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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° 202.211-0/18 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

PREGÃO PRESENCIAL. FORNECIMENTO DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. AMPLIAÇÃO DA 

PESQUISA DE MERCADO. ATENDIMENTO PARCIAL. 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM VIGOR. 

INQUÉRITO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. ILEGALIDADE 

DO EDITAL. APLICAÇÃO DE MULTA. 

COMUNICAÇÃO. DETERMINAÇÃO À SGE. CIÊNCIA. 

Cuidam os autos do Edital de Pregão Presencial nº 02/2018 (processo 

administrativo nº 2017/000163), encaminhado pela Prefeitura Municipal de 

Itaperuna, tendo por objeto o fornecimento de alimentação escolar, pré-preparo, 

preparo e distribuição de merenda, no valor estimado de R$ 11.683.384,43 (onze 

milhões, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta 

e três centavos), com realização inicialmente marcada para o dia 02/02/2018, tendo 

sido adiada sine die. 

Trata-se da 4ª (quarta) submissão do Edital em exame à apreciação desta 

Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 31/07/2018, este Tribunal decidiu nos 

seguintes termos: 

VOTO 

I - Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, 
Prefeito do Município de Itaperuna, com fundamento no art. 6º, § 2º, da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, alertando-o para o disposto no art. 63, 
inciso IV da Lei Complementar nº 63/90, a fim de que, no prazo de 10 
(dez) dias, apresente razões de defesa pelo desatendimento integral 
das determinações constantes dos itens I.3, I.4, I.6 e I.9 e parcial do 
item I.7 da Decisão Plenária de 29/05/2018, o que prejudicou a análise 
do Edital por esta Corte;  
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II - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Itaperuna, 
com fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, 
para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa 
diária, conforme item III desta decisão, 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, 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 documentos que demonstrem a demanda dos 
quantitativos fixados no presente Edital, os quais devem ser calculados 
em função do consumo e utilização prováveis, conforme determina o  
art. 6º, IX, c/c o art. 7º, § 2º, I, ou o art. 15, § 7º, II, c/c o art. 40, § 2º, I, 
da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhado, inclusive, documento oficial 
que demonstre o total de alunos matriculados em cada unidade escolar, 
para cada modalidade de ensino; 

3. Exclua a exigência de que a contratada providencie a infraestrutura 
necessária para o preparo da merenda – como “manutenções na 
cozinha, rede elétrica, hidráulica e gás de cozinha, conforme consta do 
item 12.7 do Termo de Referência –, bem como revise, novamente, o 
subitem 7.1.4.8 do Edital e o subitem 6.3 do Termo de Referência, na 
medida em que a redação atual não exclui, de maneira clara e objetiva, 
a referida exigência; 

4. Encaminhe as pesquisas de preços realizadas junto às empresas 
especializadas, além de outras fontes como: internet, histórico de 
preços do órgão, registros de preços de outros entes, preços pactuados 
em outros contratos, público ou privados, a fim de alcançar o máximo de 
vantagem nas contratações públicas; 

5. Inclua no instrumento convocatório os critérios de reajustamento de 
preços, para o caso de eventual prorrogação contratual, conforme art. 
40, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93; 

6. Inclua a data-base que subsidiou a elaboração do orçamento 
estimado, fazendo-a constar na planilha orçamentária, com base no art. 
40, XI, da Lei Federal nº 8.666/93; 

7. Informe a origem dos recursos previstos para a contratação, em 
especial se há previsão de aplicação de recursos próprios no futuro 
contrato; 

8. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade à 
mesma, na forma do art. 21, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, 
encaminhando as cópias a este Tribunal. Adicionalmente, a Prefeitura 
deve manter um Edital consolidado com as alterações efetuadas no 
endereço eletrônico oficial disponível para a consulta dos eventuais 
interessados; 

9. 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 Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, atual 
Prefeito do Município de Itaperuna, de que o descumprimento do prazo 



