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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 

 

VOTO GC-7  
 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 216.283-1/17 

ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 

ASSUNTO:  EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL. PREPARO E 

FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. 

ECONOMICIDADE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE 

DE AMPLIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS. 

QUANTITATIVO QUE DEVE SER JUSTIFICADO. VISITA 

TÉCNICA FACULTATIVA. COMUNICAÇÃO. 

 

 

Trata-se de análise do Edital de Pregão Presencial nº 033/17, do tipo menor preço 

global, encaminhado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, cujo objeto compreende a  

contratação de empresa especializada para preparo e fornecimento de merenda para as 

creches, CEMEIS e unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme 

especificações do Termo de Referência. O valor estimado da licitação é de R$ 34.790.694,40 

(trinta e quatro milhões, setecentos e noventa mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 

quarenta centavos), pelo período de 12 meses. 

A licitação estava agendada para o dia 21/08/2017. Entretanto, foi encaminhado o 

Ofício SGE/CEE nº 237/17, em 15/08/2017, com vistas ao adiamento do certame, na forma 

do disposto no art. 6º, § 4º, da Deliberação TCE-RJ nº 262/2014. Destaca-se que em consulta 

ao site oficial da Prefeitura, constatou-se o adiamento sine die. 

A Coordenadoria de Exame de Editais/CEE, em primeira análise, se manifesta pela 

comunicação ao jurisdicionado ante a ausência de elementos que embasassem uma análise 

conclusiva por parte desta Corte de Contas. 
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O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sergio Paulo de Abreu 

Martins Teixeira, manifestou-se no mesmo sentido. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

O processo em comento trata do Edital de Pregão Presencial nº 33/17, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada de prestação de serviços, no preparo de refeições, 

incluindo o fornecimento de gêneros, insumos, transporte, distribuição, bem como logística, 

mão de obra, limpeza, conservação com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 

e utensílios, visando atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nas 

unidades educacionais.  

O Termo de Referência menciona que os alimentos serão preparados nas cozinhas das 

unidades educacionais do Anexo A.VI, no mesmo dia do seu consumo e que o serviço 

contratado contemplará 75 unidades educacionais, sendo que estão em fase final de 

construção mais 03 unidades de educação infantil (subitem 1.5 do termo de referência).   

No tocante à economicidade do certame, observa-se que o jurisdicionado 

encaminhou e-mail solicitando orçamento para 25 empresas do ramo, sendo que somente 3 

encaminharam estimativa: HB MULTISERVIÇOS LTDA., G.P.  DA COSTA 

FORNECIMENTO E REFEIÇÕES ME e NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 

(fl. 13 do arquivo digital 14/08/2017 – Pesquisa de preços). O jurisdicionado considerou o 

menor preço cotado para cada item.  

A fim de avaliar a adequabilidade dos preços praticados no certame em análise, o 

corpo instrutivo, por meio da Coordenadoria de Exame de Editais, efetuou uma análise 

comparativa com os valores adotados em editais de objetos análogos, já examinados 

anteriormente pelo TCE-RJ, considerando os dados do Censo Escolar (2016, escolas das redes 

municipais) através do “QEdu”  (http://www.qedu.org.br/brasil/censo-

escolar?year=2015&dependence=0&localization=0&item=), chegando-se aos seguintes 

valores:  

http://www.qedu.org.br/brasil/censo-escolar?year=2015&dependence=0&localization=0&item
http://www.qedu.org.br/brasil/censo-escolar?year=2015&dependence=0&localization=0&item
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Processo Município Edital Valor (R$) 

Nº alunos 
Censo 2016 

(ensino 
público 

municipal) 

Custo per 
capita por 
aluno (200 

dias 
letivos) 

216.283-1/17 
(este proc.) 

Angra dos Reis PP nº 03/17 34.790.694,40 20.846 8,34 

208.266-5/17 Guapimirim PP nº 06/17 9.222.184,44 8.016 5,75 

202.538-0/15 Macaé PP nº 03/15 41.285.265,15 39.537 5,22 

201.875-1/16 Teresópolis PP n° 01/16 21.033.012,00 22.499 4,67 

211.429-2/17 Resende PP nº 57/17 12.711.523,97 13.340 4,76 

212.661-9/17 Rio das Ostras PP nº 16/16 15.945.836,76* 21.206 3,76 

*Considerando somente o valor destinado à Secretaria de Educação, conforme Anexo 05 do edital – 
Critério de Aceitabilidade. 

