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Processo : 214.164-9/2014 
Origem : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E 
SANEAMENTO DE NITERÓI 
Setor :   
Natureza : EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA/MUNICIPAL 
Interessado : EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA 
Observação : EDITAL DE RDC Nº01/2014 - IMPLANTAÇÃO DO BRT 
TRANSOCEANICA CHARITAS - ENGENHO DO MATO, NO AMBITO DO 
PROGRAMA PAC 2 - PROC ADM 510/1694/2014 

 
 
 

Sr.ª Coordenadora da CPR, 
 
 
Tendo em vista o(s) Documento(s) TCE-RJ n.º 018.305-7/14, 

acostado(s) à(s) fl(s). 350/542, encaminhado(s) em atenção ao(s) Ofício(s) 

PRS/SSE/CSO n.º 21495/2014, sugerimos a remessa do presente ao setor 

competente para apreciação e adoção das medidas pertinentes. 

 

CPR, 22/07/2014. 

 

Caroline Starret Ribeiro Cyrino 
Assistente 

 Matrícula  02/004055 
 

 

De acordo com a informação da Assessoria desta Coordenadoria. 

À CEE para adoção das providências cabíveis, visando o impulso 

oficial do feito. 

 

CPR, 22/07/2014. 

 

 

SANDRA PRATES DA ROSA 

Coordenador 

Matrícula 02/002885 
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DE NITERÓI 
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Natureza : EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA/MUNICIPAL 
Interessado : EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA 
Observação : EDITAL DE RDC Nº01/2014 - IMPLANTAÇÃO DO BRT 
TRANSOCEANICA CHARITAS - ENGENHO DO MATO, NO AMBITO DO 
PROGRAMA PAC 2 - PROC ADM 510/1694/2014 

 

 

 
 

EGRÉGIO TRIBUNAL: 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO opina pela COMUNICAÇÃO, nos 

termos das conclusões das informações do CORPO INSTRUTIVO às 

fls. 327/336. 

 

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2014. 

 

 

HORACIO MACHADO MEDEIROS 

Procurador-Geral do MPE 

Matrícula  02/003989 

VALOR ESTIMADO:    fls. 330v. . 

  

ECONOMICIDADE: 

 

Informação às fls. 331v. e aguardando documentos-

esclarecimentos fls. 333/334. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ALOYSIO NEVES 

   
 

     VOTO GC-7 
 
 

PROCESSO TCE/RJ N° 214.164-9/14. 

ORIGEM: EMUSA – Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e 

Saneamento de Niterói. 

ASSUNTO: Edital de Licitação pelo Regime Diferenciado de 

Contratação (RDC) n.º 01/2014.  
 
 

 
Trata-se de Edital de Licitação pelo Regime Diferenciado de 

Contratação (RDC) nº 01/2014, com regime de execução integrada, 
encaminhado pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e 
Saneamento – EMUSA, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada ou consórcio de empresas especializadas para a implantação 
do BRT - Bus Rapid Transit TransOceânica Charitas – Engenho do Mato, no 
âmbito do Programa PAC 2, Eixo Mobilidade Médias Cidades, incluindo a 
execução de obras e serviços de engenharia e a elaboração e o 
desenvolvimento dos respectivos projetos básico e executivo, a montagem, a 
realização de testes e todas as demais operações necessárias e suficientes 
para a entrega final do objeto, no prazo de execução de 24 meses, com o 
valor total estimado em R$ 311.631.595,26. 

 
Em sessão plenária de 15.07.2014, nos termos do voto por mim 

prolatado, este Tribunal se manifestou, conforme a seguir transcrito: 
 
“VOTO: 
 
I. Pela DILIGÊNCIA EXTERNA, para que a Empresa Municipal de 
Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói - EMUSA atenda aos 
seguintes itens elencados: 
 
I.1. Encaminhar as composições analíticas de custo dos itens 
inexistentes em sistemas de custos EMOP ou SCO-FGV: 05.05.03.02, 
05.07.03.01, 05.07.03.02, 05.08.02, 06.03.01.01.01 ao 06.03.02.01.03, 
06.03.02.01.06 ao 06.03.02.04.01, 10.2.6.1, 10.3.6.1 e 13.1.1.1 ao 
13.2.1.4, especificando preços unitários e quantidades de materiais, 
mão-de-obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros 
insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço 
unitário praticado no orçamento estimado e, caso os valores planilhados, 
em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do mercado, 
deverão ser enviadas as pesquisas de mercado que lhes deram origem, 
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composta pelo mínimo de 3(três) cotações, contendo a identificação da 
empresa consultada, as especificações completas do material cotado, 
viabilizando, desta forma, a verificação da compatibilidade entre os 
preços estimados e aqueles de mercado. 
 
I.2. Estabelecer no Edital, o critério de aceitabilidade por etapa, pela 
desclassificação de propostas que apresentem custos totais das etapas 
acima dos custos das etapas do orçamento estimado pela 
administração, conforme estabelecido pelo §4º do art. 42 do Decreto 
Estadual nº 43.937/12. 
 
I.3. Compatibilizar o Anexo III do Edital, encaminhado em meio digital, 
em que foi apresentada a planilha de quantidades que será integrante 
das propostas das licitantes, bem como, o respectivo cronograma físico-
financeiro com a planilha orçamentária de estimativa de custos do Edital, 
apresentada para fins de controle externo, pois verificamos que tais 
planilhas e cronograma divergem substancialmente, em percentuais e 
ordenação de etapas, prejudicando o adequado cumprimento do critério 
de aceitabilidade por etapa, exigido pelo §4º do art. 42 do Decreto 
Estadual nº 43.937/12. 
 
I.4. Revisar as parcelas de maior relevância técnica para qualificação 
técnica-operacional e técnica-profissional, contidas na alínea “o” do 
subitem 9.1 do Edital, excluindo as exigências de certificações 
exageradamente detalhadas, limitando-se a exigir certificação de 
experiências essenciais e em termos comuns. 
 
I.5. Apresentar cópia da Licença Ambiental do presente objeto ou a sua 
dispensa pelo órgão responsável. 
 
I.6. Incluir dispositivo em Edital para que a Contratada observe, na 
execução contratual, os dispositivos estabelecidos na RESOLUÇÃO Nº 
307, de 05 de Julho de 2002, do CONAMA – Conselho Nacional de 
Meio Ambiente, no que tange à gestão de resíduos da construção civil. 
 
I.7. Excluir ou retificar o subitem 3.6, pois, da forma como o mesmo foi 
redigido, o prazo para impugnação do edital, previsto subitem 3.3, 
encontra-se reduzido, contrariando o art. 45, inciso I, da Lei 12.462/11.  
 
I.8. Estabelecer no edital (Item 4 – Da visita técnica) item próprio ou 
retifique o subitem 9.1.m definindo que a visita técnica seja realizada por 
profissional habilitado, indicado pela licitante e devidamente inscrito no 
conselho profissional competente (no caso de obras o CREA ou CAU). 
 
I.9. Complementar a redação do subitem 9.1.h referente à regularidade 
trabalhista, admitindo que esta possa ser comprovada também por meio 
da certidão positiva com efeito de negativa, com os mesmos efeitos da 
CNDT, segundo disposto no art. 642-A, §2º da CLT. 
 
 



TCE/RJ 
PROCESSO N°       214.164-9/14 
RUBRICA                       FLS. 555 

Editais 

 
 
I.10. Estabelecer no Edital, as sanções no caso de inadimplemento, 
previstas no art. 47 da lei federal nº 12.462/11 c/c o art. 86 e 87 da lei 
8666/93. 
 
I.11. Justificar a contratação e a adoção do RDC, nos termos do art. 4, 
inciso I, do Dec. n. 43.937/12. 
 
I.12. Justificar a fixação dos fatores de ponderação na avaliação das 
propostas técnicas e de preço, nos termos do art. 4, inciso IV, alínea “a”, 
do Dec. n. 43.937/12. 
 