   

15 

Processo nº 202.211-0/18 

Rubrica                    Fls. 3 

previsto no item II deste Voto ensejará a aplicação de multa diária 
coercitiva (astreintes), no valor de 1.000 UFIR-RJ por dia, com base 
no art. 537, § 1º, do CPC; 

IV - 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 (CEE) assim 

se pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “24/08/2018 – 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado, sugerimos: 

1) CIÊNCIA AO PLENÁRIO acerca dos seguintes fatos relacionados ao 
cumprimento da decisão plenária de 31/07/2018:  

1.1) A documentação juntada ao processo na forma do documento 
eletrônico TCE-RJ nº 22.662-1/18 (arquivo de 17/08/2018) foi em 
atendimento à decisão plenária de 31/07/2018; 

1.2) O notificado não contestou, de forma escrita e expressa, os 
fundamentos da decisão de notificação, bem como seu o movimento 
processual não foi, por si só, capaz de sanear o processo em tela; e 

1.3) O procedimento licitatório ainda apresenta inconsistências que 
impedem o pronunciamento conclusivo desta Corte quanto ao 
conhecimento deste edital;  

2) APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, 
Prefeito do Município de Itaperuna, com fulcro nos incisos IV do artigo 
63 e no artigo 65 da Lei Complementar n.º 63/90, em razão do 
desatendimento integral das determinações constantes dos itens I.3, I.4, 
I.6 e I.9 e parcial do item I.7 da Decisão Plenária de 29/05/2018, o que 
prejudicou a análise do Edital por esta Corte;  

3) NOTIFICAÇÃO PESSOAL ao Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, 
Prefeito do Município de Itaperuna, com fundamento no art. 6º, § 2º, da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, alertando-o para o disposto no art. 63, 
inciso VII da Lei Complementar nº 63/90, a constituir-se na forma 
sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, para: 

3.1) Manter esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de 
Contas delibere conclusivamente sobre o conhecimento deste Edital, 
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; 

3.2) Justificar ou retificar o quantitativo de alunos, tendo em vista a 
considerável discrepância entre o número de alunos apontados pela 
municipalidade (9176) e o número obtido através do “QEdu”, relativo ao 
mesmo censo escolar utilizado, atinente ao exercício de 2017, que 
aponta o número de 6394 alunos matriculados nas escolas e creches da 
Rede Municipal de Itaperuna, encaminhando, inclusive, documento 
oficial que demonstre o total de alunos matriculados em cada unidade 
escolar, para cada modalidade de ensino; 

3.3) Proceder à READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, com vistas 
reduzir a estimativa orçamentária inicial, consultando, necessariamente, 
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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, em 
observância aos art.7º, §2º, II, c/c o art. 40, §2º, II, da Lei Federal 
nº 8.666/93 c/c o art.9º, da Lei Federal nº 10.520/02 e Súmula TCE-RJ 
nº 2; 

3.3.1) Juntar cópias das cotações enviadas pelas empresas consultadas 
pela Prefeitura; e 

3.3.2) Desconsiderar, para fins de elaboração do mapa de cotações, as 
informações relativas a empresas cujos preços revelem-se 
evidentemente fora da média de mercado, de modo a evitar distorções 
no custo apurado e, consequentemente, no valor máximo a ser aceito 
para cada item licitado (Acórdão 2.943/2013 - Plenário do TCU); 

3.3.3) Certificar-se de que as sociedades consultadas estão 
devidamente registradas e são do ramo dos objetos a serem licitados; 

3.4) Incluir a data-base que subsidiou a elaboração do orçamento 
estimado, fazendo-a constar na planilha orçamentária, com base no art. 
40, XI, da Lei Federal nº 8.666/93; 

3.5) Informar a origem dos recursos previstos para a contratação, em 
especial se há previsão de aplicação de recursos próprios no futuro 
contrato; 