 
A média estimada de gasto per capta para a contratação que ora se analisa encontra-se 

muito acima dos valores praticados pelos demais municípios pesquisados.  

Assim, deverá o jurisdicionado ampliar a pesquisa de mercado, buscando outras 

fontes de referência. Como se sabe, a amplitude da pesquisa é determinante para a obtenção 

do preço médio mais vantajoso, assegurando-se a economicidade da futura contratação. Com 

efeito, o objetivo final de um certame é sempre a busca da melhor contratação para a 

administração pública, e, nesse sentido, uma boa pesquisa de mercado durante a fase interna 

do procedimento, com acesso ao maior número possível de fornecedores, é fator 

preponderante para o atingimento deste propósito.  

Destaco, ainda, que o Tribunal de Contas da União tem apontado, em relação à 

formação da estimativa de preços, a necessidade de consultar fontes de pesquisa que sejam 

capazes de representar fielmente o mercado, em especial por meio da verificação de valores 

praticados em contratações similares, reconhecendo a eventual insuficiência da coleta 

realizada unicamente com base nos orçamentos apresentados pela iniciativa privada1. 

Em relação ao quantitativo, o jurisdicionado relaciona a quantidade de refeições e de 

alunos matriculados por unidades educacionais, dividindo em lotes, conforme Anexo A.I do 

Termo de Referência (fls. 33/36 o arquivo digital 14/08/2017 – Projeto básico). 

 

                                                           
1 Cf. TCU. Acórdão nº 868/2013 – Plenário. Rel. Min. Marcos Bemquerer, j. em 10.04.2013. 
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Deverá, entretanto, justificar ou retificar o número de alunos apontados no certame, 

pois apesar de a municipalidade falar em 23.552 alunos, consta da Plataforma de Dados 

Educacionais (“QEdu”) o número de 20.846 alunos matriculados nas escolas e creches da 

Rede Municipal de Angra dos Reis no exercício de 2016 (http://academia.qedu.org.br/).  

Outro ponto que deverá ser esclarecido pelo jurisdicionado é o critério de 

julgamento adotado, qual seja, menor preço global. Tratando-se de licitação dividida em oito 

lotes, com grupos distintos de unidades educacionais, indaga-se se a ausência de 

parcelamento do objeto em lotes cercearia a competição entre empresas que têm capacidade 

de prestar parcela do serviço, mas não têm condições de prestar atividades tão amplas, 

conforme preceitua o art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o 
valor estimado da contratação: 
(…) 
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em 
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia 
de escala.  

 

As Cortes de Contas vêm entendendo ser regra a licitação em lotes e por itens de 

objeto passível de divisão, pois viabiliza de forma inequívoca uma maior disputa, tendo em 

vista a evidente ampliação do numero de possíveis fornecedores ao produto/serviço 

pretendido, neste sentido:  

 

TCU - INFO 183  

2. É obrigatória, nas licitações cujo objeto seja divisível, a adjudicação por item e 
não por preço global, de forma a permitir uma maior participação de licitantes 
que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento da totalidade do 
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. 
Representação relativa a pregão eletrônico promovido pelo Hospital Federal dos 
Servidores do Estado (HFSE), para aquisição de insumos para serviço de cirurgia 
bariátrica por meio de sistema de registro de preços, apontara, dentre outras 
irregularidades, a "inobservância do art. 15, inciso IV, e art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993, 
em razão do agrupamento de diversos itens em apenas um lote". Realizadas as oitivas 
regimentais e a suspensão cautelar do certame, o relator observou que "o 
agrupamento de alguns itens no mesmo lote mostra-se pertinente, por exemplo, para os 
itens 1, 2 e 3 (grampeador cirúrgico, grampos para tecido normal e grampos para tecido 
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vascular); e itens 4, 5, 6, 7 e 8 (trocater descartável de 5mm, cânula para trocater de 5 mm, 
trocater descartável de 11mm, trocater descartável de 12 mm e cânula para trocater de 12 
mm). Desse modo, conforme a natureza, os itens poderiam ser divididos, a princípio, em 
pelo menos três lotes distintos". Ressaltou, contudo, que a entidade não apresentou 
"justificativas técnicas razoáveis para que os materiais que compõem os nove itens sejam 
licitados em um único lote". Em relação ao aspecto competitivo, registrou que a 
modelagem da licitação em lote único permitiu a participação de apenas duas 
licitantes . Além disso, "foram identificadas outras licitações realizadas por órgãos 
públicos que obtiveram preços próximos a 1/3 do valor obtido no pregão em questão para os 
itens 1 a 3 e até 26% menor para o item 9". Ao concluir que a ausência de 
competitividade no certame não permitiu a seleção da melhor proposta, destacou 
que "a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é obrigatória, nas 
licitações cujo objeto seja divisível, a adjudicação por item e não por preço global, 
de forma a permitir uma maior participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para o fornecimento da totalidade do objeto, possam 
fazê- lo com relação a itens ou unidades autônomas". O Tribunal, ao acolher a 
proposta do relator, julgou parcialmente procedente a Representação e fixou prazo 
para a anulação do certame. Acórdão 122/2014-Plenário, TC 031.937/2013-6, relator 
Ministro Benjamin Zymler, 29.1.2014. 

