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

 

VOTO GC-7     

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 223.640-4/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE 

PREÇOS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 

ATENDIMENTO PARCIAL. REVISÃO DA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. SOBREPREÇO. 

NOTIFICAÇÃO. COMUNICAÇÃO. 

Cuidam os autos do Edital de Pregão Presencial nº 020/2017 (processo 

administrativo nº 15.048/17), encaminhado pela Prefeitura Municipal de Arraial do 

Cabo, cujo objeto é a aquisição de medicamentos hospitalares visando a atender ao 

Hospital Geral de Arraial do Cabo e aos Postos de Saúde, no valor revisado de 

R$ 14.200.434,05 (quatorze milhões, duzentos mil, quatrocentos e trinta e quatro 

reais e cinco centavos), cuja realização encontra-se adiada sine die. 

Trata-se da 3ª (terceira) submissão do Edital em exame à apreciação desta 

Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 13/03/2018, este Tribunal decidiu nos 

seguintes termos: 

 

VOTO 

I - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Renato Martins Viana, Prefeito 
Municipal de Arraial do Cabo, com fundamento no art. 6º, § 2º, da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que apresente razões de defesa 
pelo não atendimento, no prazo fixado, à Decisão Plenária de 
23/11/2017, sem prejuízo do atendimento dos itens a seguir 
transcritos: 

1. Mantenha adiada a presente licitação pelo prazo necessário ao 
cumprimento da diligência, aguardando a decisão definitiva a ser 
adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do Edital, 
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encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento nos termos do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 4º 
da Lei Federal nº 10.520/02, divulgando e mantendo atualizados os 
dados referentes à licitação em sua página oficial, em cumprimento ao 
art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

2. Encaminhe a cópia do aviso da licitação em jornal oficial, conforme 
determina o art. 4º, incisos I e II, da Lei Federal nº 10.520/02; 

3. Faça constar data base na elaboração do orçamento estimado, 
como determina o art. 40, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93; 

4. Envie elementos que justifiquem as quantidades estimadas, 
demonstrando a demanda dos quantitativos fixados no presente Edital, 
o qual deve ser definido em função do histórico de consumo, conforme 
determina o art.15, § 7º, inciso II, c/c o art. 40, § 2º, inciso II,da Lei 
Federal nº 8.666/93;  

5. Envie documentação que comprove que foi realizada ampla 
pesquisa de mercado ou em sistema de custos, compatível com a 
abrangência do objeto no mercado, considerando outras fontes, 
inclusive o próprio site “Banco de Preços”, servindo-se também da 
consulta as atas de registro de preços, próprias ou de outros órgãos, 
em observância aos arts. 3º, 15 e 40 da Lei Federal nº 8.666/93; 

6. Estabeleça o critério de aceitabilidade de preços, como determina o 
art. 40, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 3º, inciso I, e art. 
4º, inciso III, da Lei Federal nº 10.520/02, retificando o item 9.3, de 
forma a definir o teto máximo dos valores acima do qual as propostas 
estarão desclassificadas, bem como 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 Pública; pesquisa em mídia especializada; 
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo etc.); 

7. Promova a divulgação da íntegra do Edital em meio eletrônico – 
inclusive em licitações futuras –, comprovando tal providência perante 
esta Corte, uma vez que, ao lado das publicações previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93, o Edital também deve ser disponibilizado na 
internet, nos termos do art. 8º, § 1º, inciso IV c/c o § 2º do mesmo 
artigo da Lei Federal nº 12.527/11, sendo certo que, quando do 
advento das publicações dos avisos de errata ao Edital, estes devem 
fazer referência discriminada ao site da internet, onde os interessados 
poderão encontrar a informação pertinente, nos termos do art. 21, § 1º, 
da Lei nº 8.666/93; 

8. Indique expressamente que não serão admitidas adesões à Ata de 
Registro de preços, a fim de que não pairem dúvidas sobre a matéria. 
Caso opte por admitir adesão à Ata, por órgãos ou entidades não 
participantes, essa decisão deve estar devidamente motivada no 
processo administrativo, e, em atenção ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório (art. 3º, caput, da Lei Federal nº 8.666/93), o 
jurisdicionado deve gerenciar a ata de forma que a soma dos 
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quantitativos contratados, em todos os Contratos derivados da Ata, 
não supere o quantitativo máximo previsto no Edital; 

9. Retifique os itens do Edital que exigem a apresentação de 
documento com firma reconhecida ou cópia autenticada, posto que 
tais exigências só seriam cabíveis em caso de fundada dúvida quanto 
à autenticidade dos documentos; 

10. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade, 
na forma do art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as 
cópias a este Tribunal; 

11. 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; 

II - Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado de que a proposta do Corpo 
Instrutivo e o parecer do douto Ministério Público Especial podem ser 
consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ. 