3.6) Detalhar, 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; e 

3.6.1) Enviar um edital consolidado, contemplando e destacando todas 
as alterações efetuadas por determinação desta Corte, bem como por 
iniciativa própria da Administração; e 

4) Seguindo a linha adotada na decisão de 31/07/2018, sugerimos, 
adicionalmente, a CIÊNCIA ao Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, 
Prefeito do Município de Itaperuna, de que o descumprimento do prazo 
previsto no item 3 deste Voto ensejará a APLICAÇÃO DE MULTA 
DIÁRIA COERCITIVA (ASTREINTES), no valor por dia a ser definido 
pelo Plenário, com base no art. 537, § 1º, do CPC. 

 

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

meio do parecer constante da peça eletrônica “29/08/2018 – Informação da MPE”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, verifico que o Corpo Instrutivo atesta o 

atendimento parcial à Decisão Plenária de 31/07/2018, em vista dos elementos 

remetidos pelo jurisdicionado, por meio dos Documentos TCE-RJ nº 22.996-0/18 e 

nº 22.498-8/18, sugerindo as determinações constantes da sua proposta, mediante 

nova Notificação – com base no art. 63, inciso VII da Lei Complementar nº 63/90 –, 
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bem como Aplicação de Multa pelo atendimento parcial da Decisão Plenária de 

29/05/2018.  

Pois bem. Extrai-se, da análise da instrução técnica, que, dos 7 (sete) itens 

da Comunicação anterior, o jurisdicionado teria cumprido integralmente apenas 3 

(três) itens (II.1, II.3 e II.5) e parcialmente 2 (dois) itens (II.2 e II.4), restando o não 

atendimento dos itens II.6 e II.7.  

Todavia, no tocante à determinação para que fosse informada a origem dos 

recursos previstos para a contratação (item II.7 da decisão anterior), verifico que o 

jurisdicionado apresenta a dotação orçamentária por meio de três fontes de 

recursos1: Quota Estadual de Salário Educação - QSE (207), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE (206) e próprios (111), atendendo à referida 

determinação. 

Desse modo, verifico que os itens remanescentes, nesta oportunidade 

(II.2, II.4 e II.6 da decisão anterior), são concernentes à análise da 

economicidade, no que tange à demanda dos quantitativos estimados e respectivos 

preços estimados, bem como a indicação da data-base no orçamento, os quais 

passo a analisar. 

No referente ao item II.2 da Decisão Plenária de 31/07/2018, qual seja, para 

que fossem encaminhados documentos que demonstrassem a demanda dos 

quantitativos fixados no presente Edital, verifico que o jurisdicionado encaminha 

cópia dos resultados finais do Censo Escolar da Educação Básica de 20172 do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - 

Educacenso do Ministério da Educação. 

Nesse aspecto, verifico que o quantitativo de refeições foi calculado com base 

no número de alunos matriculados e de dias letivos, totalizando 9.176 (nove mil, 

cento e setenta e seis) alunos para recebimento da alimentação escolar. Neste 

quantitativo total, já teria sido computada uma previsão de evasão (índice de 

faltosos) e rejeição (índice de abstinência), conforme disposto no subitem 6.4 do 

Anexo VI do Termo de Referência.  

                                                           
1
Documento digital de 16/08/2018 (22498-8/2018) Documento Anexado: FONTES ASSINADO (...) e fl. 6 do documento digital 

de 16/08/2018 (22498-8/2018) Documento Anexado: ERRATA ASSINADO (...). 
2
Censo de 2017, conforme consta no documento digital de 16/08/2018 (22498-8/2018) Documento Anexado: RESULTADO 

FINAL CENSO 2017 ASSINADO (...). 
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Em vista da metodologia adotada para estimar o número total de alunos e dos 

índices acima mencionados, dessume-se que os quantitativos de alunos da 

planilha orçamentária, para cada segmento escolar, deveriam ser inferiores 

aos indicados no Censo 2017.  