I.13. Retificar a redação do subitem 5.8, “b” e “c”, do Edital, 
considerando que a suspensão temporária prevista no inc. III do artigo 
87 da Lei 8.666/93 aplica-se tão somente ao órgão ou entidade que 
aplicou a punição, ao passo que a declaração de idoneidade prevista no 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 impede a contratação em toda a 
esfera da Administração Pública, independente do órgão ou entidade 
que tenha aplicado a punição, conforme se segue: 
 
a) “Não será permitida a participação de licitantes suspensos 
temporariamente pelo Município de Niterói, nos termos do inciso III do 
artigo 87 da Lei 8.666/93; e 
 
b) “Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do 
inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou 
entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da 
Administração Pública.” 
 
I.14. Encaminhar parecer da Assessoria Jurídica aprovando o Edital, nos 
termos do art. 38 da Lei  Federal 8.666/93. 
 
I.15. Encaminhar declaração indicando que a intervenção encontra-se 
contemplada nas metas do PPA para justificar uma contratação cujo 
prazo de vigência não ficará adstrito ao prazo dos créditos 
orçamentários, nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 12.462/11 c/c 
artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
I.16. Estipular prazo certo em que se dará o pagamento, incluindo a 
previsão de compensação financeira, penalizações, por eventuais 
atrasos, e descontos, por antecipações de pagamento, itens que, de 
acordo com o art. 4, inc. IV da Lei Federal nº 12.462/11, devem 
obrigatoriamente fazer parte do edital e do contrato.  
 
I.17. Adiar a presente Concorrência pelo prazo necessário ao 
cumprimento da diligência aguardando a decisão definitiva a ser 
adotada por esta Corte. 
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I.18. Adaptar a minuta contratual às alterações elaboradas no Edital. 
 
I.19. Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório,  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.  
 
I.20. Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados 
no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 
 
 
II. Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Empresa Municipal de 
Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói - EMUSA, do teor desta 
decisão, a ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, ficando desde já 
ciente do disposto no inc. IV, do Art. 63, do mesmo diploma legal. 
 
 
III. Pela DETERMINAÇÃO à SSE para que encaminhe, juntamente com 
o ofício, cópia integral deste Voto e da instrução do Corpo Instrutivo de 
fls. 327/335.” 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Em atendimento à decisão plenária, o Jurisdicionado encaminhou 
documentos, sendo protocolizados neste Tribunal como Doc. TCE/RJ n° 
018.305-7/14 (fls. 350/542). 

 
 
O Corpo Instrutivo em sua reanálise, às fls. 544/550-verso, sugeriu: 
 
 
“1 – Comunicação ao Presidente da Empresa Municipal de Moradia, 
Urbanização e Saneamento de Niterói – EMUSA, 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: 
 
 
1.1 – Cumpra o abaixo enumerado, tomando ciência de que a realização 
do certame, antes do atendimento integral das determinações ora 
impostas, pode configurar prática de ato ilegal e /ou antieconômico, 
passível da sanção prevista no art. 63, inciso III, da Lei Complementar 
nº 63/90: 
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1.1.1 Justificar as diferenças nos custos dos subitens ET75050203A 
(relativo à injeção de calda de cimento, com unidade saco de cimento), e 
SE10100150 (referente à perfuração com Wagon Drill pesado, diâmetro 
até 4 ½, em granito ou gnais, com unidade em metro), observadas nas 
composições de custos dos itens 05.05.03.02, 05.07.03.02 e 
05.05.03.01, em relação àquela do item 05.07.03.01, onde foram 
utilizados sempre com as mesmas descrições. 
 
1.1.2 Encaminhar a ampliação das pesquisas de mercado dos itens 
06.03.01.01.06, 06.03.01.01.09, 06.03.02.01.01, 06.03.02.01.06, 
06.03.02.04.01 e 13.1.1.4, em razão de ter sido encaminhada apenas 
uma cotação para cada preço praticado no orçamento, totalizando três 
cotações para cada item.  
 
1.1.3 Encaminhar a ampliação das pesquisas de mercado dos itens 
10.2.6.1 e 10.3.6.1 do orçamento, referentes ao fornecimento e 
instalação dos módulos das estações, totalizando três cotações para 
cada item, uma vez que seus custos unitários estimados foram 
justificados através de apenas uma cotação de mercado. Nas propostas 
deverão ser especificados os projetos aos quais cada uma encontra-se 
relacionada. Cabe ressaltar que os projetos que servem de 
embasamentos para as propostas comerciais devem conter a 
especificação dos materiais empregados, de modo que se defina a 
qualidade requerida para a estação. 
 
1.1.4 Revisar as parcelas de maior relevância técnica para 
qualificação técnica-operacional e técnica-profissional, contidas na 
alínea “o” do subitem 9.1 do Edital, excluindo as exigências de 
certificações exageradamente detalhadas, limitando-se a exigir 
certificação de experiências essenciais e em termos comuns. 
 
1.1.5 -Encaminhar parecer da Assessoria Jurídica aprovando o Edital, 
nos termos do art. 38 da Lei  Federal nº 8.666/93. 
 
1.1.6 Adiar a licitação pelo prazo necessário ao conhecimento do edital, 
nos termos do art. 21 da Lei Federal 8.666/93, encaminhando os 
comprovantes de publicação do aviso de adiamento.  
 
1.1.7 Publicar errata contemplando as alterações levadas a efeito no 
edital, nos termos do art. 21 da lei Federal nº 8.666/93. 
 
1.2 - Em prazo a ser fixado pelo Plenário, compareça aos autos para 
informar sobre o cumprimento das medidas adotadas para sanear as 
irregularidades ora apontadas, sob pena de incorrer na sanção prevista 
no inc. IV do art. 63 da Lei Complementar nº 63/90.” 
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O Douto  Ministério Público Especial manifesta-se de acordo 

com o Corpo Instrutivo (fl. 552). 
 
 

É o Relatório. 
 
 
Conforme destacado no relatório supra, esta Corte de Contas é 

novamente instada a se manifestar sobre o edital de concorrência em 
referência, notadamente no que se refere ao atendimento de determinações 
oportunamente aprovadas pelo Plenário e que foram expressamente 
enumeradas em 20 itens constantes do voto proferido na sessão realizada 
em 15.07.2014. 

 
No que se refere às determinações desta Corte de Contas, o 

Corpo Instrutivo verificou que foram atendidos e superados os itens I.2, I.3, 
I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, 10, I.11, I.12, I.13, I.15, I.16, I.18 e I.20. 

 
 
Quanto ao item I.1 o Jurisdicionado encaminhou todas as 

composições analíticas e as pesquisas de mercado solicitadas por esta 
Corte de Contas. 

 
O Corpo Instrutivo ao analisar estes elementos enviados 

observou que: 
 
 
1- Para a consolidação dos custos dos itens 06.03.01.01.06, 

06.03.01.01.09, 06.03.02.01.01, 06.03.02.01.06, 
06.03.02.04.01 e 13.1.1.4, o Jurisdicionado apresentou 
cotações de preços no mercado,  sendo observada somente 
uma cotação para cada preço praticado no orçamento, sendo 
sugerida a ampliação das pesquisas de mercado. 

 

É importante destacar que estes itens representam apenas 

0,48% do total orçado, não sendo relevante ampliar as pesquisas para 
estes itens. Destaco que como se trata de serviços específicos os licitantes 
buscam no mercado a aferição destes custos estimados, podendo ajustar a 
estimativa destes serviços.  
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2- Nas composições dos itens 05.05.03.02, 05.07.03.02 e 
05.05.03.01 (que utilizaram em suas composições os insumos 
de injeção de calda de cimento e perfuração) referentes aos 
serviços de execução de enfilagem tubular injetada e pregagem, 
foi observado pelo Corpo Técnico que os índices de consumo 
dos insumos e os custos unitários destes serviços são 
diferenciados daqueles utilizados na composição do item 
05.07.03.01 (serviço de execução de enfilagem tubular 
injetada), embora esses subitens apresentem as mesmas 
descrições. O Corpo Instrutivo sugeriu que o Jurisdicionado 
justifique essas diferenças ou promova a compatibilização 
desses custos nos itens citados. 