 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “19/04/2018 – 

Informação da CEE”: 

 

CONCLUSÃO 

Considerando todo o apresentado através do Documento nº 6363-
1/2018; 

Considerando que não houve atendimento satisfatório aos itens 
solicitados no presente; 

Considerando a análise da economicidade realizada no presente; 
Sugerimos ao Plenário que assim se manifeste: 

I - Pela ciência quanto ao conteúdo do Documento nº 6363-1/2018; 

II – Pela Comunicação ao Sr. Prefeito do Município de Arraial do Cabo, 
com base no §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a 
constituir-se na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento 
Interno, para que adote as medidas enumeradas a seguir: 

1 - Mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de 
Contas delibere conclusivamente sobre o conhecimento deste edital, 
encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, além de divulgar a 
iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet) em atenção ao que 
determina o art. 8º da Lei Nacional nº 12.527/11; 

2 - Justifique as quantidades alteradas demonstrando a demanda dos 
quantitativos fixados no presente Edital, o qual deve ser definido em 
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função do histórico de consumo, conforme determina o art.15, § 7º, 
inciso II, c/c o art. 40, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; 

3 – Justifique a discrepância encontrada entre a quantidade solicitada 
neste processo e a quantidade encontrada no processo que trata do 
período anterior (processo TCE nº 209.205-8/17); 

4 - Reavalie TODA a planilha constante do Termo de Referência, 
quanto as suas quantidades, especificações relativas à unidades de 
medida, valor apresentado na coluna subtotal (relativo à multiplicação 
quantidade x valor unitário); 

5 – Justifique o aumento do valor do edital em R$ 10.910.774,45; 

6 – Reduza 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, ou 
alternativamente, adotem os preços pesquisados como parâmetro; 

7 – Elabore a Errata constando TODAS as alterações realizadas no 
Edital, dando a devida publicidade, na forma do art. 21, § 4º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

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. 
 

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

meio do parecer constante da peça eletrônica “24/04/2018 – Informação MPE”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, observo que o Corpo Instrutivo considera que o 

jurisdicionado atendeu parcialmente à decisão anterior, restando imprescindível, 

para prosseguimento da análise da economicidade, que o jurisdicionado revise 

novamente a planilha orçamentária, no tocante à quantidade estimada e aos preços 

estimados.  

O Corpo Técnico aduz, ainda, quanto à necessidade de reavaliação de toda a 

planilha orçamentária, em razão da necessidade de retificações nas especificações 

das unidades de diversos medicamentos, bem como das diferenças observadas nos 

cálculos aritméticos dos respectivos itens, resultantes dos valores indicados nas 

colunas de quantidade e de preço unitário. 
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Registro que, na fundamentação da Decisão Plenária de 23/11/2017, 

determinei que o Corpo Instrutivo – após manifestação do jurisdicionado – deveria 

ampliar sua amostra para avaliação dos preços dos medicamentos, restrita, 

anteriormente, a 23 (vinte e três) itens da Planilha de Composição de Preços (Anexo 

II), o que corresponde a 64% (sessenta e quatro por cento) do valor total estimado.  

Nesta oportunidade, verifico que o Corpo Técnico examinou o preço estimado 

para mais 88 (oitenta e oito) itens, perfazendo o total de 111 (cento e onze) itens, 

equivalentes a 77% (setenta e sete por cento) do valor total da licitação, em que se 

repetiram as inadequações anteriormente verificadas.  

Com base na nova amostragem do Corpo Técnico, permanece expressiva 

variação dos preços apresentados pelo jurisdicionado em cotejo com os 

pesquisados no site “Banco de Preços”, destacando diferenças acima de 50% 

(cinquenta por cento), em dezenas de itens pesquisados, sendo que o sobrepreço 

ultrapassa, em muitos casos, o percentual de 100% (cem por cento), atingindo 700% 

(setecentos por cento), no caso do item 109 da planilha orçamentária 

(“glibenciamida 5mg”).  

Dessa forma, considero que o jurisdicionado não atendeu, integralmente, à 

determinação constante do item I.5 da Decisão Plenária de 13/03/2018, uma vez 

que deixou de ampliar, com eficiência, a pesquisa de preços, se limitando a informar 

que a pesquisa de preços foi feita “através do Banco de Preços”. 

