
 

 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR  PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - TCMRJ. 

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 19/2021 

Processo Administrativo n° º 040/100.792/2021 

 

 

 

 

JM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 37.847.567/0001-08, com sede na Rua 

Anajás nº 234, Bairro Vaz Lobo,Cidade do Rio de Janeiro-RJ, por meio de seu 

representante legal infra-assinado, vem à presença de Vossa Senhoria, 

tempestivamente, ofertar IMPUGNAÇÃO nos termos do item 5 do instrumento 

convocatório, com fulcro na Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/2005 

e demais dispositivos legais aplicáveis ao caso, pelos fatos e fundamentos a seguir 

aduzidos: 

 

DOS FATOS 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, realizará 

em 28 de julho de 2021, pregão eletrônico para a Contratação de Empresa 

Especializada para Prestação de Serviços de Odontologia, a ser prestado por 1 (um) 

cirurgião-dentista na especialidade prótese dentária, sendo que terá que fazer 

Clínica Geral, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições e 

especificações estabelecidas neste Edital e seus  Anexos.



 

 
Em referênciado ao objeto do instrumento convocatório do pregão em 

comento, o qual esta impugnante possui interesse em participar, cumpre ressaltar 

a descrição do item a seguir: 

 

Item Descrição 
 
Quantidade 

 
   Valor Mensal 

Valor do item x 

30 meses 

 

4.1 

Serviços de Odontologia na 

especialidade de prótese 

dentária. 

 

1 

 

 

R$ 8.774,20 

 

R$ 263.226,00 

 

Ocorre que o Anexo I do instrumento convocatório destinado ao pregão em 

comento que determina o valor unitário de referência, o qual estima o preço 

máximo para contratação do serviço no Item 4.1 está muito abaixo do preço 

praticado no mercado, chegando a ser inexequível, como pode ser verificado na 

memória de cálculo a seguir: 

 

1. REMUNERAÇÃO  Valor (R$) 
1.1. Salário Base – LEI 3999/61  3.300,00 
1.2. Adicional de Periculosidade 30% 990,00 
1.3. Outro (discriminar)   

 TOTAL  4.290,00 

 

5. GRUPO D – ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 
PROVISIONAMENTOS Percentual Valor (R$) 

TOTAL 85,82% 3.681,67 

 

6. VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA  Valor (R$) 
6.1. REMUNERAÇÃO + A + B + C + D 7.971,67 

 

Vale ressaltar que o preço de R$ 7.971,67  apresentados na planilha 

acima, não estão inclusos os custos de (INSUMOS, BONIFICAÇÕES E OUTRAS 

DESPESAS e TRIBUTOS),obrigatórios no ANEXO VI do instrumento 

convocatório. 

 

 



 

 
No entanto, o próprio valor de referência proposto no presente edital é 

inexequível, fora dos padrões atuais de mercado, uma vez que: consideram-se 

preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem 

insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

 

O presente documento tem o intuito de esclarecer ao TRIBUNAL DE 

CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, que o preço máximo ofertado 

para o Item 4.1 do TERMO DE REFERÊNCIA do instrumento convocatório, não é 

o valor que está sendo praticado atualmente, a título de parâmetro, abaixo temos 

exemplo de pregão realizado por esta Administração em 11 de Setembro de 2019, 

considerando o valor mensal de  R$ 9.921,46 por  cirurgião dentista, vejamos: 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 
ELETRÔNICO Nº TCMRJ 22/2019 – Serviços de 

Odontologia: endodontista e periodontista 

            QUANTIDADE 
                            02 (DENTISTAS) 

DATA DE 

REALIZAÇÃO 

           

               11/09/2019 

     VALOR MENSAL                          R$ 19.842,92 

VALOR DE REFERÊNCIA 30 

MESES 

 

R$ 595.287,60 

 

Considerando que o edital publicado em 2019, já previa o valor de referência 

acima do valor de referência em 2021, como isso pode ter acontecido? Uma vez que 

o piso salarial de 03 (três) salários mínimos era inferiores ao praticado no presente 

exercicio? 

Pois bem, o que pode ter ocorrido no certame em comento, foi a utilização de 

uma pesquisa de mercado desatualizada, pois importante ainda se faz ressaltar que 

houve alteração no piso do profissional,  que sobreveio a fatores previstos na 

Legislação, dentre eles, o aumento do salário mínimo nacional no presente 

exercício. 

  

Todavia, é de conhecimento público e notório que o país atravessa uma 



 

 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância 
dos seguintes procedimentos: 

situação inflacionária devido a Pandemia do Covid 19, ou seja, houve um aumento 

no nível dos preços, o que refletiu diretamente nos  insumos e custos 

administrativos,  todo o país vem sofrendo as consequências dessa excepcionalidade 

e as empresas também  enfrenta um momento economicamente desconfortável. 

 

Assim a intenção da presente IMPUGNAÇÃO é a adequação do valor do 

serviço ao preço real que vem sendo praticado no mercado, para garantir com 

isso o bom andamento do procedimento licitatório e evitar qualquer fato 

superveniente que possa prejudicar a Administração Pública. 

 

 

DO DIREITO 

 

 Ab initio, cumpre salientar que conforme determina o inciso  IV, do art. 43, da Lei 

8666/93, os preços estipulados dos serviços devem obedecer aos preços 

praticados no mercado, não podendo ser cobrados valores inexequíveis, senão 

vejamos:  

 

 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos 

do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou 

fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do 

sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente 

registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das 

propostas desconformes ou incompatíveis; 

A lei Geral de Licitação, determina em seu Art. 15, § 6o: 

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do 

quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no 

mercado. 