 
A partir da consulta destes itens na planilha orçamentária, é 

possível constatar que os itens 05.05.03.02 e 05.07.03.02 possuem a 
mesma descrição (execução de pregagem) e o mesmo custo unitário. 
Entretanto, os itens 05.05.03.01 e 05.07.03.01 possuem a mesma descrição 
(serviços de execução de enfilagem tubular) com custos unitários distintos 
de R$ 57,47/Kg e R$ 36,26/Kg. 

 
Deve prosperar a sugestão do Corpo Técnico para que seja 

justificada a diferença ou para compatibilização de tais custos. A justificativa 
ou a revisão do custo deve ser disponibilizada para todos os interessados, 
sendo necessária a comprovação do atendimento deste item quando do 
envio do contrato a esta Corte de Contas. 

 
Anoto que a diferença decorrente de eventual ajuste, para 

compatibilização dos valores do item 05.05.03.01 de R$ 57,47/Kg para R$ 

36,26/Kg impactaria no orçamento uma variação na ordem de 0,56% do 

total orçado 
 
 

 
3- Os itens 10.2.6.1 e 10.3.6.1 do orçamento, referentes ao 

fornecimento e instalação dos módulos das estações, tiveram 
seus custos unitários estimados através de apenas uma cotação 
de mercado. Com relação  a cotação encaminhada o Corpo 
Técnico observou que não há menção específica ao projeto que 
define o item a ser orçado, simplesmente há menção que a 
mesma está vinculada aos projetos que recebeu que deveriam 
estar relacionados na proposta. Cabe ressaltar que os projetos 
que servem de embasamentos para as propostas comerciais 
devem conter a especificação dos materiais empregados, de 
modo que se defina a qualidade requerida para a estação. 
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O Corpo Instrutivo verificou ainda que a proposta indica o preço 
de R$ 3.527.678,61 para estação “Tipo Engenho do Mato” e R$ 
3.922.469,97 para estação do “Tipo Charitas” e o valor superior 
foi utilizado em orçamento para os dois itens.  
 
 
Deve prosperar a sugestão do Corpo Técnico para que seja 

justificada esta diferença ou para compatibilização de tais custos do 
fornecimento e instalação de módulo metálico destas 02 estações, bem 
como que seja confirmado pelo Jurisdicionado que todos os licitantes 
receberam os projetos específicos destes itens, podendo a comprovação do 
atendimento deste item ser feita quando do envio do contrato a esta Corte de 
Contas. 

 
Saliento que o possível ajuste no orçamento do custo observado 

pelo Corpo Instrutivo de R$ 3.922.469,97 para  R$ 3.527.678,61 impactaria 

no orçamento uma variação na ordem de 0,13% do total orçado. 
 
No que tange ao item I.4, o Jurisdicionado encaminhou a 

revisão das parcelas de maior relevância técnica. Em sua análise, o Corpo 
Instrutivo ponderou que as referidas parcelas, apesar das revisões 
realizadas pelo Jurisdicionado, ainda podem ser aperfeiçoadas. 

 
Considero que não deve prosperar tal sugestão. O 

Jurisdicionado realizou revisões, segundo seu entendimento técnico face à 
complexidade e vulto da obra, razão pela qual entendeu necessária e 
adequada a comprovação de experiência de execução contratual de 
serviços similares com o intuito de não comprometer a execução desta obra.  

 
Observou o Corpo Técnico que não foi encaminhado o parecer 

da Assessoria Jurídica solicitado no item I.14 do voto acima reproduzido. 
 
Quanto aos itens I.17 e I.19 o Jurisdicionado atendeu ao 

solicitado, restando apenas ser comprovada a publicação do adiamento do 
certame e das alterações do presente edital. 
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Diante do encaminhamento de todos os elementos solicitados 

por esta Corte de Contas, da constatação da pouca relevância dos ajustes 
ou justificativas que ainda se fazem necessários para o aperfeiçoamento do 
presente edital, entendo que o presente edital encontra-se em condições de 
ser Conhecido por este Tribunal. 

 
 
Ante o exposto e da análise dos elementos constantes dos 

autos, manifesto-me em desacordo com o Corpo Instrutivo e com o Douto 
Ministério Público Especial. 

 
 

 

VOTO: 

 

 

I. Pelo CONHECIMENTO do Edital de Licitação pelo Regime 

Diferenciado de Contratação (RDC) nº 01/2014, com regime de execução 

integrada, encaminhado pela Empresa Municipal de Moradia, 

Urbanização e Saneamento – EMUSA, e posterior ARQUIVAMENTO 

deste processo, com DETERMINAÇÃO para que o Jurisdicionado 

atenda aos itens abaixo elencados, sob pena de nulidade do Edital e 

dos atos dele decorrentes, comprovando o seu atendimento quando do 

envio do Contrato: 
 

I.1. Disponibilizar para todos os licitantes a justificativa das 

diferenças nos custos dos subitens ET75050203A (relativo à injeção de 

calda de cimento, com unidade saco de cimento), e SE10100150 

(referente à perfuração com Wagon Drill pesado, diâmetro até 4 ½, em 

granito ou gnais, com unidade em metro), observadas nas 

composições de custos dos itens 05.05.03.02, 05.07.03.02 e 05.05.03.01, 

em relação àquela do item 05.07.03.01, onde foram utilizados sempre 

com as mesmas descrições, ou proceda aos ajustes necessários. 

 

I.2. Disponibilizar para todos os licitantes a justificativa da 

diferença dos custos unitários adotados nos itens 10.2.6.1 e 10.3.6.1 do 

orçamento em relação aos valores cotados ou se compatibilize tais 

custos do fornecimento e instalação de módulo metálico destas 02 

estações, bem como que seja confirmado que todos os licitantes 

receberam os projetos específicos destes itens. 

 

 

 

 



TCE/RJ 
PROCESSO N°       214.164-9/14 
RUBRICA                       FLS. 562 

Editais 

 

 

I.3.  Encaminhar parecer da Assessoria Jurídica aprovando o 

Edital, nos termos do art. 38 da Lei  Federal nº 8.666/93. 

 

I.4. Encaminhar a comprovação da publicação do aviso do 

adiamento da realização da licitação, observando a regra dos incisos II 

e III do artigo 21 da Lei nº 8.666/93. 

 

I.5. Publicar errata com todas as alterações feitas no ato 

convocatório, observando a regra dos incisos II e III do artigo 21 da Lei 

nº 8.666/93. 

 
Plenário, 

 
 

 

ALOYSIO NEVES 

CONSELHEIRO RELATOR 



 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria-Geral das Sessões 

 

 

CERTIF1 

TCE-RJ 

Processo n.º 214164-9/2014 

Rubrica   fls. 

 

 

 

 

 

 
 Certifico que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, em sessão plenária realizada nesta data, decidiu por DILIGÊNCIA 

EXTERNA com COMUNICAÇÃO e DETERMINAÇÃO, nos termos do voto do 

Conselheiro-Relator Aloysio Neves Guedes. 

 

Secretaria-Geral das Sessões, 15 de julho de 2014. 

 

 

GARDÊNIA DE ANDRADE COSTA 

Secretária-Geral das Sessões 
Matr. 02/3626 



 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria-Geral das Sessões 

 

 

CERTIF2 

TCE-RJ 

Processo n.º 214164-9/2014 

Rubrica   fls. 

 

 

 

 

 

 
 Certifico que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, em sessão plenária realizada nesta data, decidiu por 

CONHECIMENTO com DETERMINAÇÃO e ARQUIVAMENTO, nos termos do 

voto do Conselheiro-Relator Aloysio Neves Guedes. 