Rememoro que a decisão mencionada determinou que o jurisdicionado 

comprovasse ter sido realizada ampla pesquisa de mercado ou em sistema de 

custos, compatível com a abrangência do objeto no mercado, considerando outras 

fontes, bem como consulta a atas de registro de preços, próprias ou de outros 

órgãos, em observância aos art. 3º c/c art. 15 c/c art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Sendo assim, reputo necessária a Notificação do jurisdicionado para a 

apresentação de razões de defesa pelo desatendimento parcial ao item I.5 da 

decisão anterior, considerando o significativo sobrepreço em diversos itens da 

planilha orçamentária.  
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Em face da quantidade desproporcional de itens que devem ser ajustados 

e/ou esclarecidos pelo jurisdicionado e considerando tratar-se de serviço essencial, 

deve o gestor público ser alertado de que a não promoção das correções devidas 

neste processo poderá ensejar a aplicação da multa prevista na Lei Complementar 

nº 63/90, sem prejuízo da cominação de multa diária coercitiva (astreintes), com 

base no art. 537, §1º, do CPC. 

Nesse cenário, e conforme já esposado na decisão de minha lavra no 

Processo TCE-RJ nº 229.207-0/17 (Edital de Pregão Presencial nº 33/2017), 

prolatada em Sessão de 12/04/2018, entendo necessária, também, a inclusão de 

consulta de preços junto à tabela Anvisa/CMED, quando da ampliação da pesquisa 

de preços. Eis o trecho daquele julgado: 

Ainda sobre a pesquisa de preços, destaco a importância em se 
consultar a tabela Anvisa/CMED, diante da possibilidade de se 
visualizar o preço máximo pelo qual os entes da Administração Pública 
podem adquirir medicamentos dos laboratórios, distribuidores, 
farmácias e drogarias, preço este regulado pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial 
responsável por regular o mercado e estabelecer critérios para a 
definição e o ajuste de preços. 

Ademais, é possível consultar, na referida tabela, o preço máximo para 
compras públicas considerando alíquota zero de ICMS, o que não pode 
ser ignorado no presente caso, em face da possibilidade de isenção do 
imposto nas operações com fármacos e medicamentos destinados a 
órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal, 
com base nos Convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional 
de Política Fazendária, a exemplo dos Convênios CONFAZ ICMS nº 
162/94, nº 87/2002 e nº 54/2009. 

Sobre a eventual isenção de ICMS na aquisição dos medicamentos, 
destaco que a diminuição da carga tributária poderá proporcionar a 
aquisição por preço menor. Nesse sentido, o TCU determinou ao 
Ministério da Saúde que orientasse os gestores federais, estaduais e 
municipais acerca do tema, conforme Acórdão nº 140/2012-TCU-
Plenário, do qual destaco o seguinte fragmento: 

1.6.1. ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 250, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, com fundamento na Cláusula Primeira do 
Convênio - Confaz 87/2002, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
oriente os gestores federais, estaduais e municipais acerca da 
aplicação da isenção do ICMS nas aquisições de medicamentos 
por meio de cartilhas, palestras, manuais ou outros instrumentos 
que propiciem uma repercussão ampla, alertando aos entes que 
as propostas dos licitantes devem contemplar a isenção do tributo. 
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Desse modo, acrescentarei, em meu Voto, um pequeno ajuste no item 6 da 

proposta da instrução, para incluir a consulta à tabela Anvisa/CMED na ampliação 

da pesquisa de preços, bem como incluirei determinação para que o jurisdicionado 

observe se os medicamentos, abarcados no presente Edital, estão isentos de ICMS, 

nos termos dos Convênios celebrados pelo Conselho Nacional de Política 

Fazendária, considerando a eventual isenção por ocasião da estimativa 

orçamentária, e incluindo, no Edital, a obrigatoriedade de que as propostas dos 

licitantes sejam apresentadas com preços desonerados deste imposto. 

No tocante à divulgação do Edital na página eletrônica do Município, embora 

constem as informações reproduzidas pelo zeloso Corpo Instrutivo, verifiquei que a 

possibilidade de download dos respectivos arquivos requer cadastramento prévio, 

motivo pelo qual farei constar, em meu Voto, determinação para que o 

Jurisdicionado observe os comandos contidos do art. 8º, § 2º, inciso IV, da Lei 

Federal nº 12.527/11, disponibilizando o inteiro teor do Edital em comento na página 

eletrônica da Prefeitura, sem embaraços, tanto para pessoas jurídicas quanto 

físicas. 