 

Dentre as exigências destinadas ao processo licitatório, se estabelece 

aquela atinente à necessidade de a Administração comprovar, de forma efetiva, 

que os preços estimados para o certame se encontram em conformidade com a 



 

 
realidade do mercado. Nesse sentido, as seguintes                    disposições legais, in verbis: 

 

Art. 8º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 

 

II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos 

capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a 

definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução 

do contrato;” (Dec. nº 3.555/00) 

Art. 9o Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será  

observado o seguinte: 

§ 2o O termo de referência é o documento que deverá conter 

elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 

administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, 

estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o 

preço de mercado, cronograma físico- financeiro, se for o caso, critério de 

aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, 

procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de 

execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. (Dec. nº 

5.450/05). 

 Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades 

da Administração Pública.  

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.” 

(Lei nº 8.666/93) 

 

No mesmo sentido são as lições de Marçal Justen Filho1: 

 

Admitir generalizadamente a validade de propostas de valor insuficiente 

pode significar um incentivo a práticas reprováveis. O licitante vencedor 

procurará alternativas para obter resultado econômico satisfatório. Isso 

envolverá a redução da qualidade da prestação, a ausência de 

pagamento dos tributos e encargos devidos, a formulação de pleitos 

perante a Administração e assim por diante. 

[...] Usualmente, a contratação avençada por valor insuficiente acarretará 

a elevação dos custos administrativos de gerenciamento do contrato. 

Caberá manter grande vigilância quanto à qualidade e perfeição do objeto 

executado e litígios contínuos com o particular, sempre interessado em 

obter uma solução que propicie a reestruturação da contratação. Logo, as 



 

 

vantagens obtidas pela Administração poderão ser meramente aparentes. 

No final, a Administração obterá ou um objeto de qualidade inferior ou se 

deparará com problemas muito sérios no tocante à execução do contrato.  

 

Portanto, permissa máxima vênia, equivoca-se essa nobre Administraçao 

quanto ao valor  do serviço apontado do referido edital convocatório, devendo ser 

alterado o valor descrito no edital, para que assim seja feita a mais inteira justiça. 

 

Considerando tudo o que foi exposto é de se concluir que a Administração 

deve realizar diligências no sentido de confirmar a real exequibilidade das 

propostas, não apresentando assim valores impraticáveis como incorre no edital 

convocatório do presente certame. 

 

DO PEDIDO 

Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento da presente 

IMPUGNAÇÃO quanto à exequibilidade do preço estabelecido no Anexo I – 

Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 19/2021 e que seja realizada uma 

pesquisa de mercado atualizada conforme determina o Art. 43, IV, Lei 8.666/93 e 

haja vista que o preço estabelecido para o Item 4.1 é inexequível face a atual 

realidade do mercado, ressaltando que um pregão com preço inexequível traz 

inúmeros prejuízos principalmente a Administração Pública conforme foi exposto 

na presente Impugnação. 

Nestes termos, pede deferimento. Rio de  

 

Janeiro, 21 de Julho de 2021. 

 
LUIZ PAULO SOUZA DOS SANTOS 
JM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
E-mail: jm.luizpaulo@gmail.com 
Tel: (21) 96406-2241 
 

 

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª 

edição. Dialética: São Paulo, 2010 – pág. 654-655. 



 

Processo 040/101197/2021 

Data 22/07/2021  

 

Pregoeiro/TCMRJ 
 

 

Impugnação aos Termos do Edital da Licitação 

por Pregão Eletrônico nº 19/2021.  

 

 

 Senhor Secretário-Geral de Administração, 

 
Trata o presente de IMPUGNAÇÃO (peça 3) interposta pela empresa LUIZ PAULO 

SOUZA DOS SANTOS 08014968700 (nome fantasia: JM Comércio e Serviços), 

tempestivamente, via e-mail, no dia 22/07/2021, aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 

19/2021 (processo administrativo 040/100792/2021), cujo objeto é a contratação dos Serviços de 

Odontologia, a ser prestado por 1 (um) cirurgião-dentista na especialidade prótese dentária, para 

este TCMRJ, pelo período de 30 (trinta) meses. 

 

Por oportuno, informamos que a realização do supracitado pregão, marcada 

para o dia 28/07/2021, foi suspensa “sine die”. 

 

  A impugnante se insurge basicamente contra a estimativa do valor da contratação, 

prevista no item 4 do Anexo I do Edital, abaixo transcrito. 

(...) 
4 DA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 
4.1 Quadro Demonstrativo 

Item Descrição Qtd. 
Valor Total 
Mensal (A) – R$ 

Valor Total Estimado 

Valor Total do Item 
(30 x A) – R$ 

1 
Serviços de Odontologia na especialidade 
de prótese dentária. 

1 8.774,20 263.226,00 

Observação: O valor total estimado para o período de 30 (trinta) meses é de R$ 263.226,00. 
(...) 

 

A impugnante alega que o valor estimado pela Administração para o certame em 

questão “está muito abaixo do preço praticado no mercado, chegando a ser inexequível”.  

