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

 

VOTO GC-6 

 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 216.091-6/17 

ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU  

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/CPL/2017 – SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL. SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLIAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PESQUISA DE 

MERCADO. COMUNICAÇÃO. 

 

 

Trata-se de análise do Edital de Pregão Presencial nº 033/CPL/2017, encaminhado 

pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, tendo por objeto a “contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação para as unidades escolares e 

administrativas da rede municipal de ensino, com fornecimento de todo o material necessário, pelo 

prazo de 12 (doze) meses”, no valor inicialmente estimado de R$ 22.875.905,52 (vinte e dois 

milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos). 

O processo retorna ao Plenário pela terceira oportunidade. Na sessão de 

16/11/2017, esta Corte, alinhada com o encaminhamento proposto pelo corpo instrutivo, 

assim decidiu: 

VOTO: 
 
I – pela COMUNICAÇÃO o atual Prefeito do Município de Nova Iguaçu, nos 
termos da Lei Complementar nº 63/90, para que, no prazo de 30 (trinta) dias: 
1 – Adie presente 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 
10.520/02. 
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2 – Aprimore os critérios de pesquisa de preços de forma a reduzir a estimativa 
efetuada. Para tanto, a Administração deve considerar os registros de preços 
praticados em contratos formalizados por outros entes da federação, além de 
consulta a outras fontes, como a internet, outras empresas, histórico de preços do 
órgão, preços pactuados em outros contratos da contratada, público ou privados, a 
fim de alcançar o máximo de vantagem nas contratações públicas. 
3 – Apresente a estimativa dos custos envolvidos caso fosse adotado o modelo de 
contratação com base na área física a ser limpa, demonstrando se tal modelo 
acarretaria aumento no valor a ser contratado. 
4 – Encaminhe a metragem das áreas físicas a serem limpas em cada unidade 
administrativa da Secretaria. 
5 – Encaminhe as escalas e horários de prestação dos serviços objeto do certame. 
6 – Detalhe por meio de errata, especificando item por item, todas as alterações 
porventura efetuadas no ato convocatório, 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. 
7 – Envie o edital consolidado contemplando e destacando todas as alterações 
efetuadas por determinação desta Corte bem como por iniciativa própria da 
Administração. 
8 – 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.  

 

A Coordenadoria de Exame de Editais, após reanalisar os autos, sugeriu nova 

comunicação ao jurisdicionado para, em essência, ampliar a pesquisa de mercado realizada 

pelo jurisdicionado.  

O Ministério Público Especial, presentado pelo Procurador Sergio Paulo de Abreu 

Martins Teixeira, concordou integralmente com a sugestão ofertada pelo corpo instrutivo. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Bem examinados os autos, entendo que assiste razão ao corpo instrutivo, ao 

preconizar a necessidade de nova diligência, a fim de que seja complementada a instrução 

processual. Repiso, nesta linha, que a licitação deve permanecer adiada até decisão final 

desta Corte quanto ao conhecimento do edital.  

Esclareço, tal como constatado pelo corpo instrutivo, que o jurisdicionado cumpriu 

quase todos os itens da comunicação anterior, com exceção de um deles: não foram 

aprimorados os critérios de pesquisa de preços de forma a averiguar a possibilidade de 
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redução da estimativa efetuada (Ex: registros de preços praticados em contratos 

formalizados por outros entes da federação, além de consulta a outras fontes, como a internet, 

outras empresas, histórico de preços do órgão e preços pactuados em outros contratos da 

empresa atualmente contratada). 

Quanto a tal ponto, ao invés de ampliar a pesquisa de preços tal como determinado 

por esta Corte, o município informou que “(...)os processos oriundos desta administração são 

cuidadosamente cotados com empresas do ramo, que os mesmos se encontram vinculados e com 

posterior tabelas de índices públicos”. Em sequência, o jurisdicionado consignou ainda o 

seguinte: “nas próximas licitações não olvidaremos em abranger amplamente as pesquisas em 

registros de preços praticados em contratos formalizados por outros entes da federação, histórico de 

preços do órgão, preços pactuados em outros contratos da contratada, público ou privados.” 

