
Joel de Menezes Niebuhr: 

 

Vê-se que o pregoeiro agrega praticamente as mesmas 
funções da comissão de licitação, tal qual disposta na Lei nº 
8.666/93, no que tange às demais modalidades. A função 
dele — insista-se — é pôr em prática o edital, conduzindo 
a fase externa da licitação, recebendo documentos e 
propostas, procedendo ao julgamento, à classificação 
das propostas, à habilitação, recebendo os recursos e, se 
não os houver, adjudicando o objeto licitado ao vencedor.  

Destaca-se, por oportuno, que o pregoeiro não é o 
responsável pela elaboração do edital. Quem responde 
pelo edital é a autoridade competente. O pregoeiro recebe 
o edital pronto e tem a função de dar-lhe cumprimento, 
realizando o procedimento nele previsto21. – grifos da 
transcrição. 

Desse modo, sequer a legislação local poderia atribuir competência ao 
pregoeiro ou às comissões de licitação para elaboração dos 
instrumentos convocatórios, em prol da garantia da lisura dos 
procedimentos de contratação pública no município. 
 

 

 

 

Assim sendo, divirjo parcialmente do Corpo Instrutivo e do parecer exarado 

pelo douto Ministério Público de Contas, também por entender que, no Edital sub 

examinen, é necessário que o jurisdicionado preste os devidos esclarecimentos 

acerca da não observância ao princípio da segregação de funções. 

Alfim, observo que o Corpo Técnico sugere determinação para que 

jurisdicionado utilize o pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços 
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comuns. No entanto, entendo que a matéria deva ser tratada por meio de 

recomendação, uma vez que a compulsoriedade da utilização do pregão eletrônico 

ocorre em âmbito federal, por meio do disposto no Decreto n.º 5.450/05, não se 

tendo notícias acerca de tal exigência em âmbito municipal.  

Ex positis, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do 

Corpo Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial, ressaltando 

que minha parcial divergência reside: i) no entendimento de que não cabe a esta 

Corte de Contas determinar a revogação do Decreto nº 3.144/17, sendo viável 

apenas o afastamento de sua incidência ao caso concreto, com base na Súmula 

347, declarando-se sua inconstitucionalidade incidenter tantum, sem prejuízo de 

recomendação ao Prefeito Municipal, no sentido de que revogue o referido Decreto; 

ii) na comunicação para que o jurisdicionado preste esclarecimentos em relação à 

violação ao princípio da segregação de funções; iii) na recomendação para que, em 

casos futuros e análogos, o jurisdicionado avalie a possibilidade de utilização do 

pregão eletrônico, em detrimento do presencial, e 

 

VOTO: 

 

I  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Magé, com 

fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências: 

 

1. Adie a realização do pregão presencial SRP nº 010/17 pelo prazo 

necessário ao cumprimento da diligência, aguardando a decisão 

definitiva a ser adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do 

edital, encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos 

de adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da 

Lei nº 10.520/02; 

2. Exclua os itens 15.1 e 15.2 do edital, tendo em vista que estes 

tratam da apresentação de documentos não previstos nas 

hipóteses elencadas no art. 30 da Lei nº 8.666/93, que trata de 

qualificação técnica; 
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3. Inclua como anexo no edital a minuta do contrato, como determina 

o art. 40, § 2º, da Lei º 8.666/93 c/c art. 9º, da Lei nº 8.666/93; 

4.  Inclua cláusulas na minuta do contrato com os direitos e as 

responsabilidades das partes, bem como as penalidades cabíveis, 

como determina o art. 54, § 1º c/c o art. 55, VII, da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

5.  Inclua cláusula na minuta de contrato que disponha sobre prazo de 

vigência determinado, como determina o art. 55, IV, c/c o art.57, 

§3º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

6.  Inclua cláusula na minuta de contrato com as condições de 

pagamento, como determina o art.55, III, da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

7.  Envie a documentação que comprove a aprovação da assessoria 

jurídica acerca da minuta do edital e dos seus anexos, como 

determina o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º 

da Lei nº 10.520/02; 

8. Disponibilize o edital, e alterações posteriores, na internet, 

conforme determina o art. 8º, § 1º, inc. IV c/c o § 2º do mesmo 

artigo da Lei Federal nº 12.527/11; 

9.  Inclua a indicação da data base na elaboração do orçamento 

estimado, como determina o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93; 

10.  Envie a documentação que comprove que foi realizada ampla 

pesquisa de mercado ou em sistema de custos, compatível com a 

abrangência do objeto no mercado, como determina o art. 15, § 1º, 

da Lei nº 8.666/93, tendo em vista se tratar de registro de preços; 

11.   Envie a documentação que comprove os procedimentos adotados 

pela Administração para determinar se o critério de aceitabilidade 

de preços na licitação se amparou em boas práticas de 

orçamentação (preços correntes no mercado; preços oficiais ou 

sistema de custos; preços praticados no âmbito da Administração 
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Pública; pesquisa em mídia especializada; sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo etc.); 

12.  Envie elementos que justifiquem as quantidades estimadas de 

gêneros alimentícios, em função do consumo e utilização 

prováveis, com base na quantidade de alunos, bem como histórico 

de consumo, conforme disposição contida no art. 15, § 7º, II, da Lei 

nº 8.666/93; 

13.   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 nº 

8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

14. 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; 

15. Apresente esclarecimentos acerca da elaboração do edital e do 

julgamento das propostas pelo mesmo agente público, em afronta 

ao princípio da segregação de funções, conforme descrito na 

fundamentação deste Voto, com eventual comprometimento da 

lisura do procedimento e da imparcialidade do pregoeiro. 

 

II- Por RECOMENDAÇÃO ao atual Prefeito de Magé para que: 

1. Em casos futuros e análogos, avalie a possibilidade de utilização do 

pregão eletrônico, em detrimento do presencial, tendo em vista a 

ampliação de competitividade em busca de preços mais vantajosos 

para o contratante; 

2. Avalie a conveniência e a oportunidade de revogar o Decreto                       

nº 3.114/17, que instituiu a exigibilidade de “certidão de aptidão 

técnica” nos certames licitatórios, tendo em vista que tal exigência 

extrapola a previsão contida no art. 30, II, da Lei nº 8.666/93 e, com 

isso, impõe condição que restringe a competitividade do certame, 
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contrariando o disposto no art. 3º, § 3º, I, da Lei nº 8.666/93, bem 

como o previsto no art. 37, XXI da Constituição Federal, conforme 

exposto na fundamentação do presente Voto.  

 

 

 

Plenário,  

GA-1, em 25/05/2017. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator - Auditor Substituto de Conselheiro 
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