Contudo, a título de exemplo, constato que o referido documento aponta 

1.422 (mil quatrocentos e vinte e dois) alunos da pré-escola parcial, contudo, foi 

estimado o quantitativo de 1.507 (mil quinhentos e sete) alunos na planilha 

orçamentária, restando evidenciada diferença entre os dados oriundos 

indicados no Censo 2017 do INEP e os constantes da planilha orçamentária. 

Como se não bastasse, a remessa de cópia do referido documento, pela terceira 

vez3, não se mostra suficiente para comprovar a demanda dos quantitativos 

estimados de alunos do Edital em apreço. 

Por outro lado, o Corpo Instrutivo aduz ter verificado considerável 

discrepância entre o número de alunos que consta da Plataforma de Dados 

Educacionais (QEdu)4, no quantitativo total de 6.394 (seis mil, trezentos e noventa e 

quatro) alunos matriculados nas escolas e creches da Rede Municipal de Itaperuna, 

para o exercício de 2017, em cotejo como o total de 9.176 (nove mil, cento e setenta 

e seis) alunos indicados na planilha orçamentária, propondo, ao final, que o 

jurisdicionado justifique ou retifique o quantitativo de alunos. 

Destarte, não havendo elementos que demonstrem, de forma objetiva, a 

demanda dos quantitativos fixados no presente Edital, qual seja, a memória de 

cálculo do quantitativo total de 9.176 (nove mil, cento e setenta e seis) alunos 

indicados na planilha orçamentária, tampouco a técnica utilizada para embasar os 

quantitativos de alunos de cada segmento escolar, incluindo os índices (faltosos e 

de abstinência), mencionados no subitem 6.4 do Anexo VI do Termo de Referência, 

resta evidenciado o não atendimento ao item II.2 da Decisão Plenária de 

31/07/2018. 

No referente ao encaminhamento das pesquisas de mercado, atinente ao item 

I.4 da decisão anterior, verifico que o jurisdicionado apresenta, tão somente, 2 

(duas) pesquisas de mercado (agosto de 2018), contudo, como assevera a CEE, 

                                                           
3
Censo de 2017, conforme consta nos documentos digitais de 26/04/2018 (7437-5/2018) Documento Anexado: CENSO 

ASSINADO (...), de 05/07/2018 (16521-7/2018) Documento Anexado: CENSO ASSINADO (...) e de16/08/2018 (22498-8/2018) 
Documento Anexado: RESULTADO FINAL CENSO 2017 ASSINADO (...). 
4
http://www.qedu.org.br/cidade/2766-itaperuna/censo-escolar?year=2017&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item. 

http://www.qedu.org.br/cidade/2766-itaperuna/censo-escolar?year=2017&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
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não houve exame crítico dos preços obtidos, nem elaboração de mapa consolidado 

de forma a demonstrar todos os valores obtidos para o objeto pretendido. 

Nesse aspecto, no que tange às pesquisas de mercado apresentadas nesta 

oportunidade, observo que a de menor valor, R$ 9.915.614,10 (nove milhões, 

novecentos e quinze reais, sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), é oriunda 

da empresa Alimentação Global Service Ltda., contratada emergencialmente para 

fornecimento de alimentação escolar no Município, conforme já havia destacado em 

meu Voto anterior.  

Já a segunda pesquisa de mercado apresenta o valor de R$ 19.955.369,74 

(dezenove milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos de sessenta e 

nove reais e setenta e quatro centavos), que se afigura excessivamente elevado, 

não servindo de parâmetro para ser incluído em mapa comparativo de preços. 

Sobre o assunto, consigno que a Resolução nº 18, de 26/09/20185 do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) estabelece orientações aos 

gestores que recebam recursos financeiros de caráter suplementar para a aquisição 

de gêneros alimentícios, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), no sentido de que realizem ampla pesquisa de mercado com diversificação 

das fontes de pesquisas, em consonância ao entendimento desta Corte de Contas 

consolidado por meio da Súmula TCE-RJ nº 2, aprovada em Sessão Plenária de 

19/06/2018 e mencionada em meu Voto anterior.  