Outra deficiência importante, observada pelo corpo instrutivo, refere-se ao fato de 

que o jurisdicionado havia elaborado sua estimativa de preços com base no orçamento 

colhido junto a 3 (três) empresas do ramo pertinente ao objeto licitado (JB Alimentação e 

serviços Ltda; Segil Serviços Técnicos Ltda; e, ANGELS Serviços.), mas que tais orçamentos 

não foram encaminhados a esta Corte. Em reforço às bem lançadas ponderações da 

Coordenadoria de Exame de Editais, acrescento que o resultado da ampliação da pesquisa 

de preços procedida pelo jurisdicionado deve ser encaminhado ao Tribunal de forma que 

os órgãos técnicos desta Corte possam verificar a adequação da economicidade do certame. 

Neste sentido, não basta que o jurisdicionado apenas afirme que realizou a pesquisa de 

preços, mas sim que traga aos autos as cotações obtidas junto aos fornecedores, bem como 

toda a documentação que comprove a efetiva ampliação da pesquisa de mercado aqui 

solicitada. 

Registro que em 05/01/2018 foi protocolado nesta Corte o Ofício nº 07/2018, 

correspondência pela qual o Sr. Prefeito pede prioridade na tramitação do processo vez que 

o adiamento da licitação ensejou a contratação direita do serviço, por dispensa de licitação, 

sendo informado, ainda, que o contrato firmado expira no próximo mês de fevereiro. 

Embora esta relatoria seja sensível ao pleito do jurisdicionado, a questão da 

economicidade da contratação é ponto extremamente delicado e não são poucos os casos 

analisados por esta Corte em que, após solicitar ampliação da pesquisa de preços, há 

significativa redução dos custos estimados para a contratação. Assim sendo, ressalto que o 
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processo será tratado como prioritário, mas destaco que a celeridade em sua apreciação exige 

que o jurisdicionado se esforce na ampliação da pesquisa de preços, de modo que a 

economicidade da contratação possa ser analisada pelos setores competentes deste Tribunal. 

No mais, reporto-me, na íntegra, aos fundamentos da análise feita pela 

Coordenadoria de Exame de Editais, datada de 05/01/2018, que passam a integrar este voto, 

registrando que seu conteúdo pode ser consultado no sítio oficial desta Corte 

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

Por derradeiro, repiso que a representação formulada contra o edital e que se 

encontra no anexo processo TCE-RJ nº 215.825-8/2017 foi conhecida e julgada improcedente 

na sessão plenária do dia 19/10/2017, sendo certo que os questionamentos lá suscitados e 

eventualmente ainda não exauridos serão tratados no presente processo. 

À luz de tais considerações, posiciono-me DE ACORDO com o corpo instrutivo e 

com o parecer do Ministério Público e 

 

VOTO: 

 

– pela COMUNICAÇÃO do atual Prefeito do Município de Nova Iguaçu, nos termos da Lei 

Complementar nº 63/90, para que, no prazo de 30 (trinta) dias: 

1 – Mantenha a presente licitação adiada 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 - Amplie a pesquisa de mercado realizada, utilizando-se, para tanto, de registros de preços 

praticados em contratos formalizados por outros entes da federação, além de consulta a 

outras fontes, como a internet, outras empresas, histórico de preços do órgão, preços 

pactuados em outros contratos da contratada, público ou privados, a fim de alcançar o 

máximo de vantagem na contratação. 

 

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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3 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as alterações efetuadas no 

ato convocatório se for o caso, dando a devida publicidade a mesma na forma do §4º do art. 

21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

4 - Envie o edital consolidado contemplando e destacando todas as alterações efetuadas por 

determinação desta Corte bem como por iniciativa própria da Administração. 

5 - 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. 

 

GC-6, 

 
 

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 