 À Coordenadoria Geral de Gestão Documental (A). 

 

Secretaria-Geral das Sessões, 29 de julho de 2014. 

 

 

GARDÊNIA DE ANDRADE COSTA  

Secretária-Geral das Sessões 
Matr. 02/3626 
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Processo : 214.164-9/2014 
Origem : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E 
SANEAMENTO DE NITERÓI 
Setor :   
Natureza : EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA/MUNICIPAL 
Interessado : EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA 
Observação : EDITAL DE RDC Nº01/2014 - IMPLANTAÇÃO DO BRT 
TRANSOCEANICA CHARITAS - ENGENHO DO MATO, NO AMBITO DO 
PROGRAMA PAC 2 - PROC ADM 510/1694/2014 

 
1ª INFORMAÇÃO 

RDC PRESENCIAL N° 01/2013 
TÉCNICA E PREÇO – CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

DISPUTA: FECHADA 
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/08/2014 – 11H  

 
Senhora Coordenadora-Geral de Exame de Editais, 

 
Versam os autos sobre Edital de Licitação pelo Regime Diferenciado 

de Contratação (RDC) nº 01/2014, (Processo Administrativo nº 510/1694/2014), 
na modalidade presencial, do tipo técnica e preço, com regime de execução 
integrada, encaminhado pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e 
Saneamento - EMUSA. 

 
Considerando a criteriosa observância à Lei Federal nº 12.462/11 de 

05/08/2011, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 43.937 de 13/11/12, bem 
como as demais legislações pertinentes, destacamos: 

 

1 – Disposições Gerais 

 
1.1 – Hipótese de Cabimento: (art. 1º, inciso IV da Lei Federal nº 

12.462/484): Esta intervenção encontra-se conta com recursos do orçamento 
geral da União do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) – eixo 
mobilidade médias cidades, nos termos da Portaria 109, de 05 de março de 
2013, Ministério das Cidades. 

 
A opção pela utilização do RDC se deve ao fato de o 

empreendimento estar compreendido no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento 2.  

 
1.2 - Menção expressa ao RDC (§ 2º do art. 1º da Lei Federal nº 

12.462/11): consta à fl. 246. 
 
1.3 – Presencial ou eletrônica (art. 13 da Lei Federal nº 

12.462/11): Presencial, conforme subitem 2.1 de fl. 246. 
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1.4 – Modo de Disputa (art. 16 da Lei Federal nº 12.462/11 c/c art. 

8, inciso III do Decreto Estadual nº 43.937/12): disputa fechado, conforme 
previsto no subitem 8.4 de fl. 253. 

 
1.5 – Regime de Execução (art. 8 da Lei Federal nº 12.462/11): 

Contratação Integral, conforme previsto no preâmbulo de fls. 244. 
 
1.6 - Local de realização: Rua Visconde de Sepetiba nº 987 – 11º 

andar – Centro – Niterói/RJ. 
 
1.7 - Data da realização: 04/08/2014 às 11 h. 
 
1.8– Foi prevista a inversão das fases (art. 12 da Lei Federal nº 

12.462/11): Não houve inversão de fases. De acordo com o subitem 7.6 de fl. 
858, o julgamento das propostas ofertadas pelos licitantes precederá à fase de 
habilitação. 

 
1.9 - Tipo: Técnica e Preço. 
 

2 - OBJETO 
(art. 5º da Lei Federal 12.462/11) 

 
De acordo com o disposto no subitem 1.1 de fl. 245 “a presente 

licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada ou 
consórcio de empresas especializadas para a implantação do BRT - Bus Rapid 
Transit TransOceânica Charitas – Engenho do Mato, no âmbito do Programa 
PAC 2, Eixo Mobilidade Médias Cidades, incluindo a execução de obras e 
serviços de engenharia e a elaboração e o desenvolvimento dos respectivos 
projetos básico e executivo, a montagem, a realização de testes e todas as 
demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, 
conforme as especificações técnicas e condições previstas neste edital.” 

 

3 - PRAZOS 
(arts. 39 e 40 da Lei Federal nº 12.462/11) 

 
3.1 – Para assinatura do contrato: Após a homologação da 

licitação o licitante vencedor será convocado para a assinatura do contrato com 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, subitem 12.2 – fl. 265. 

 
3.2 – Para execução do objeto: prazo de vigência contratual será 

de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com o previsto no subitem 13.1, fl. 
267.  
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4 - SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO 
(art. 47 da Lei Federal nº 12.462/11 c/c o art. 86 e 87 da Lei 8666/93) 

 
Definidas na cláusula décima sétima da Minuta do Contrato (Anexo 

I), fls. 278/281. 
 

5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
(art. 14 da Lei Federal nº12.462/11 c/c os arts. 28 a 31 da Lei 8666/93) 

 
5.1 - Habilitação jurídica (art. 28): subitem 9.1, fls. 256/263. 
 

I - Cédula de identidade: não exigida. 
 
II – Registro Comercial: (Empresa individual) não exigida. 
 
III – Ato constitutivo: subitem 9.1.a e 9.1.b,  
 
IV – Inscrição do ato constitutivo: subitem 9.1.a,  
  
V – Decreto no caso de sociedade estrangeira: não exigida.  
 

7.2 - Regularidade fiscal (art. 29): subitem 9.1, fls. 256/263. 
 
I – Prova de inscrição (CPF ou CNPJ): subitem 9.1.c,  
  
II – Inscrição no cadastro estadual de contribuintes: subitem 
9.1.d,   
 
III – Regularidade fazendária: subitens 9.1.f,  
 
IV – Regularidade junto ao FGTS e INSS: subitem 9.1.g,  
 
V – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho: subitem 9.1.h,  
 

7.3 - Qualificação técnica (art. 30): subitem 9.1, fls. 256/263. 
 

I – Inscrição na entidade profissional: subitem 9.1.i,  
 
II – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente: subitens 9.1.o, 9.1.r,  
 
III – Comprovação de que recebeu documentos e tomou 
conhecimento das informações necessárias ao cumprimento 
das obrigações: subitem 3.4, fl. 247; 
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IV – Prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial: não consta; 

 
7.4 - Qualificação econômico-financeira (art. 31): subitem 9.1, fls. 
256/263. 

 
I – Balanço patrimonial: não exigido;  
 
II – Certidão negativa de falência: subitem 9.1.j,  
 
III – Garantia de proposta: não exigida. 
 
A - Índices (art. 31 §1º): subitem 9.1.l, fls. 257, sendo: 
 ILG  ≥ 1; ILC ≥ 1 e IE ≥ 1. 
 
B - Capital mínimo ou patrimônio líquido exigido (art. 31,§ 3º): 
Não exigido. 

 
7.5 - Forma de apresentação da proposta (art. 40, inc. VI, parte 

final): itens 7 e 8, fls. 251/256 e Anexo XII (Instruções para Apresentação da 
Proposta Técnica), fls. 317/324. 

 

7.6 - Consórcio: Admitida a participação – subitem 5.1.b, fl. 248. 
 
7.7 – Cooperativas: não mencionada. 
 
7.8 – Cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal/88 c/c inc. V do art. 27 da Lei Federal 8.666/93: Não 
consta; 

 
7.9 - Cumprimento ao disposto na Lei Estadual n° 4.340/04: não 

aplicável. 
 
7.10- Cumprimento ao disposto no Decreto Estadual n° 33.925, 

de 18.09.2003: não aplicável. 
 
Por ocasião da habilitação dos licitantes a Administração Pública 

exerce o seu poder discricionário, estando desobrigada de exigir todos os 
documentos arrolados nos artigos 28, 29, 30, e 31 da Lei Federal nº 8.666/93. 
Este é o entendimento esposado por Justen Filho.1 

 
“A Administração não é obrigada a exigir, no caso concreto, todos os 

requisitos de habilitação referidos nos arts. 27 e seguintes. 