Desse modo, verifico que o jurisdicionado não encaminhou elementos 

comprobatórios quanto à diversificação das fontes de consultas. 

Já o Corpo Instrutivo aduz que o jurisdicionado não consolidou as novas 

pesquisas de mercado em cotejo com os orçamentos encaminhados anteriormente, 

destacando que, caso tivessem sido adotados os menores valores pesquisados, 

haveria uma diminuição no valor total estimado, de R$ 11.683.384,43 (onze milhões, 

seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três 

centavos) para R$ 9.915.065,37 (nove milhões, novecentos e quinze reais, sessenta 

e cinco reais e trinta e sete centavos), uma redução de aproximadamente 15% em 

relação ao valor inicialmente estimado. 

                                                           
5
Dispõe sobre procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de alimentos no âmbito 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei Federal nº 11.947/09. 
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Em complemento à análise de economicidade, a CEE apresenta comparativo 

de parte dos preços unitários do presente Edital com aqueles indicados nos Editais 

de Pregão nº 031/2017 de Nova Iguaçu (Processo TCE-RJ nº 200.581-9/18) e 

nº 033/2017 de Angra dos Reis (Processo TCE-RJ nº 216.283-1/17), com objeto 

similar ao do presente Edital.  

No entanto, a análise para fins comparativos somente se aplica ao Edital de 

Pregão nº 031/2017 (Processo TCE-RJ nº 200.581-9/18, conhecido em Sessão 

Plenária de 16/08/2018), visto que os valores utilizados no Edital de Pregão 

nº 033/2017 (Processo TCE-RJ nº 216.283-1/17) foram objeto de determinação para 

revisão no referido processo – conforme já destacado na fundamentação de meu 

Voto de 29/05/2018 nestes autos –, tendo sido a respectiva licitação posteriormente 

revogada. Eis o quadro comparativo: 

 

Sendo assim, depreende-se, da análise expendida pelo Corpo Instrutivo, a 

inércia do jurisdicionado em atender a determinações desta Corte concernentes à 

economicidade da contratação pretendida – comprovação da demanda dos 

quantitativos indicados na planilha orçamentária e aperfeiçoamento da estimativa 

orçamentária –, isso tudo somado à relevância social do objeto. 

Portanto, ante o risco de ser a futura contratação antieconômica, oriunda 

de licitação nos moldes ora apresentados, não vislumbro outro deslinde ao 

Edital sub examine, senão o de sua Declaração de Ilegalidade, afigurando-se, 

as irregularidades apontadas, como suficientes para conduzir à anulação do 

certame. 

Nada obstante isso, a anulação do certame não exime o Prefeito Municipal de 

atender a todas as determinações consignadas nas decisões proferidas nestes 

autos na instauração do novo procedimento licitatório tendo por objeto o 
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fornecimento de merenda escolar, alertando-o do estabelecido no art. 24, inciso IV, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

No que concerne à Notificação do Prefeito Municipal (item I da decisão 

anterior) para apresentação de defesa pelo desatendimento parcial à Decisão 

Plenária de 29/05/2018, o Corpo Técnico propõe Aplicação de Multa, diante da 

ausência de manifestação do jurisdicionado quanto a este assunto, fundamentando 

a apenação no inciso IV do art. 63 da Lei Complementar nº 63/90. 

Divirjo da fundamentação adotada pelo Corpo Instrutivo, na medida em que 

se trata da quarta submissão do feito à apreciação desta Corte de Contas, e que não 

houve, por parte do Prefeito Municipal, o atendimento integral às determinações 

emanadas deste Tribunal com vistas à conformação do Edital aos ditames da Lei de 

Licitações, concernentes à economicidade, tendo sido mantida a prática de 

encaminhamento de elementos insuficientes e protelatórios, o que configura 

emergência fabricada e enseja Aplicação de Multa, com fundamento no inciso III do 

art. 63 da Lei Complementar nº 63/90, ao Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, atual 

Prefeito do Município de Itaperuna. 