Por fim, procedo a pequenos ajustes nos itens propostos pelo Corpo Instrutivo 

e acrescento, ainda, a necessidade de o jurisdicionado encaminhar o Edital 

consolidado, devidamente rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade 

responsável por sua elaboração, conforme determina o art. 40, § 1º, da Lei Federal 

nº 8.666/93, bem como observar tal dispositivo legal em casos futuros.  

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

instrutivas, razão pela qual – incorporando, a minhas razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “19/04/2018 – Informação da 

CEE” – posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial, residindo minha 

parcial divergência nas inclusões de Notificação ao jurisdicionado e das 

determinações constantes dos itens II.7 ao II.9 de meu Voto, e 
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VOTO: 

I  - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Renato Martins Viana, Prefeito do Município 

de Arraial do Cabo, com fundamento no art. 6º, § 2º, da Deliberação 

TCE-RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

razões de defesa pelo não atendimento integral ao Item I.5 da Decisão 

Plenária de 13/03/2018 no presente processo, considerando o 

significativo sobrepreço em vários itens da planilha orçamentária, 

ultrapassando, em muitos casos, o percentual de 100% (cem por cento), 

atingindo 700% (setecentos por cento), no caso do item 109 da planilha 

orçamentária (“glibenciamida 5mg”). 

II  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Arraial do Cabo, 

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. Mantenha adiada a 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 Federal nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei 

Federal nº 10.520/02, divulgando e mantendo atualizados os dados 

referentes à licitação em sua página oficial, em cumprimento ao art. 8º 

da Lei Federal nº 12.527/11; 

2. Envie elementos que justifiquem as quantidades estimadas, 

demonstrando a demanda dos quantitativos fixados no presente Edital, o 

qual deve ser definido em função do histórico de consumo, conforme 

determina o art. 15, § 7º, inciso II, c/c o art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

3. Justifique a discrepância observada entre a quantidade estimada 

no presente Edital e no Processo TCE-RJ nº 209.205-8/17 (Edital de 
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Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2017), que foi 

revogado; 

4. Revise a planilha orçamentária, na íntegra, constante do Termo de 

Referência, quanto às suas quantidades, especificações relativas à 

unidades dos medicamentos, bem como no valor apresentado na coluna 

subtotal (relativo à multiplicação quantidade x valor unitário); 

5. Justifique o acréscimo de R$ 10.910.774,45 (dez milhões, 

novecentos e dez mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e 

cinco centavos) no valor estimado do Edital; 

6. Amplie a pesquisa de preços a todos os itens do orçamento, de 

forma a reduzir a estimativa efetuada, considerando outras fontes, como 

a tabela Anvisa/CMED, a internet, histórico de preços do órgão, preços 

pactuados em outros contratos, preços praticados em contratos 

formalizados por outros entes da federação, a fim de alcançar o máximo 

de vantagem nas contratações públicas, encaminhando a planilha 

orçamentária em arquivo editável (“xls”), ressaltando que o Corpo 

Técnico deste Tribunal poderá analisar outros itens da planilha 

orçamentária que não aqueles integrantes da última amostra, segundo 

critérios de materialidade, relevância e risco;  

7. Observe se os medicamentos objetos desta licitação estão isentos 

de ICMS, nos termos dos Convênios celebrados pelo Conselho Nacional 

de Política Fazendária, considerando a eventual isenção por ocasião da 

estimativa orçamentária, e incluindo, no Edital, a obrigatoriedade de que 

as propostas dos licitantes sejam apresentadas com preços 

desonerados deste imposto;  

8. Disponibilize a íntegra do Edital atualizado na página eletrônica da 

Prefeitura Municipal, sem embaraços e necessidade de cadastro prévio, 

tanto para pessoas jurídicas quanto físicas com base no art. 8º, § 1º, 

inciso IV c/c o § 2º do mesmo artigo da Lei Federal nº 12.527/11; 
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9. Envie o Edital consolidado, contemplando e destacando todas as 

alterações efetuadas por determinação desta Corte, bem como por 

iniciativa própria da Administração, devidamente rubricado em todas as 

folhas e assinado pela autoridade responsável por sua elaboração, 

conforme determina o art. 40, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, bem como 

observe tal dispositivo legal em casos futuros;  

10. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade, 

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

cópias a este Tribunal; 

11. 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; 

 

III  - Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado de que a proposta do Corpo Instrutivo e 

o parecer do douto Ministério Público Especial podem ser consultados 

eletronicamente no Portal do TCE-RJ.  

 

 

 

Plenário,  

GC-7, em 17/05/2018. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 

 
I   -   