 

Na esteira desse entendimento, foi publicada a Súmula nº 247 do TCU, que 

estabeleceu que "é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 

das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 

desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em 

vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 

para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens 

ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade". 

Evidente que cada licitação apresenta peculiaridades próprias, que podem justificar o 

critério de julgamento menor preço global. Assim, acato a manifestação do corpo instrutivo, 

devendo o jurisdicionado justificar a vantagem de se constituir, para a licitação em exame, 

apenas um item com oito lotes distintos, em detrimento do parcelamento do objeto em 

grupos diferenciados, na forma do art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

Em relação à visita técnica, o item 12.4.1, “j” faculta sua substituição por declaração 

formal de ciência quanto às peculiaridades do certame. Entretanto, o Termo de Referência 

não deixa clara a possibilidade de não realização da visita técnica, podendo induzir o 

licitante a erro, motivo pelo qual deverá ser retificado (fls. 71 e 72 do arquivo digital 

14/08/2017 – Editais de licitação). 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-118307&texto=2b2532384e554d41434f5244414f2533413132322b4f522b4e554d52454c4143414f2533413132322532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f25334132303134253239&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0%20%20%20%20
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Além disso, quanto à realização da visita, permito-me expor o entendimento já 

reiteradamente aprovado pelo Plenário desta Corte2, no sentido de que (i) a participação na 

realização da visita não é uma imposição aos licitantes, mas uma faculdade, por se tratar de 

um direito subjetivo da empresa licitante; (ii) não deve estar limitada a dias pré-fixados; (iii) 

caso o licitante deseje realizar a visita técnica, esta deve ser disponibilizada a qualquer 

profissional devidamente habilitado da empresa licitante; e (iv) a visita poderá ser  

substituída por declaração do licitante de que tem conhecimento pleno do objeto, com 

expressa ciência de que não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias que 

influenciem na execução do contrato, com reflexo nos respectivos custos e preços.  

Prosseguindo na análise do edital, destaco que o item 18 do edital prevê a 

possiblidade de subcontratação, cessão ou transferência do contrato, nos seguintes ermos:  

 
18.1. O objeto do contrato no poderá ser subcontratado, cedido ou transferido no 
todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do 
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente 
motivado, a ser publicado no Boletim Oficial de Angra dos Reis.  

 

De acordo com os arts. 72 e 78, VI, da Lei nº 8.666/93, é lícita a subcontratação, de 

acordo com os limites admissíveis, e caso seja autorizada expressamente pela Administração 

Pública, pois, nesse caso, o vencedor do certame não é desonerado de suas responsabilidades 

perante o poder público. Ademais, não há vínculo entre a subcontratada e o ente público.  

Entretanto, considerando que o contrato administrativo caráter intuito personae, pois o 

contratado apresentou a proposta mais vantajosa e preencheu os requisitos legais de 

habilitação, sagrando-se vitorioso no certame, o E. TCU vem afirmando a ilegalidade da 

subcontratação total ou cessão do objeto licitado, por caracterizarem burla ao princípio da 

obrigatoriedade da licitação. Deste modo, deverá o jurisdicionado retificar tal item, 

excluindo a possibilidade de cessão ou transferência e, se for o caso, certificar-se de que o 

somatório dos itens admitidos na subcontratação não ultrapasse o limite de 49% do total do 

contrato. 