Rememoro que o item III da Decisão Plenária de 31/08/2018 cientificou o 

jurisdicionado acerca da necessidade do atendimento à decisão desta Corte, sob 

pena de aplicação de multa diária em face de descumprimento, em vista da 

relevância social do objeto. 

Ocorre que o alerta ao gestor não foi suficiente para que as determinações 

plenárias fossem cumpridas integralmente, remanescendo os itens atinentes à 

análise da economicidade da contratação pretendida, os quais não devem prosperar 

no presente feito, em razão da necessidade de anulação do certame. 

Portanto, diante da Declaração de Ilegalidade do Edital, reputo cabível a 

exasperação do quantum da multa aplicada com base no art. 63, inciso III, da Lei 

Complementar nº 63/90, em vez da cominação de astreintes, haja vista a 

significativa reprovabilidade da conduta, consistente na demora em sanear o Edital, 

postergando a regularização na prestação dos serviços de alimentação escolar. 

Registro ter sido anexado ao presente, posteriormente à análise das 

instâncias instrutivas, o Documento TCE-RJ nº 23.539-5/18, que trata do Ofício nº 

721/2018/PRM-ITAPERUNA/GABPRM2 referente ao Inquérito Civil 
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nº 1.30.004.000026/2018-61, do Gabinete de Procurador da República - 2º Ofício, 

por meio do qual a Dra. Paula Cristine Bellotti, Procuradora da República no 

Município de Itaperuna/RJ, solicita, preferencialmente em mídia digital, toda 

documentação referente ao presente feito, cujas providências pertinentes já foram 

adotadas pela Coordenadoria de Cobranças e Atendimentos (COB), bem como pelo 

Gabinete da Presidência (GAP)6, motivo pelo qual farei constar em meu Voto a 

Ciência ao Plenário acerca do trâmite desse Inquérito. 

Ademais, insta mencionar, no âmbito estadual, que o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva de Itaperuna, ajuizou, em 29/08/2018, Ação Civil Pública (processo 

nº 0007293-11.2018.8.9.0026) de improbidade administrativa em face do Sr. Marcus 

Vinicius de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal de Itaperuna; do Sr. Leandro Bazeth 

Levone, Secretário Municipal de Planejamento; e do Sr. Franciney França, ex-

Secretário Municipal de Educação, bem como em face da empresa Alimentação 

Global Service Ltda., entre outros. 

Por meio da referida Ação Civil Pública, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de 

Itaperuna, o MP requer a anulação do Contrato Emergencial nº 001/2018, firmado 

com a empresa Alimentação Global Service Ltda., com vistas ao fornecimento de 

alimentação escolar no primeiro semestre de 2018, no total de R$ 2.847.224,67, 

além do cancelamento dos empenhos em favor da empresa, indisponibilidade de 

bens dos denunciados, para ressarcimento dos valores pagos pelo Município, bem 

como aplicação de multa aos réus, cabendo reproduzir parte das informações 

constantes da página eletrônica do MPRJ7: 

[...]. Aponta ainda a ação que, mesmo após seis meses para 
regularizar o edital de licitação e atender às exigências feitas pelo 
TCE-RJ, o Município de Itaperuna se manteve inerte, sofrendo 
outras duas reprovações do edital, o que corroborou para gerar a 
falsa situação de emergência, utilizada para justificar a contratação 
direta, sem a devida licitação. 