 

Complementa ainda que “é de conhecimento público e notório que o país atravessa 

uma situação inflacionária devido a Pandemia do Covid 19, ou seja, houve um aumento no nível 

dos preços, o que refletiu diretamente nos insumos e custos administrativos”. 

 

Ao final, requer o conhecimento e provimento da presente IMPUGNAÇÃO quanto à 

inexequibilidade do preço estabelecido no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 
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Processo 040/101197/2021 

Data 22/07/2021  

 

Pregoeiro/TCMRJ 
 
19/2021 e que seja realizada uma pesquisa de mercado atualizada conforme determina o Art. 43, 

IV, Lei 8.666/93.  

 

 Passamos à análise das razões da impugnação interposta. 

 

Inicialmente cabe o registro que o valor estimado para a contratação em comento teve 

por base, em estrita observância ao previsto na Súmula nº TCMRJ 007/2012 e o entendimento 

firmado no Processo nº TCMRJ 40/001.438/2019, além das orientações da IN SEGES/ME nº 

73/2020, o menor preço apurado na Planilha Resumo Cesta de Preços, composta por 3 (três) 

orçamentos colhidos em pesquisa de preços realizada em junho de 2021, acrescido, em 

conformidade com o previsto no Acórdão TCU 1231/2018, do preço praticado em contrato anterior 

celebrado por esta Corte de Contas, oriundo do Pregão Eletrônico deste TCMRJ nº 22/2019 

(licitação inclusive mencionada pela impugnante em sua peça). 

 

Sendo assim, não há que se falar em presunção de inexequibilidade no caso em tela, 

pois a impugnante não demonstrou objetivamente que o valor estimado para a contratação não é 

capaz de cobrir os custos de seu fornecimento, prendendo-se basicamente em mencionar que há 

uma pressão inflacionária, por conta da Pandemia da Covid-19, registrada em itens de insumos e 

custos administrativos, e na simples comparação entre a estimativa do valor do presente certame 

em relação a estimativa do valor adotado em procedimento realizado anteriormente por esta Corte 

de Contas (PE 22/2019).  

 

Sendo certo que inexequível é a proposta cujos termos não são suportáveis pelo 

proponente, ou seja, ele não terá condições de mantê-la ao longo da execução do contrato, a 

planilha de custos é um instrumento importante para subsidiar a Administração com informações 

sobre a composição do preço a ser contratado, auxiliando na análise da exequibilidade da proposta, 

e posteriormente na sua  repactuação, no reajustamento de preços e do reequilíbrio econômico-

financeiro de contratos, sendo certo que a licitante, para a composição dos preços dos serviços, 

pode levar em consideração diversos aspectos internos de sua organização, como acordos 

comerciais, logística, quantidade de contratos em execução, dentre outros, de forma a conseguir, 

em tese, itens com valores mais baixos que o ofertado pelo mercado, e que não há nenhuma 

ilegalidade no fato de determinada empresa utilizar do seu know-how para reduzir seus custos e 

apresentar propostas com valores atrativos, desde de que, claro, não firam as normas dispostas na 

legislação vigente. 
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Processo 040/101197/2021 

Data 22/07/2021  

 

Pregoeiro/TCMRJ 
 

Não obstante, superada essa questão, foi solicitado à Coordenadoria de Licitações que 

analisasse a metodologia aplicada para a construção da estimativa do valor do certame, tendo a 

mesma informado que inicialmente a estimativa foi prevista através de orçamentos colhidos em 

pesquisa de preços realizada em junho deste exercício, sendo, contudo, ajustada posteriormente 

com a inclusão de valor de contrato similar ora em vigor neste TCMRJ. 

 

Ocorre que, após nova análise na Planilha Demonstrativa dos Custo, peça 8, referente 

ao Contrato ora em vigor, que como já mencionado anteriormente balizou a estimativa do certame, 

foi constatado que o valor praticado, apesar de ter sofrido um recente reequilíbrio econômico 

financeiro, pode realmente não estar refletindo a realidade atual do mercado, visto que é oriundo de 

contrato celebrado em 2019, ou seja, não sofreu os reflexos decorrentes da Pandemia do Covid-19.   

 

Complementa ainda a Coordenadoria que, considerando a necessidade de possuirmos 

estimativa prévia que permita verificar se os preços propostos são realizáveis, exequíveis ou 

compatíveis com os preços praticados pelo mercado, caberia uma revisão na metodologia aplicada 

para determinar o valor estimado do certame em tela.  

 
Pelo exposto, este Pregoeiro se manifesta pelo conhecimento da impugnação interposta 

pela empresa LUIZ PAULO SOUZA DOS SANTOS 08014968700, e no mérito se posiciona pelo 

não acolhimento das alegações ora apresentadas. 

 

Por oportuno, com base na manifestação da Coordenadoria de Licitações sobre a 

necessidade de revisão na metodologia aplicada para determinar o valor estimado do certame em 

tela, e, em consonância com o dever de autotutela da Administração, caberia retificar o instrumento 

convocatório no ponto citado, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, nos termos previstos no 

§4º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993. 

 
Respeitosamente, 

Em 26 de julho de 2021. 

(Assinado Eletronicamente) 
Heitor da Silva Ferraz 
Pregoeiro – TCMRJ 

Matr. 40/900.661 
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Secretário de Assuntos Jurídicos, 

 

Trata-se de Impugnação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2021, 

pelo qual se pretende contratar empresa especializada para prestação de serviços de 

odontologia, a ser prestado por 1 (um) cirurgião-dentista na especialidade prótese dentária, 

pelo período de 30 (trinta) meses, cujo procedimento licitatório corre sob os autos nº 

040/100792/2021. 