(...) 

                                                           
1
 JUSTEN FILHO, Marçal – Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ed. Dialética, 8ª ed., 2000. 
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A habilitação jurídica é pressuposto inafastável de qualquer contratação 

mesmo fora do âmbito da Administração Pública. Constitui pressuposto de 

existência e validade do ato jurídico. 

(...) 

Não haveria sentido em excluir a exigência de regularidade fiscal. Inclusive 

porque a regularidade fiscal pode ser reconduzida, em última análise, à 

idoneidade financeira. Observe-se que a própria Constituição impôs a 

exigência  de regularidade fiscal para contratação (art. 195, §3º).”   

 
Comentando o artigo 37 da Constituição da República o autor 

apresenta o seguinte registro: 
 
“Deve-se interpretar o art. 37, XXI, no sentido de que, quanto às exigências 

de qualificação técnica e econômica, somente serão admissíveis aquelas 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”   

 

6 - JULGAMENTO 
(art. 18 da Lei 12.462/11) 

 
6.1 – Critério de desempate (art. 25 da Lei 12.462/11): Disputa 

Fechada prevista no subitem 8.4 (fl. 253), sendo sigilosas as propostas 
apresentadas pelos licitantes até o momento de abertura dos respectivos 
envelopes pela Comissão Especial de Licitação. 

 
Caso 2 (dois) ou mais licitantes estejam contemplados em primeiro 

lugar, estes serão intimados para reapresentarem novas propostas de preços 
fechadas numa disputa final, em sessão pública que ocorrerá no dia útil 
seguinte (subitem 8.9, fl. 254). 

 
Persistindo o empate, serão utilizados, para efeito de ordenação das 

propostas, os demais critérios estabelecidos no art. 25 da Lei Federal nº 
12.462/11(subitem 8.10, fl. 254). 

 
Serão consideradas empatadas as notas que apresentarem todos os 

dígitos idênticos, considerando os números fracionários até a terceira casa 
decimal (subitem 8.11, fl. 254). 

 
Definidas as notas e a ordem de classificação, caso a proposta do 

primeiro classificado esteja acima do orçamento estimado, a Comissão 
Especial de Licitação poderá negociar condições mais vantajosas com esse 
licitante (subitem 8.12, fl. 254). 

 
Caso o preço do primeiro colocado permaneça acima do orçamento 

estimado, mesmo após a negociação, sua proposta será desclassificada. Nesta 
hipótese, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes, observada a 
ordem de classificação inicialmente estabelecida, até que uma proposta esteja 
igual ou abaixo do orçamento estimado (subitem 8.13, fl. 254). 
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6.2 - Critério de julgamento – (artigos 18, 19, 20 e 21 da Lei 
12.462/11): A disputa será iniciada pela avaliação das propostas nos 
envelopes fechados apresentados pelas empresas. De acordo com o subitem 
8.15 (fls. 255) finalizada a negociação, será definida a nova ordem de 
classificação e encerrada a sessão de julgamento, intimando-se o licitante 
detentor da melhor proposta econômica para adequá-la e encaminhá-la à 
Comissão Especial de Licitação no prazo de 3 (três) dias úteis, para efeito de 
verificação de conformidade com os requisitos do edital, detalhando a 
composição de sua proposta de preços.  

 

7 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE  
(art. 4º, inc. V, c/c arts. 19 e 24 da Lei Federal nº 12.462/11) 

 
Estabelece o Subitem 8.14.c do edital (fls. 254/255) que “serão 

desclassificadas as propostas que: 
c) apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam 

acima do orçamento estimado para a contratação, mesmo após a negociação 
com a Comissão Especial de Licitação.” 

 
Em complementação, o Subitem 18.8 (fl. 255) dispõe que “serão 

consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela EMUSA ou; 
b) Valor do orçamento estimado pela EMUSA.” 
 
Cabe ressaltar que o valor estimado para a contratação é sigiloso, 

conforme subitem 14.1 do Edital, à fl. 267. 
 

Não foi estabelecido o critério de aceitabilidade por etapa, exigido 
pelo §4º do art. 42 do Decreto Estadual nº 43.937/12. 

 
 

8 – PRAZOS E MEIOS DE APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

 
O Item 3 indica o setor responsável pelos esclarecimentos de 

dúvidas relacionadas a esta licitação e o meio pelo qual o licitante deverá 
utilizar, porém não disponibiliza no instrumento convocatório o endereço de e-
mail do citado setor. 
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9- CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 

 
Definido na cláusula quinta da Minuta do Contrato (Anexo I), fl. 271. 
 

10 - PAGAMENTO 
(art. 4, inc. IV da Lei Federal nº 12.462/11) 

  
11.1 - Prazo: Não consta; 
 
11.2 - Compensação financeira: Não consta; 
 
11.3 - Penalização por atraso: Não consta; 
. 
11.4 - Descontos por antecipação: Não consta. 
 

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
(art. 27 da Lei Federal nº 12.462/11) 

 
A fase recursal foi definida no Item 10 do edital, conforme fls. 

263/265. 
 

12 - ANEXOS DO EDITAL 
 

 
Anexo I Minuta do Contrato Fls. 269/282 

Anexo II Termo de Referência Fls. 284/305 

Anexo III Planilha de Quantitativos Fls.306 

Anexo IV Cronograma Físico Financeiro e de Entrega de Produtos Fls. 307 

Anexo V Modelo de Proposta de Preços Fls. 308 

Anexo VI Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação 

Fls. 309 

Anexo VII Modelo de Atestado de Visita Técnica  Fls. 310 

Anexo VIII Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta 

Fls. 311/312 

Anexo IX Modelo de Carta de Fiança Bancária Fls. 313/314 

Anexo X Anteprojeto de Engenharia (meio digital) Fls. 315/CD 

Anexo XI Memorial descritivo (meio digital) Fls. 316/CD 

Anexo XII Instruções para Apresentação da Proposta Técnica Fls. 317/324 

Anexo XIII Especificações Técnicas (meio digital) Fls. 324/CD 

Anexo XIV Procedimento para Elaboração e Apresentação de 
Projetos de Infraestrutura (meio digital) 

Fls. 325/CD 

Anexo XV Procedimento para Elaboração e Apresentação de 
Projetos de Edificações (meio digital) 

Fls. 326/CD 
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13 - ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 
(art. 6 da Lei Federal nº 12.462/11) 

 
O subitem 14.1 do Edital, à fl. 267, estabelece que o valor estimado 

para a contratação é sigiloso, porém foi disponibilizado, para fins de controle 
externo desta Corte de Contas, o orçamento estimado em planilhas, às fls. 
79/123, com o valor total estimado de R$ 311.631.595,26, desconsiderando os 
custos de “desapropriações” e “trabalho social” que, conforme informado, à fl. 
8, não estão envolvidos nesta licitação. 

 
 

14 - PUBLICAÇÃO 
(art.15 da Lei Federal nº 12.462/11) 

 
14.1 - Veículo de Publicação Oficial: DOERJ, publicado no dia 

17.06.2014, fls. 04 / DOU, publicado no dia 17.06.2014, fl. 05. 
 
14.2 - Jornal diário de grande circulação: A Tribuna, publicado em 

17.06.2014, fls. 06. 
 

15 – INDICAÇÃO DE MARCA E/OU MODELO 
(inciso I, art.7  da Lei  Federal nº 12.462/11) 

 
Não se aplica nesta licitação. 
 

16 – EXIGÊNCIA DE AMOSTRA 
(inciso II, art. 7 da Lei  Federal nº 12.462/11) 

 
Não se aplica nesta licitação. 

 

17 –CONDIÇÕES ENTREGA DO OBJETO 
 

 
Não foram previstos. 