Em relação à regularidade fiscal, deve ser retificada a parte final do subitem 12.2.2 do 

edital, que está assim redigido:  

                                                           
2 TCE-RJ nº 103.281-3/15; TCE-RJ nº 216.833-8/15; TCE-RJ nº 219.292-9/15 
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12.2.2. Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão 
apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares) 
expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não 

Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Angra dos Reis. 

 

Deverá o jurisdicionado completar a redação de tal ponto, passando a prever que a 

prova de regularidade perante a fazenda municipal seja relativa ao domicílio ou sede da 

licitante, conforme inciso III do art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Concordo com a ponderação do corpo instrutivo no sentido de que deve o 

jurisdicionado, nos próximos certames licitatórios, avaliar a conveniência da adoção do 

pregão eletrônico em detrimento do presencial, na medida em que aquele, em tese, é capaz 

de atrair um maior número de interessados e, portanto, prestigia a competitividade do 

certame. Sobre este assunto, já se posicionou o TCU no informativo nº 99: 

PLENÁRIO 
A opção por pregão presencial, em vez de pregão eletrônico, sem justificativa 
consistente, associada a estipulação de local de apresentação de propostas distinto 
daquele em que serão prestados os serviços configura, em avaliação preliminar, 
irregularidade e justifica a suspensão cautelar certame.   
Representação apontou supostas irregularidades na condução, pela Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos, do Pregão Presencial 004/2012/CBTU, que visa à 
contratação de serviço de vigilância ostensiva e armada para 71 postos de 24h 
ininterruptas, nas áreas da CBTU/Recife. As possíveis ilicitudes são as seguintes: 
a) escolha não motivada da modalidade pregão presencial, em vez de pregão 
eletrônico; b) obrigatoriedade de as propostas serem apresentadas na cidade do 
Rio de Janeiro/RJ, embora o serviço deva ser prestado em Recife/PE. Foram 
credenciadas cinco empresas e a vencedora do certame ofertou proposta no valor 
de R$ 9.949.900,00. O Presidente do TCU, atuando nos autos em função de férias 
do relator, observou que teria sido violado o disposto no art. 4º, § 1º, do Decreto 
5.450/2005, visto não se ter comprovado a inviabilidade de adoção do pregão 
eletrônico e que a CBTU teria agido sem respaldo técnico ou legal. Acrescentou 
que o fato de “o local de entrega e abertura das propostas ser distante do local da 
prestação dos serviços licitados implica a restrição da competitividade do certame” 
e aparente violação ao comando contido no art. 20, caput, da Lei 8.666/1993. Por 
considerar presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, determinou: a) em 
caráter cautelar, a suspensão do certame até que o Tribunal delibere sobre o mérito 
da representação; b) a realização de oitiva da CBTU sobre a não adoção de pregão 
eletrônico e a escolha de local de apresentação das propostas distante do local de 
prestação dos serviços. Comunicação de Cautelar, TC 007.473/2012-5, Ministro-
Presidente Benjamin Zymler, 28.3.2012. 
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Trata-se de questão regulamentada em âmbito federal3, e que deve ser implementada 

nos estados e municípios, sempre que possível, por contribuir com a ampla disputa e reduzir 

os custos nas contratações.  

No tocante à publicidade do certame, observa-se que o jurisdicionado divulgou a 

licitação no DOU, Jornal O Dia, Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis e no site da 

Prefeitura, cumprindo com os ditames da Constituição, e das legislações que regem a 

matéria.  

Por fim, chamo a atenção para a Representação apresentada pela sociedade 

empresária HB MULTISERVIÇOS LTDA., que tramita nesta Corte de Contas sob o nº 

216.687-1/17 e encontra-se, nesta data, com carga para o Ministério Público.  

Basicamente, insurge-se o representante contra previsão de visita técnica, prevista no 

item 14 do Termo de Referência, informando que pelo conteúdo do documento, a mesma só 

poderá ser realizada por profissional registrado no Conselho de Classe, sem informar qual 

seria o mesmo. Alega ainda que a lei não determina a quem compete verificar o local da 

prestação do serviço ou obra, deixando a responsabilidade da indicação a cargo da empresa 

licitante.   

Entretanto, destaco que a alteração do item concernente à visita técnica já está sendo 

tratado nos autos deste processo.  

Chamamos a atenção do jurisdicionado para o conteúdo das manifestações do 

corpo instrutivo do Tribunal, que pode ser consultado no sítio oficial desta Corte 

(http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo). 