 

 O Memorando nº 12/2021 (Peça 002), subscrito pelo Sr. Pregoeiro, solicita a 

abertura de processo em razão da impugnação apresentada pela empresa JM Comércio e 

Serviços Ltda. (Peça 003), que ressalta o seu interesse em participar do certame, bem como 

defende que:  

 
I)  “o preço máximo para contratação do serviço no Item 4.1 está muito 
abaixo do preço praticado no mercado, chegando a ser inexequível”; 
II) “o preço máximo ofertado para o Item 4.1 do TERMO DE REFERÊNCIA 
do instrumento convocatório, não é o valor que está sendo praticado 
atualmente”; e  
III) ocorreu alteração no piso da categoria bem como o “aumento no nível 
dos preços, o que refletiu diretamente nos insumos e custos administrativos”, 
em virtude da situação inflacionária desencadeada pandemia do COVID-19.  

 

Ao final de sua manifestação, a empresa requer “o conhecimento e provimento da 

presente IMPUGNAÇÃO quanto à exequibilidade do preço estabelecido no Anexo I – Termo de 

Referência do Pregão Eletrônico nº 19/2021 e que seja realizada uma pesquisa de mercado 

atualizada” (Peça 003). 

Impugnação – Pregão eletrônico nº 

19/2021 – Contratação de serviço de 

odontologia – Conhecimento e 

improcedência do pedido. 
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

 

Documentação da Impugnante na Peça 004, seguida de Edital de Pregão 

Eletrônico nº 19/2021 e seus anexos na Peça 005. 

 

Mapa Comparativo de Preços1 e Pesquisa de Preços utilizados como parâmetro 

para o Pregão nº 19/2021; demonstrativo com a apuração das diferenças de valores no 

Contrato nº 36/2019; Notas de Empenho nº 14/2020, nº 162/2020 e nº 122/2021; bem como 

ponderações do Coordenador de Licitações quanto ao preço basilar do procedimento 

licitatório nos autos do Processo nº 100/792/2021 nas Peças 008 e 009. 

 

A Coordenadoria de Licitações se manifesta na Peça 011, de modo a pontuar “a 

necessidade de possuirmos estimativa prévia que permita verificar se os preços propostos são 

realizáveis, exequíveis ou compatíveis com os preços praticados pelo mercado, e em 

consonância com o dever de autotutela da Administração, caberia uma revisão na 

metodologia aplicada para determinar o valor estimado do certame em tela, de forma a 

substituir a opção pelo menor preço registrado na Cesta de Preços para a média dos valores 

registrados no mesmo”. 

 

Oportunamente, foi pubicado o aviso de suspensão do Pregão Eletrônico nº 

19/2021 no D.O.RIO (Peça 012). 

 

Em continuidade, o Sr. Pregoeiro esclareceu os seguintes pontos (Peça 013): 

 

 a realização do Pregão Eletrônico nº 19/2021, marcada para o dia 
28/07/2021, foi suspensa “sine die”; 

 o valor estimado para a contratação em comento teve por base o 
menor preço apurado na Planilha Resumo Cesta de Preços, composta por 3 
(três) orçamentos colhidos em pesquisa de preços realizada em junho de 
2021, acrescido do preço praticado em contrato anterior celebrado por esta 
Corte de Contas, oriundo do Pregão Eletrônico deste TCMRJ nº 22/2019; 

 não há que se falar em presunção de inexequibilidade no caso em tela, 
pois a impugnante não demonstrou objetivamente que o valor estimado 

                                            
1 Cujo menor valor global apontado totaliza R$ 434.939,70. 
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 
para a contratação não é capaz de cobrir os custos de seu fornecimento; 

 a planilha de custos é um instrumento importante para subsidiar a 
Administração com informações sobre a composição do preço a ser 
contratado, auxiliando na análise da exequibilidade da proposta, e 
posteriormente na sua repactuação, no reajustamento de preços e do 
reequilíbrio econômicofinanceiro de contratos, sendo certo que a licitante, 
para a composição dos preços dos serviços, pode levar em consideração 
diversos aspectos internos de sua organização (...)e que não há nenhuma 
ilegalidade no fato de determinada empresa utilizar do seu know-how para 
reduzir seus custos e apresentar propostas com valores atrativos, desde de 
que, claro, não firam as normas dispostas na legislação vigente; 

 após nova análise na Planilha Demonstrativa dos Custo, peça 8, 
referente ao Contrato ora em vigor, que como já mencionado anteriormente 
balizou a estimativa do certame, foi constatado que o valor praticado, apesar 
de ter sofrido um recente reequilíbrio econômico financeiro, pode realmente 
não estar refletindo a realidade atual do mercado, visto que é oriundo de 
contrato celebrado em 2019, ou seja, não sofreu os reflexos decorrentes da 
Pandemia do Covid-19; 

 

Ao final, opinou pelo conhecimento da impugnação, e, no mérito, pelo não 

acolhimento das alegações apresentadas. Pontuou ainda que, diante do dever de autotutela 

da Administração, caberia retificar o instrumento convocatório quanto a metodologia 

aplicada para determinar o valor estimado do certame, culminando na reabertura do prazo 

inicialmente estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2021, conforme art. 21, §4º da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Desta feita, o Sr. Secretário Geral de Administração encaminhou o presente 

processo a esta SAJ para análise da matéria (Peça 014). 