 

18 – INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 
Previsto no subitem 15 de fl. 267. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

14/07/2014 01:30:50 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 214.164-9/2014 

Rubrica       Pag. 331   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
COORDENADORIA DE EXAME DE EDITAIS 

19 - GARANTIA 
 

 
19.1 – Garantia contratual: Será exigida do licitante vencedor a 

garantia correspondente a 5% do valor inicial estimado da contratação, 
conforme subitem 12.2.4, fl. 266. 

 

20 – PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 

 
Subitem 7.7 (90  dias a contar da entrega ), fl. 253. 
 

21 – PREVISÃO NO PPA 
(art. 42 da Lei Federal nº 12.462/11) 

 
Não foi encaminhada a declaração firmada pelo ordenador de 

despesas indicando que a intervenção está contemplada nas metas do PPA e 
da LDO nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 12.462/11 c/c artigo 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 

22 – ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO2 

22.1. Elementos do Projeto Básico (inc. IX do art. 6
o
, § 2o e 5o do art. 7o, inc. VI do art. 

12 e inc. I, II e IV do § 2o do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93; Resolução CONFEA no 282/83, Lei 

Federal no 5.194/66, OT – IBR 001/2006 do IBRAOP, Deliberações TCE-RJ 244/08 e 245/08 e 

Normas Técnicas da ABNT) 

 Constam dos autos: ART (fl. 9); Memorial Descritivo (fls. 10/50); 
desenhos (fls. 51/69); cronograma físico-financeiro (fls. 73/77); orçamento 
detalhado em planilhas contendo as quantidades e preços unitários dos 
serviços (fls. 79/123), com o valor total estimado de R$ 311.631.595,26, 
desconsiderando os custos de “desapropriações” e “trabalho social” que, 
conforme informado, à fl. 8, não estão envolvidos nesta licitação; memória de 
cálculo (fls. 125/218); composições analíticas (fls. 220/242); termo de 
Referência – Anexo II (fls. 284/305) e Instrução para Apresentação da Proposta 
Técnica - Anexo XII (fls. 317/323).  

À fl. 243, constam os documentos acima em meio digital (cd-rom). 

Como anexo III do Edital, em meio digital, à fl. 243, foi 
apresentada a planilha de quantidades que será integrante das propostas das 
licitantes, bem como, o respectivo cronograma físico-financeiro. Porém, 
verificamos que tal planilha e cronograma divergem substancialmente, em 
percentuais e ordenação de etapas, da planilha orçamentária de estimativa de 
custos do Edital, à fl. 79, prejudicando o adequado cumprimento do critério de 
aceitabilidade por etapa, exigido pelo §4º do art. 42 do Decreto Estadual nº 
43.937/12. 

                                                           
2
 Análise executada pelo analista WALTER AUGUSTO DE AZEVEDO 
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De acordo com a Lei federal nº 12.462/11, em seu art. 9º, 
parágrafo 1º, a contratação integrada pelo RDC compreende a elaboração e o 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e 
serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e 
todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do 
objeto e, ainda, em seu parágrafo 2º que o instrumento convocatório deverá 
conter anteprojeto de engenharia. 

22.2. Orçamento (inc. II do § 2º, art. 7º e  inc. II do § 2º, art. 40 da Lei Federal 
no 8.666/93,  OT – IBR 001/2006 do IBRAOP, Deliberações TCE-RJ 
244/08 e 245/08 e Orientação técnica OT.SGE.02) 

22.2.1. Análise de Preços Unitários 

A planilha orçamentária foi elaborada tendo como referência os 
custos unitários de janeiro/2014, obtidos, em sua maioria, no sistema de custos 
da EMOP e, em parte, através do sistema SCO-FGV. 

O BDI adotado na elaboração do orçamento foi fixado em 16%, 
compatível ao sugerido pela EMOP. 

Em análise aos preços unitários estimados com base nos 
Sistemas de Custos, realizada em caráter amostral, segundo as condições 
definidas na OT.SGE.02, verificou-se a compatibilidade entre os mesmos, com 
as seguintes lacunas: 

 Nos itens 06.03.01.01.01 ao 06.03.02.01.03 e 06.03.02.01.06 ao 
06.03.02.04.01, relativos aos sistemas auxiliares, não foram informadas 
referencia de códigos dos sistemas de custos, havendo reprodução da 
numeração dos itens na coluna “Cód. EMOP”.  

 Os itens 05.05.03.02, 05.07.03.01, 05.07.03.02 e 05.08.02 não possuem 
códigos do Sistema EMOP e não foram apresentadas as suas 
respectivas composições analíticas de custos. 

 Os itens 10.2.6.1, 10.3.6.1 e 13.1.1.1 ao 13.2.1.4 decorrem de cotação, 
porém não foram apresentadas respectivas pesquisas de preços. 

Portanto, será sugerida o encaminhamento das composições 
analíticas de custo dos itens inexistentes em sistemas de custos EMOP ou 
SCO-FGV, especificando preços unitários e quantidades de materiais, mão-de-
obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que 
tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço unitário praticado 
no orçamento estimado e, caso os valores planilhados, em alguns itens, 
tenham sido coletados diretamente do mercado, deverão ser enviadas as 
pesquisas de mercado que lhes deram origem, composta pelo mínimo de 
3(três) cotações, contendo a identificação da empresa consultada, as 
especificações completas do material cotado, viabilizando, desta forma, a 
verificação da compatibilidade entre os preços estimados e aqueles de 
mercado. 
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22.2.2. Análise dos quantitativos dos itens de serviços 

Tendo por base a OT.SGE.02, Verificamos, por amostragem, que 
as quantidades atribuídas aos itens do orçamento estão consolidadas pelo 
projeto básico, conservando-se possibilidade de verificação mais eficaz em 
sede de inspeção. 

22.3. Responsabilidade técnica (Lei Federal no 6.496/77 c/c Lei Federal no 5.194/66 e 

Resolução CAU nº 51/13 – Dispõe sobre atribuições dos arquitetos e urbanistas) 

Foi encaminha a ART nº IN01215391, identificando o profissional 
responsável pelo Projeto Básico e Orçamento da licitação em tela e, embora 
não tenha sido enviado o comprovante de pagamento, confirmamos seu 
registro no sítio eletrônico do CREA-RJ. 

22.4. Licenciamento ambiental (“caput” do inc. IX do art. 6o c/c inc. VII do art. 12 da Lei 

Federal nº 8.666/93; Resolução CONAMA nº 237/97; Resolução CONAMA nº 005/88; 

Decreto Estadual nº 42.159/09e 44.820/14 e Resolução CONEMA nº 04/2008) 

Não foi encaminhada cópia de licença ambiental ou de documento 
atestando a sua inexigibilidade, tendo sido informado, à fl. 8, a entrada do 
EIA/RIMA no INEA, estando a Prefeitura aguardando a liberação da Licença. 

22.5. Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Res. 
CONAMA 307/02) 

Não consta nos autos do presente processo, obrigatoriedade em 
obediência a Resolução CONAMA nº 307/2002. 

22.6. Parcelas de maior relevância do critério de qualificação técnica 
(inciso II do art. 30, da Lei Federal no 8.666/93) 

Os subitens 9.1,o-1.1 e 9.1,o-1.2 do Edital (fls. 258/260) listam as 
parcelas de maior relevância para comprovação de capacidade técnico- 
operacional e profissional para a licitação em tela, altamente restritivas no que 
tange ao aspecto da participação de um universo maior de empresas, tendo em 
vista que na emissão de atestados técnicos, os mesmos nem sempre constam 
com o nível de descrição exigido, impossibilitando a participação de licitantes 
devido a não descrição detalhada em seus atestados, embora efetivamente 
possam ter a experiência pretendida. 

22.7. Instalações, aparelhamento e pessoal técnico (inciso II do art. 30, da Lei 

Federal no 8.666/93) 

Não foram exigidas instalações, aparelhamento e pessoal técnico. 