A análise de todo esse processo da administração pública, levando em 
conta o exame do processo licitatório suspenso, o procedimento de 
contratação direta da empresa Global e a execução contratual, 
expõe irregularidades como fraude na pesquisa de preços, 
aumentando o valor estimado do contrato, falsidade de motivação, 
inclusão de serviços não relacionados com o objeto licitado, não 

                                                           
6
O referido documento foi convertido em documento digital, tendo sido dada resposta à Procuradoria da República, por meio do 

Ofício nº 1022/2018 PRS/GAP. 
7
Disponível em https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/65302?p_p_state=maximized. 
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fornecimento de itens contratados, dupla ou tripla contratação de itens 
já fornecidos nos contratos de merenda de 2017 – em vigor até abril de 
2018 – e nos contratos de agricultura familiar. 

Além disso, recentes diligências fiscalizatórias da merenda, 
realizadas pelas Promotorias de Tutela Coletiva e da Infância e 
Juventude de Itaperuna, revelaram irregularidades na execução do 
contrato emergencial, sendo constatado que, desde maio de 2018, 
os alunos da rede municipal de ensino vêm se alimentando 
basicamente de arroz, feijão e angu, em vez de carne, peixe, 
frango, pirão, verduras, queijo minas, azeite, farinha láctea e 
suplementos alimentares previstos no termo de referência do 
contrato assinado com a Alimentação Global Service Ltda. (grifei) 

 

Sendo assim, considero relevante cientificar os órgãos ministeriais 

suprarreferidos acerca do teor da presente decisão, com vistas à colaboração 

interinstitucional entre as diversas instâncias de controle, inclusive em razão do 

recente Convênio de Cooperação Técnica firmado entre este Tribunal e o Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro (de 29/08/2018), visando ao desenvolvimento 

de ações de combate à corrupção, à malversação de recursos públicos, à renúncia 

de receitas e ao descumprimento de preceitos legais que regem a Administração 

Pública. 

Nessa toada e em vista do lapso temporal no trâmite do presente processo, já 

findo o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias permitidos de contratação 

emergencial oriunda do Ato de Dispensa de 08/02/2018, mencionado na 

fundamentação da decisão anterior, presumo que os serviços de fornecimento de 

alimentação escolar ainda estejam sendo prestados por meio de contratação direta.  

Nesse mesmo sentir, incluirei, em meu Voto, Determinação8 para que o 

jurisdicionado inclua expressa cláusula resolutiva no contrato emergencial vigente, 

com a finalidade de estabelecer sua extinção logo após a conclusão do 

procedimento licitatório. 

Diante dos fatos acima aduzidos que ressoam elevado risco de malversação 

de recursos públicos e considerando que todos os atos e contratos celebrados pela 

Administração se sujeitam ao controle deste Tribunal – por meio de procedimentos 

específicos em sede de auditorias, por força da Deliberação TCE-RJ nº 280/17 –, 

bem como a relevância social do objeto, incluirei, em meu Voto, Determinação à 

Secretaria-Geral de Controle Externo (SGE), para que inclua, no Plano Anual de 

                                                           
8
Da mesma forma determinada por este Tribunal, conforme Decisão Plenária de 21/06/2018 no Processo TCE-RJ nº 206.827-

3/18, sob minha relatoria. 



   

15 

Processo nº 202.211-0/18 

Rubrica                    Fls. 12 

Auditoria Governamental (PAAG) de 2019, a realização de Auditoria Governamental 

tendo por objeto, necessariamente, a verificação da economicidade, legalidade e 

qualidade das contratações diretas de alimentação escolar celebradas no ano de 

2018, a verificação da execução contratual oriunda do novo procedimento licitatório, 

bem como a verificação do atendimento às determinações consignadas nas 

decisões proferidas nestes autos, podendo a SGE, com base em critérios de 

materialidade, relevância e risco, estender o escopo da auditoria para fiscalizar a 

execução de outros contratos relacionados à alimentação escolar em vigor no 

referido Município.  

Alfim, registro que, em respeito ao art. 65 da Lei Orgânica deste Tribunal, 

serão levadas em conta, na fixação da multa proposta, entre outras condições, a 

estrita correlação das irregularidades configuradas neste feito com a conduta do 

agente, as de exercício da função, a relevância da falta, o grau de instrução do 

agente e sua qualificação funcional, bem assim se agiu com dolo ou culpa. 