Por todo o exposto, posiciono-me DE ACORDO com o corpo instrutivo e com o 

parecer do Ministério Público. Proponho, porém, um pequeno ajuste, quanto à necessidade 

de retificação do item que prevê a realização de visita técnica, passando a constar que: (i) 

sua realização não deve estar limitada a dias pré-fixados; (ii) caso o licitante deseje realizar 

a visita técnica, esta deve ser disponibilizada a qualquer profissional devidamente 

habilitado da empresa licitante, conforme exposto no voto. Desta forma, 

                                                           
3
 Decreto Federal nº 5.450/05, art. 4º. Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade 

pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. 
§ 1º O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela 
autoridade competente. 

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo


TCE-RJ - DIGITAL 
PROCESSO nº 216.283-1/17  
RUBRICA                 Fls.:  

214 

VOTO: 

 

I - pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito de Angra dos Reis, nos termos da Lei 

Complementar nº 63/90, para que, no prazo de 30 dias, adote as seguintes providências: 

1. Adiar e manter adiada a licitação 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 10.520/2002. 

2. Ampliar a pesquisa de mercado, com a obtenção de mais orçamentos válidos, com 

vistas à readequação orçamentária, consultando, necessariamente, empresas 

especializadas e tecnicamente qualificadas para os serviços em tela, além de adotar 

outra(s) fonte(s) de consulta, como (1) contratações similares de outros entes públicos, 

(2) portais de compras governamentais, (3) publicações em mídias e sítios eletrônicos 

especializados e (4) portais oficiais de referenciamento de custos, considerando, ainda, 

que o valor estimado para o certame se encontra superior ao praticado em diversas 

municipalidades, em observância aos arts. 3º; 15, inciso V; e 40, inciso X, todos da Lei nº 

8.666/93, consolidando os valores em um único termo de referência. 

3. Justificar ou retificar a discrepância entre o número de alunos apontados pela 

municipalidade (23.552) e o número obtido através do “QEdu”, relativo ao mesmo 

censo escolar utilizado, atinente ao exercício de 2016, que aponta o número de 20.846 

alunos matriculados nas escolas e creches da Rede Municipal de Angra dos Reis. 

4. Justificar a vantagem de se constituir, para a licitação em exame, apenas um 

item com oito lotes distintos, em detrimento do parcelamento do objeto em grupos 

diferenciados, adotando-se, portanto, o critério de julgamento de menor preço por lote, 

tendo em vista o disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

5. Alterar a redação do subitem 12.2.2 do edital, excluindo a parte final estabelecida na 

cláusula: “e, conjuntamente, Certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do 

Município de Angra dos Reis”, em conformidade ao que dispõe o inciso III do art. 29 

da Lei Federal nº 8.666/93. 
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6. Excluir do edital a possibilidade de cessão ou transferência do contrato, prevista no 

item 18 do edital e na cláusula 15ª da minuta contratual, conforme comentários 

lançados no campo de observações desta instrução, nos termos do art. 72 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

7. Adequar o item 14 do Termo de Referência (Anexo A) ao subitem 12.4.1.j do edital, 

deixando claro que: (i) a participação na realização da visita não é uma imposição aos 

licitantes, mas uma faculdade, por se tratar de um direito subjetivo da empresa 

licitante; (ii) não deve estar limitada a dias pré-fixados; (iii) caso o licitante deseje 

realizar a visita técnica, esta deve ser disponibilizada a qualquer profissional 

devidamente habilitado da empresa licitante; e (iv) a visita poderá ser  substituída por 

declaração do licitante de que tem conhecimento pleno do objeto, com expressa ciência 

de que não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem na 

execução do contrato, com reflexo nos respectivos custos e preços; 

8. Detalhar, especificando item por item, por meio de errata, todas as alterações 

efetuadas no ato convocatório, se for o caso, dando a devida publicidade à mesma, na 

forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este 

Tribunal. 

9. 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. 

II – pela RECOMENDAÇÃO, com base na LC nº 63/1990, ao Prefeito do Município de 

Angra do Reis para que, nos próximos certames licitatórios, avalie a conveniência da adoção 

do pregão eletrônico em detrimento do presencial, na medida em que aquele, em tese, é 

capaz de atrair um maior número de interessados e, portanto, prestigia a competitividade do 

certame, adotando ainda as medidas necessárias para a regulamentação do pregão eletrônico 

para a compra de bens e serviços comuns no âmbito do município. 

GC-7, 

 
MARIANNA M. WILLEMAN 

RELATORA 