22.8. Medições e Pagamentos (alínea “e” do  inc. IX do art. 6o c/c inc. III, § 2o, do art. 7o 

e alínea “b” do inc. XIV do art. 40; bem como inc. III do art.55 da Lei Federal no 8.666/93). 

Os critérios de medições e pagamentos estão definidos na 
cláusula sétima da Minuta do Contrato (fls. 271/273), sendo determinado que 
os serviços serão medidos mensalmente, de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro detalhado, apresentado pela Contratada. 
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22.9. Proposta técnica (inciso I do § 1 do art. 46 da Lei Federal no 8.666/93). 

O Anexo XII do Edital (fls. 317/323) dispõe sobre as propostas 
técnicas e seu critério de julgamento, compreendendo critérios objetivos e 
compatíveis ao objeto licitado.  

 

23 – ASSESSORIA JURÍDICA  
(art 4º. Inc. II da Lei Federal 12.462/11) 

 
Não consta. 
 

24 - OBSERVAÇÕES 

 
Obs - Em 04/12/2011 entrou em vigor a Lei Federal nº 12.462/11 

cujo artigo 1º apresenta a seguinte redação: 
 

Art. 1o  É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC), aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à 
realização: 

I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira 
de Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica 
(APO); e 

II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol 
Associação - Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo 
Grupo Executivo - Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, 
aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações 
do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 - 
CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes 
da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios; 

III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os 
aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km 
(trezentos e cinquenta quilômetros) das cidades sedes dos mundiais 
referidos nos incisos I e II. 

IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC)      

V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS.  

 
 
Ao que tudo indica a opção pela utilização do RDC se deve ao fato 

de o empreendimento estar compreendido no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento 2.  
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CONCLUSÃO 

Considerando que a análise dos editais de concorrência efetuada 
por esta Coordenadoria impõe rito distinto dos demais atos encaminhados a 
este Tribunal, e que a ilegalidade no procedimento está configurada apenas 
ante a realização do certame sem uma decisão conclusiva desta Corte, 
sugerimos: 

1 - COMUNICAÇÃO ao atual Diretor Presidente da Empresa Municipal de 
Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA, 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: 

 

1.1 – Cumpra o abaixo enumerado, tomando ciência de que a realização do 
certame, antes do atendimento integral das determinações ora impostas, 
pode configurar prática de ato ilegal e /ou antieconômico, passível da 
sanção prevista no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90: 

 

1.1.1. Encaminhar as composições analíticas de custo dos itens 
inexistentes em sistemas de custos EMOP ou SCO-FGV: 05.05.03.02, 
05.07.03.01, 05.07.03.02, 05.08.02, 06.03.01.01.01 ao 06.03.02.01.03, 
06.03.02.01.06 ao 06.03.02.04.01, 10.2.6.1, 10.3.6.1 e 13.1.1.1 ao 
13.2.1.4, especificando preços unitários e quantidades de materiais, 
mão-de-obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros 
insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço 
unitário praticado no orçamento estimado e, caso os valores planilhados, 
em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do mercado, 
deverão ser enviadas as pesquisas de mercado que lhes deram 
origem, composta pelo mínimo de 3(três) cotações, contendo a 
identificação da empresa consultada, as especificações completas do 
material cotado, viabilizando, desta forma, a verificação da 
compatibilidade entre os preços estimados e aqueles de mercado. 

 

1.1.2. Estabelecer no Edital, o critério de aceitabilidade por etapa, 
pela desclassificação de propostas que apresentem custos totais das 
etapas acima dos custos das etapas do orçamento estimado pela 
administração, conforme estabelecido pelo §4º do art. 42 do Decreto 
Estadual nº 43.937/12; 
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1.1.3. Compatibilizar o Anexo III do Edital, encaminhado em meio digital, 
em que foi apresentada a planilha de quantidades que será integrante 
das propostas das licitantes, bem como, o respectivo cronograma físico-
financeiro com a planilha orçamentária de estimativa de custos do Edital, 
apresentada para fins de controle externo, pois verificamos que tais 
planilhas e cronograma divergem substancialmente, em percentuais e 
ordenação de etapas, prejudicando o adequado cumprimento do critério 
de aceitabilidade por etapa, exigido pelo §4º do art. 42 do Decreto 
Estadual nº 43.937/12. 
 

1.1.4. Revisar as parcelas de maior relevância técnica para 
qualificação técnica-operacional e técnica-profissional, contidas na 
alínea “o” do subitem 9.1 do Edital, excluindo as exigências de 
certificações exageradamente detalhadas, limitando-se a exigir 
certificação de experiências essenciais e em termos comuns. 
 

1.1.5. Apresentar cópia da Licença Ambiental do presente objeto ou a 
sua dispensa pelo órgão responsável. 
 

1.1.6. Incluir dispositivo em Edital para que a Contratada observe, na 
execução contratual, os dispositivos estabelecidos na RESOLUÇÃO Nº 
307, de 05 de Julho de 2002, do CONAMA – Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, no que tange à gestão de resíduos da construção civil. 
 

1.1.7. Excluir ou retificar o subitem 3.6, pois, da forma como o mesmo 
foi redigido, o prazo para impugnação do edital, previsto subitem 3.3, 
encontra-se reduzido, contrariando o art. 45, inciso I, da Lei 12.462/11;  
 

1.1.8. Estabelecer no edital (Item 4 – Da visita técnica) item próprio ou 
retifique o subitem 9.1.m definindo que a visita técnica seja realizada por 
profissional habilitado, indicado pela licitante e devidamente inscrito no 
conselho profissional competente (no caso de obras o CREA ou CAU); 
 

1.1.9. Complementar a redação do subitem 9.1.h referente à 
regularidade trabalhista, admitindo que esta possa ser comprovada 
também por meio da certidão positiva com efeito de negativa, com os 
mesmos efeitos da CNDT, segundo disposto no art. 642-A, §2º da CLT; 
 

1.1.10. Estabelecer no Edital, as sanções no caso de 
inadimplemento, previstas no art. 47 da lei federal nº 12.462/11 c/c o art. 
86 e 87 da lei 8666/93; 
 

1.1.11. Justificar a contratação e a adoção do RDC, nos termos do 
art. 4, inciso I, do Dec. n. 43.937/12; 
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1.1.12. Justificar a fixação dos fatores de ponderação na avaliação 
das propostas técnicas e de preço, nos termos do art. 4, inciso IV, alínea 
“a”, do Dec. n. 43.937/12. 

 

1.1.13. Retificar a redação do subitem 5.8, “b” e “c”, do Edital, 
considerando que a suspensão temporária prevista no inc. III do artigo 
87 da Lei 8.666/93 aplica-se tão somente ao órgão ou entidade que 
aplicou a punição, ao passo que a declaração de idoneidade prevista no 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 impede a contratação em toda a 
esfera da Administração Pública, independente do órgão ou entidade 
que tenha aplicado a punição, conforme se segue: 

 
a) “Não será permitida a participação de licitantes suspensos 

temporariamente pelo Município de Niterói, nos termos do inciso III do artigo 87 
da Lei 8.666/93; e 

 
b) “Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena 

do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade 
que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração 
Pública.” 

 

1.1.14. Encaminhar parecer da Assessoria Jurídica aprovando o 
Edital, nos termos do art. 38 da Lei  Federal 8.666/93; 

 

1.1.15. Encaminhar declaração indicando que a intervenção 
encontra-se contemplada nas metas do PPA para justificar uma 
contratação cujo prazo de vigência não ficará adstrito ao prazo dos 
créditos orçamentários, nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 
12.462/11 c/c artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

1.1.16. Estipular prazo certo em que se dará o pagamento, 
incluindo a previsão de compensação financeira, penalizações, por 
eventuais atrasos, e descontos, por antecipações de pagamento, itens 
que, de acordo com o art. 4, inc. IV da Lei Federal nº 12.462/11, devem 
obrigatoriamente fazer parte do edital e do contrato.  