Acrescentarei, ainda em meu Voto, o cancelamento do Certificado de Revelia 

nº 684/2018, emitido pela Coordenadoria de Prazos e Diligências (CPR)9, em nome 

do Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, em virtude de seu comparecimento aos 

autos. 

Ex positis, posiciono-me EM DESACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial e 

VOTO: 

I  - Pela DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do Edital de Pregão Presencial 

nº 02/2018 (processo administrativo nº 2017/000163), formalizado pela 

Prefeitura Municipal de Itaperuna; 

II  - Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante Acórdão, ao Sr. Marcus 

Vinicius de Oliveira Pinto, Prefeito do Município de Itaperuna, à época 

dos fatos, no montante de R$ 65.878,00 (sessenta e cinco mil, 

oitocentos e setenta e oito reais), equivalente, nesta data, a 20.000 

(vinte mil) vezes o valor da UFIR-RJ, nos termos do art. 63, inciso III, c/c 

o art. 65 da Lei Complementar nº 63/90, pelas irregularidades apontadas 

                                                           
9
 Certificado constante dos autos por meio da peça eletrônica “16/08/2018 – Documento Anexado CERTIF REVELIA 684”. 
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na fundamentação de meu Voto, a ser recolhida, com recursos próprios, 

ao erário estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o responsável 

comprovar o recolhimento junto a esta Corte de Contas, ficando, desde 

já, autorizada a COBRANÇA EXECUTIVA, inclusive a Expedição de 

Ofício ao titular do órgão competente para proceder à inscrição na dívida 

ativa, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 267/16, caso a multa não 

venha a ser recolhida no prazo legal; 

III  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Itaperuna, para 

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

adote as seguintes providências: 

1. Proceda à imediata anulação do procedimento licitatório em tela, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal; 

2. Promova e conclua procedimento licitatório para a regularização das 

contratações para prestação de serviços de alimentação escolar, 

devendo observar todas as determinações já consignadas por este 

Tribunal no presente processo; 

3. Inclua expressa cláusula resolutiva no contrato emergencial vigente, 

com a finalidade de estabelecer sua extinção logo após a conclusão do 

procedimento licitatório; 

IV  - Pela DETERMINAÇÃO À SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE 

EXTERNO (SGE) para que inclua, no Plano Anual de Auditoria 

Governamental (PAAG) de 2019, a realização de Auditoria 

Governamental tendo por objeto, necessariamente, a verificação da 

economicidade, legalidade e qualidade das contratações diretas de 

alimentação escolar celebradas no ano de 2018, a verificação da 

execução contratual oriunda do novo procedimento licitatório, bem como 

a verificação do atendimento às determinações constantes do item III 

deste Voto, podendo a SGE, com base em critérios de materialidade, 

relevância e risco, estender o escopo da auditoria para fiscalizar a 

execução de outros contratos relacionados à alimentação escolar em 

vigor no referido Município; 
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V  - Pela CIÊNCIA AO PLENÁRIO quanto ao teor do Documento TCE-RJ 

nº 23.539-5/18, anexado ao presente feito; 

VI  - Pelo CANCELAMENTO do Certificado de Revelia nº 648/2018, em 

nome do Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto; 

VII  - Pela CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na pessoa do 

Procurador-Geral de Justiça, quanto ao teor da presente decisão, tendo 

em vista o Inquérito Civil nº 1.30.004.000026/2018-61, conduzido por 

aquele órgão ministerial; 

VIII  - Pela CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, quanto ao teor da 

presente decisão, tendo em vista Ação Civil Pública (processo 

nº 0007293-11.2018.8.9.0026) ajuizada pelo órgão ministerial; 

IX  - 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 30 / 10 / 2018. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Relator 
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