 

É o relato. 

 

Preliminarmente, no que tange ao juízo de admissibilidade, conhecemos a 

presente impugnação, visto que preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse, e 

motivação. Quanto à tempestividade, cumpre esclarecer que a Impugnante cumpriu o prazo 

disposto no art. 41, §2º, da Lei nº 8.666/93 e no item 5.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 

19/2021, ao apresentar sua manifestação em 22/07/2021, quatro dias úteis antes da data de 
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abertura da sessão pública. 

 

Cumpre também pontuar que cabe à Administração dirimir quaisquer dúvidas que 

possam macular a validade do procedimento instaurado, sendo certo que a esta Secretaria de 

Assuntos Jurídicos compete tão somente a análise legal da matéria. 

 

Em sequência, passamos a nos debruçar sobre o pedido formulado pela 

Impugnante (Peça 003), que se traduz na realização de nova e atualizada pesquisa de mercado 

para subsidiar a formação do item 4.1 do Termo de Referência ao Edital de Pregão Eletrônico 

nº 19/2021, que trata da estimativa orçamentária, posto que, segundo a pretensa licitante, o 

preço ora apontado por este TCMRJ seria inexequível. 

 

Argumenta a Impugnante que o preço máximo para a contratação do serviço está 

muito abaixo do preço praticado no mercado, embasando sua argumentação em uma planilha 

por ela constituída (Peça 003, pg. 02), posto que, segundo a empresa, o valor de referência 

apontado no Edital seria insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes do contrato. 

 

Compõem ainda as alegações da Impugnante o discurso de que o preço previsto 

no item 4.1 do Termo de Referência é distinto do valor atualmente praticado, trazendo como 

exemplo o valor de referência do Pregão Eletrônico nº 22/2019, “cujo valor mensal por 

cirurgião dentista é de R$ 9.921,46”, de modo a salientar que em 2019 o piso salarial era 

inferior ao praticado no presente exercício. 

 

A JM Comércio e Serviços Ltda. então concluiu que “o que pode ter ocorrido no 

certame em comento, foi a utilização de uma pesquisa de mercado desatualizada”, pontuando 

também a necessidade da formação do valor de referência levar em consideração o aumento 

no nível de preços de insumos e custos administrativos em razão da pandemia do COVID-19. 

 

Dito isso,  de modo a desconstituir a base argumentativa da Impugante no que 

tange a necessidade de realização de uma pesquisa de preços atualizada, pontuamos que, 
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conforme aduz o i. Coordenador de Licitaçãoes (Peça 011), a cesta de preços foi composta por 

quatro orçamentos, dentre eles três propostas de fornecedores recebidas em junho/2021, 

bem como o valor atualmente praticado no Contrato nº 36/2019. 

 

Vale ainda pontuar que o alegado “aumento no nível de preços de insumos e custos 

administrativos em razão da pandemia do COVID-19” não está fundado em parâmetros 

sólidos, o que prejudica a sua consideração, posto que, nas palavras do i. Pregoeiro “a 

impuganante não demonstrou objetivamente que o valor estimado para a contratação não é 

capaz de cobrir os custos de seu fornecimento, prendendo-se basicamente em mencionar que 

há uma pressão inflacionária, por conta da Pandemia da Covid-19, registrada em itens de 

insumos e custos administrativos”. 

 

O diligente Pregoeiro indica ainda outro argumento de imperiosa observância, o 

de que “a licitante, para a composição dos preços dos serviços, pode levar em consideração 

diversos aspectos internos de sua organização, como acordos comerciais, logística, quantidade 

de contratos em execução, dentre outros, de forma a conseguir, em tese, itens com valores 

mais baixos que o ofertado pelo mercado, e que não há nenhuma ilegalidade no fato de 

determinada empresa utilizar do seu know-how para reduzir seus custos e apresentar 

propostas com valores atrativos, desde de que, claro, não firam as normas dispostas na 

legislação vigente” (Peça 013). 

 

Ademais, há de se destacar que a disposição Editalícia, ao estipular o valor de 

referência do Pregão Eletrônico nº 19/2021, remonta justamente ao preço atualmente 

praticado no Contrato nº 36/2019, oriundo do Pregão Eletrônico nº 22/2019, no valor mensal 

de R$ 17.548,40 (dezesete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)2 para 

dois cirurgiões dentistas, o que equivale a R$ 8.774,20 (oito mil setentos e setenta e quatro 

                                            
2 Sendo certo que o valor original da contratação totalizava R$ 16.066,62 mensais. Processo nº 100699/2019, 
Peça 114). 
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reais e vinte centavos)3 por profissional, o que per se descostitui a base argumentativa da 

Impugante quanto à disparidade de valores entre os certames supra mencionados. 

 

Além disso, a mera alegação de inexequibilidade do valor estimado e acima 

mencionado, sem maiores comprovações, não se sustenta, justamente em razão de o serviço 

estar sendo regularmente prestado pela Contratada por esse valor, ainda que de forma atípica 

por força da pandemia do COVID-19. 

 

Ainda com relação a valores, vale salientar o esclarecimento do Coordenador de 

Licitações (Peça 011), endossado pelo i. Pregoeiro (Peça 013), de que o preço atualmente 

praticado no Contrato nº 36/20194 foi o menor valor  registrado na cesta de preços (Peça 011), 

razão pela qual foi adotado como estimativa para o certame, em estrita observância à Súmula 

TCMRJ nº 007/2012, à IN SEGES/ME nº 73/2020 e às orientações em sede do Processo TCMRJ 

nº 40/001438/2019. 

 

Quanto a este ponto, pedimos escusas aos demais setores técnicos desta Casa no 

que toca a dupla possibilidade de interpretação de nosso parecer ofertado  nos autos do 

Processo TCMRJ nº 040/100792/2021 (Peça 026) quando mencionamos que “também pode 

ser utilizado como parâmetro e juntado aos autos os preços praticados em contratos 

anteriores celebrados por esta Corte de Contas”. Em verdade, embora não estivesse expresso, 

nossa proposição foi feita de forma teórica, de maneira que  não se exclui a necessidade de 

análise crítica pelo setor técnico competente quanto à correspondência dos referidos valores 

à realidade do mercado. Em síntese, o que esta Secretaria de Assuntos Jurídicos pontuou foi 

tão somente a variedade de opções disponíveis para a ampliação da pesquisa de preços, 

quando tecnicamente exequíveis. 

 

                                            
3 Valor atualizado pelo Termo Aditivo de Renegociação por conta da pandemia do COVID-19. Processo nº 
100699/2019, Peça 284. 
4 R$ 8.774,20 (oito mil setentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) mensais. 
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Se demonstra imperioso também traçar ponderações quanto à Súmula de nº 7 

desta Corte de Contas, que dispõe: 

 
Nas licitações, a apuração dos valores estimados será estabelecida tomando 
por base o menor preço e, nos casos em que a legislação permita a sua não 
utilização, deverá o órgão justificar o critério escolhido desconsiderando as 
propostas incompatíveis com a realidade de mercado, em atenção ao 
Princípio da Economicidade.  

 

Sendo certo que tal orientação teve sua interpretação oxigenada após consulta 

elaborada pelo Presidente da Câmara dos Vereadores, formalizada nos autos do Processo 

TCMRJ nº 040/001438/2019, de modo a permitir a aplicação, justificadamente e caso a lei não 

proíba, da média, da mediana ou do menor dos valores como referência para a contratação. 

Ou seja, a preferência ainda é pela aplicação do critério do menor preço estimado, entretato, 

é válida a opção por outro método (média ou mediana), nos termos retro mencionados, caso 

seja constatada vantajosidade para a Administração Pùblica. 

 

Nesta toada, o Coordenador de Licitaçõe menciona (Peça 011) que “o valor ora em 

vigor, apesar de ter sofrido um recente reequilíbrio econômico financeiro, pode realmente não 

estar refletindo a realidade atual do mercado”, tendo em vista que a Contratada, para garantir 

a continuidade da contratação em razão da pandemia do COVID-19, zerou a sua margem de 

lucro bem como seus custos operacionais. 

 

Deste modo, o diligente Coordenador ao considerar “a necessidade de possuirmos 

estimativa prévia que permita verificar se os preços propostos são realizáveis, exequíveis ou 

compatíveis com os preços praticados pelo mercado, e em consonância com o dever de 

autotutela da Administração”, sugere a “revisão na metodologia aplicada para determinar o 

valor estimado do certame em tela, de forma a substituir a opção pelo menor preço registrado 

na Cesta de Preços para a média dos valores registrados no mesmo”. 

 

Desta feita, o i. Pregoeiro (Peça 013), ao analisar os aspectos técnicos do certame 

impugnado e em observância ao dever de autotutela da Administração, conclui pela 
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necessidade de retificação do instrumento convocatório no item 4.1 do Termo de Referência 

ao Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2021, de modo a revisar a metodologia aplicada na 

determinação do valor estimado para a licitação proposta. 

 

Neste ponto, cumpre-nos pontuar a necessidade de análise técnica criteriosa 

quanto a adoção de parâmetro  que efetivamente apure a realidade do mercado, de modo a 

evitar o risco de que o processo licitatório se encontre deserto ou com preços inferiores ao 

praticado no mercado. 

 

Isto posto, opinamos pelo conhecimento da presente impugnação e, no mérito, 

diante de todo o embasamento técnico-legal apresentado, pela sua improcedência. Não 

obstante, à luz do princípio norteador da atividade Administrativa, a autotulela, pontumaos a 

necessidade de remessa dos autos ao i. Pregoeiro para adequação do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 19/2021, nos termos por ele sugerido (Peça 013, pg. 03), de modo a reavaliar os 

valores norteadores do certame, o que culmina na reabertura do prazo inicialmente 

estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2021, conforme art. 21, §4º da Lei nº 

8.666/93. 

 
Este é o nosso entendimento, s.m.j. 

  
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2021. 

THAÍS PIMENTA FERREIRA DA CRUZ 
Assistente - SAJ 

Matrícula 90/902.047 

Visto. 
TATIANA SAPHA KAUFMAN 
         Assessora-chefe 
    Matrícula 90/901.502 

SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
De acordo com a manifestação da Assistente desta SAJ. 
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2021. 

LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Matrícula nº 90/900.967 
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SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE LICENCIAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANO

COORDENADORIA DE CONTROLE URBANO
DESPACHOS DO COORDENADOR

EXPEDIENTE DE 09/08/2021
Processo nº 04/181.036/2021 - Venância Cristina Santos Lindoso
NEGO provimento ao recurso intempestivo, e MANTENHO o Auto de 
Infração n.º 967.748, por julgá-lo procedente com fulcro nos artigos 
26 e 28, inciso I do Regulamento nº 19, do Livro II, do Decreto Rio nº 
29.881/2008, com nova redação dada pelo Decreto Rio nº 32.244/2010, e 
nas informações prestadas pelo Agente de Inspeção de Controle Urbano 
fiscalizador.

COORDENADORIA DE FEIRAS
DESPACHOS DA COORDENADORA

EXPEDIENTE DE 21/07/2021
Proc. 04/210.755/2020 - JOSE WALDSON PEIXOTO DA SILVA
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.744/2020 - ELIMAR ALVES DOS SANTOS
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.700/2019 - EMMA LINARES MARTINEZ
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.614/2020 - DIOGO DA SILVA NASCIMENTO
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.597/2020 - MARLON DE OLIVEIRA SANTOS
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.589/2020 - LUCIANA DOS SANTOS LAURENTINO
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.561/2020 - ENILSON CAMPOS MELO
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.551/2020 - DOUGLAS SOARES BARREIROS
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.540/2020 - FERNANDO HENRIQUE SILVA DE SOUSA
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.536/2020 - DIANNE SOUZA PAIXAO
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.509/2020 - EDVALDO DE SOUZA BEZERRA
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.499/2020 - PAULO ROBERTO PORTO DE ALMEIDA
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.490/2020 - RODOLFO HALLIER DA SILVA
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.054/2021 - RAFAELA PAIM MELO DOS SANTOS
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.012/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Indefiro o pedido, pois a matrícula encontra-se cancelada.

Proc. 04/210.020/2021 - FRANCISCO ANASTACIO NETO
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

Proc. 04/210.028/2021 - LUCIANA BORGES BOEIRA
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

EXPEDIENTE DE 04/08/2021
Proc. 04/210.172/2021 - TABATHA SCOTELARO DANTAS DOS SANTOS
Indefiro o pedido, em razão de ausência de vagas na(s) feira(s) requerida(s).

SECRETARIA DA JUVENTUDE
SECRETARIA DA JUVENTUDE

Secretário: Salvino Oliveira Barbosa 
 

_ _ _

DESPACHO DA DIRETORA DA ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
EXPEDIENTE DE 05/08/2021

Processo nº 10/001.501/2021 - AUTORIZO o cancelamento total da 
Nota de Empenho 2021/60, no valor de R$ 15.290,00.

Processo nº 10/001.501/2021 - NAD nº 59/2021
OBJETO: Cancelamento total da NAD.
PARTES: Secretaria Especial da Juventude Carioca - JUV-Rio e ALVES 
E FILHOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
FUNDAMENTO: Artigo 24º, Inciso II, Lei 8.666/1993.
VALOR: R$ 15.290,00
RAZÃO: Aquisição de móveis
AUTORIZAÇÃO: Kelly Dias Rocha Carreira

CONTROLADORIA GERAL
CONTROLADORIA GERAL

Titular: Gustavo de Avellar Bramili 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 14ºandar - Tel.: 2976-2904/ Fax.: 2293-1648 

_ _ _

ATO DO CONTROLADOR-GERAL
RESOLUÇÃO CGM Nº 1.753, DE 09 DE AGOSTO DE 2021

Atualiza o Manual de Normas e Procedi-
mentos de Controle Interno.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a permanente necessidade de revisão e atualização 
dos procedimentos do controle interno; e

CONSIDERANDO o objetivo de auxiliar os usuários do Manual de 
Normas de Procedimentos de Controle Interno na leitura e conhecimento 
das normas aplicáveis às suas atividades.

RESOLVE:
Art. 1º Atualizar o Manual de Normas e Procedimentos de Controle 
Interno em função das seguintes publicações:
- Resolução CGM nº 1.741, de 02/07/2021 - Estabelece procedimen-
tos para o cadastramento e atualização de usuários dos órgãos da ad-
ministração direta e indireta no Sistema de Contabilidade e Execução 
Orçamentária - FINCON, no Sistema de Controle de Contratos - FCTR e 
no Sistema de Controle de Bens Patrimoniais - SISBENS.
- Portaria FP/SUBGGC nº 10, de 07/07/2021 - Dispõe sobre o 
procedimento para a realização de pesquisas de preços para a 
aquisições de bens e reedita a NOR-PRO-INFRALOG - 200 - Norma de 
Procedimento para Pesquisa de Preços - Material.
- Portaria FP/SUBGGC nº 11, de 07/07/2021 - Dispõe sobre o 
procedimento para a realização de pesquisas de preços para a 
contratação de serviços e reedita a NOR-PRO-INFRALOG - 201 - Norma 
de Procedimento para Pesquisa de Preços - Serviço.
- Decreto Rio nº 49.122, de 15/07/2021 - Altera as minutas-padrão 
aprovadas pelos Decreto Rio nº 41.083, de 09 de dezembro de 2015, 
alterado pelo Decreto Rio nº 47.360, de 14 de abril de 2020 e Decreto 
Rio nº 42.699, de 26 de dezembro de 2016, para modificação dos juros 
aplicáveis à mora da Administração Pública.

Parágrafo único. As alterações referidas no caput deste artigo estão 
inseridas na NOR-PRO 101 - Solicitação de Despesa; NOR-PRO 102-01 
- Concorrência, Tomada de Preços, Convite e Pregão; NOR-PRO 102-02 
- Dispensa e Inexigibilidade; NOR-PRO 302 - Solicitação de Recursos; no 
Formulário 100-01 e no Índice Alfabético-Legislativo.

Art. 2º O Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno, 
atualizado nos termos desta Resolução, encontra-se disponível na página 
da CGM, no endereço http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021
GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI

ATOS DO CONTROLADOR-GERAL
RESOLUÇÕES CGM “P” DE 09 DE AGOSTO DE 2021

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:
Nº 366 - Exonerar, com validade a partir de 1º de julho de 2021, SERGIO 
GALLO CABRAL, Técnico de Contabilidade, matrícula 11/170.460-0, do 
cargo comissionado de Auditor, símbolo A-DAS-6, código 073795, da Co-
ordenadoria de Auditorias da Administração Direta, da Auditoria Geral, 
da Subcontroladoria de Auditoria e Controle, da Controladoria Geral do 
Município do Rio de Janeiro.

Nº 367 - Exonerar, com validade a partir de 11 de julho de 2021, SILVANA 
KOCHEM, Auxiliar de Controladoria, matrícula 11/248.628-0, do cargo 
comissionado de Auditor, símbolo A-DAS-6, código 073832, da Coorde-
nadoria de Auditorias Especializadas, da Auditoria Geral, da Subcontro-
ladoria de Auditoria e Controle, da Controladoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro.

RETIFICAÇÃO
D.O. RIO Nº 103 DE 05/08/2021

RESOLUÇÃO CGM “P” Nº 362, DE 04 DE AGOSTO DE 2021
ONDE SE LÊ:
“Exonerar, com validade a partir de 1º de agosto de 2021, INACIO 
PIMENTEL DE NAZARETH, Contador da Controladoria, matrícula 
11/162.140-8 (...)”

LEIA-SE:
“Exonerar a pedido, com validade a partir de 1º de agosto de 2021, 
INACIO PIMENTEL DE NAZARETH, Contador da Controladoria, matrícula 
11/162.140-8 (...)”

ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DA GERENTE
EXPEDIENTE DE 09/08/2021

Fruição de Fração de Cargo em Comissão Incorporado - validade: 
01/08/2021 Processo nº 13/000.432/2021 - INACIO PIMENTEL DE 
NAZARETH, matrícula 10/162.140-8 - AUTORIZO

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA GERAL

Titular: Daniel Bucar Cervasio 
Travessa do Ouvidor, 4 - Centro. Tel.: 3083-8383 

_ _ _

ATO DO PROCURADOR-GERAL
RESOLUÇÃO “P” Nº 206 DE 09 DE AGOSTO DE 2021

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o 
disposto na Lei Complementar nº 132 de 20 de dezembro de 2013,

RESOLVE:
Dispensar, com eficácia a contar de 03 de agosto de 2021, PATRICIA 
FAÇANHA FONTES, Auxiliar de Procuradoria, matrícula nº 12/172.655-3, 
da função gratificada de Chefe I, símbolo DAI-6, código 13873, setor 
15709, do Serviço de Cálculo, da Procuradoria da Dívida Ativa da 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

DESPACHO DO PROCURADOR GERAL
EXPEDIENTE DE 06/08/2021

PROCESSO Nº 11/504.519/2018
Considerando a necessidade de manutenção do contrato em vigor, 
conforme justificativa de fls. 828, a qual ratifico, autorizo a celebração do 
2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 191/2019, celebrado com UB BRASIL 
EVENTOS LTDA, por mais 12 meses, de 20/09/2021 a 19/09/2022, pelo 
valor de R$ 132.937,90 (cento e trinta e dói mil novecentos e trinta e sete 
reais e noventa centavos).

TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS

Presidente: Luiz Antonio Guaraná 
Rua Santa Luzia, 732 - Tel.: 3824-3600/ Fax.: 2220-6802 
Home Page: http://www.tcm.rj.gov.br / E-mail: tcmrj@pcrj.rj.gov.br 

_ _ _

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 06/08/2021

Processo nº 40/101.197/2021
Assunto: Impugnação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2021
Objeto: Contratação de Serviço de Odontologia
Interessada: LUIZ PAULO SOUZA DOS SANTOS 08014968700

CONHEÇO A IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa LUIZ PAULO 
SOUZA DOS SANTOS 08014968700, aos termos do Edital do 
Pregão Eletrônico TCMRJ nº 19/2021 e, quanto ao mérito, JULGO 
IMPROCEDENTE, pelas informações trazidas pelo Sr. Pregoeiro (peça 
13) e com base no Parecer de peça 15 da douta Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, que aprovo e adoto como fundamento desta decisão.

Em seguimento, em razão da autotutela administrativa, encaminhe-se ao 
Sr. Pregoeiro para adequação do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2021, 
nos termos por ele sugerido (peça 13, pg. 03), de modo a reavaliar os 
valores norteadores do certame, com posterior reabertura do prazo 
inicialmente estabelecido, conforme art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93.

DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 09/08/2021

Auxílio Creche/Educação - Concessão
Processo nº 40/101272/2021
Autorizo

Auxílio Creche/Educação - Inclusão
Processo nº 40/101273/2021
Autorizo

Dedução de Encargos de Família para fins de IRPF - Cancelamento
Processo nº 40/101271/2021
Autorizo

Prorrogação de Posse
Processo nº 40/101274/2021
Autorizo
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