 
1.1.17. Adiar a presente Concorrência pelo prazo necessário ao 
cumprimento da diligência aguardando a decisão definitiva a ser adotada 
por esta Corte; 
 
1.1.18. Adaptar a minuta contratual às alterações elaboradas no 
Edital; 
 



 
 

 

 

 

 

14/07/2014 01:30:50 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 214.164-9/2014 

Rubrica       Pag. 334 -Verso 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
COORDENADORIA DE EXAME DE EDITAIS 

1.1.19. Detalhar, especificando item por item, através de errata, 
todas as alterações efetuadas no ato convocatório,  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;  
 
1.1.20. Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados 
no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

 

1.2 – Em prazo a ser fixado pelo Plenário, compareça aos autos 
para informar sobre o cumprimento das medidas adotadas para sanear as 
irregularidades ora apontadas, sob pena de incorrer na sanção prevista no inc. 
IV do art. 63 da Lei Complementar nº 63/90. 

 

Sugerimos, ainda, ao egrégio Plenário disponibilizar o completo teor 
desta informação técnica ao jurisdicionado, para melhor compreensão dos 
aspectos analisados. 

 

 
CEE, 14/07/2014 

 
 
 
 

JORGE MACHADO DA SILVA 
Assistente 

 Matrícula  02/003537 
 

 
 
 

WALTER AUGUSTO DE AZEVEDO 
Assessor 

Matrícula 02/003707 
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Senhor Secretário-Geral de Controle Externo, 
 
 
Acordemente com sugestão desta assessoria, submeto o processo à 

consideração superior. 
 
 

CEE, 14/07/2014 
 

CRISTIANE LOUZÃ DOS SANTOS FUCHSHUBER 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/002943 
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OFÍCIO PRS/SSE/CSO 21495/2014 Rio de Janeiro, 15 de julho de 2014. 
 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

 

 Comunico a V.S.ª que, em sessão plenária de 15/07/2014, nos termos do voto 

do Conselheiro Aloysio Neves Guedes, que examinou o Processo TCE/RJ 

214.164-9/2014, o Tribunal decidiu pela adoção das providências elencadas no citado voto, 

no prazo de 30 dias, contados do recebimento do presente ofício, alertando para as sanções 

previstas no art. 63 da Lei Complementar n.º 63/90, conforme cópia anexa. 

 

Poderá ser obtida vista dos autos junto à Coordenadoria de Prazos e 

Diligências, localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ, 

nos dias úteis, das 10 às 16 horas. 

 

Na impossibilidade da verificação do conteúdo da mídia anexa dirija-se à 

sede do TCE-RJ. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

GARDÊNIA DE ANDRADE COSTA 

Secretária-Geral das Sessões 

 

MP 
*028810214952014* 

ILMO. SR. 

GUILHERME PESSANHA RIBEIRO 

PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE 

NITERÓI - EMUSA 

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987/11º ANDAR 

CENTRO - NITERÓI/RJ CEP 24.020-206 

REF.PROC.TCE/RJ   214.164-9/2014 

OFÍCIO PRS/SSE/CSO21495/2014 
02/002940 OF004 
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OFÍCIO PRS/SSE/CSO 22988/2014   Rio de Janeiro, 29 de julho de 2014. 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

 

 

Comunico a V.S.ª que, em sessão plenária de 29/07/2014, nos termos do 

voto do Conselheiro Aloysio Neves Guedes, que examinou o Processo TCE/RJ 

214.164-9/2014, o Tribunal decidiu pelo conhecimento e arquivamento, conforme cópia 

anexa. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

GARDÊNIA DE ANDRADE COSTA 

Secretária-Geral das Sessões 

 

 

 

 

 

 

MP 
*028810229882014* 

ILMO. SR.  

GUILHERME PESSANHA RIBEIRO 

PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE 

NITERÓI - EMUSA 

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987/11º ANDAR 

CENTRO - NITERÓI/RJ CEP 24.020-206 

REF.PROC.TCE/RJ   214.164-9/2014 

OFÍCIO PRS/SSE/CSO 22988/2014 

 
02/002940 OF139 
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     VOTO GC-7 
 
 

PROCESSO TCE/RJ N° 214.164-9/14. 

ORIGEM: EMUSA – Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e 

Saneamento de Niterói. 

ASSUNTO: Edital de Licitação pelo Regime Diferenciado de 

Contratação (RDC) n.º 01/2014.  
 
 

 
Trata-se de Edital de Licitação pelo Regime Diferenciado de 

Contratação (RDC) nº 01/2014, com regime de execução integrada, 
encaminhado pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e 
Saneamento – EMUSA, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada ou consórcio de empresas especializadas para a implantação 
do BRT - Bus Rapid Transit TransOceânica Charitas – Engenho do Mato, no 
âmbito do Programa PAC 2, Eixo Mobilidade Médias Cidades, incluindo a 
execução de obras e serviços de engenharia e a elaboração e o 
desenvolvimento dos respectivos projetos básico e executivo, a montagem, a 
realização de testes e todas as demais operações necessárias e suficientes 
para a entrega final do objeto, no prazo de execução de 24 meses, com o 
valor total estimado em R$ 311.631.595,26. 

 
Nesta primeira análise realizada pelo Corpo Instrutivo, às fls. 

327/335, foi sugerido: 
 
Considerando que a análise dos editais de concorrência efetuada por 
esta Coordenadoria impõe rito distinto dos demais atos encaminhados a 
este Tribunal, e que a ilegalidade no procedimento está configurada 
apenas ante a realização do certame sem uma decisão conclusiva desta 
Corte, sugerimos: 
 
1 - COMUNICAÇÃO ao atual Diretor Presidente da Empresa Municipal 
de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA, 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: 
 
1.1 – Cumpra o abaixo enumerado, tomando ciência de que a realização 
do certame, antes do atendimento integral das determinações ora 
impostas, pode configurar prática de ato ilegal e /ou antieconômico, 
passível da sanção prevista no art. 63, inciso III, da Lei Complementar 
nº 63/90: 
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1.1.1. Encaminhar as composições analíticas de custo dos itens 

inexistentes em sistemas de custos EMOP ou SCO-FGV: 
05.05.03.02, 05.07.03.01, 05.07.03.02, 05.08.02, 06.03.01.01.01 
ao 06.03.02.01.03, 06.03.02.01.06 ao 06.03.02.04.01, 10.2.6.1, 
10.3.6.1 e 13.1.1.1 ao 13.2.1.4, especificando preços unitários e 
quantidades de materiais, mão-de-obra, equipamentos, despesas 
indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido 
considerados por ocasião da fixação do preço unitário praticado 
no orçamento estimado e, caso os valores planilhados, em alguns 
itens, tenham sido coletados diretamente do mercado, deverão 
ser enviadas as pesquisas de mercado que lhes deram origem, 
composta pelo mínimo de 3(três) cotações, contendo a 
identificação da empresa consultada, as especificações 
completas do material cotado, viabilizando, desta forma, a 
verificação da compatibilidade entre os preços estimados e 
aqueles de mercado. 

 
1.1.2. Estabelecer no Edital, o critério de aceitabilidade por etapa, pela 

desclassificação de propostas que apresentem custos totais das 
etapas acima dos custos das etapas do orçamento estimado pela 
administração, conforme estabelecido pelo §4º do art. 42 do 
Decreto Estadual nº 43.937/12; 

 
1.1.3. Compatibilizar o Anexo III do Edital, encaminhado em meio digital, 

em que foi apresentada a planilha de quantidades que será 
integrante das propostas das licitantes, bem como, o respectivo 
cronograma físico-financeiro com a planilha orçamentária de 
estimativa de custos do Edital, apresentada para fins de controle 
externo, pois verificamos que tais planilhas e cronograma 
divergem substancialmente, em percentuais e ordenação de 
etapas, prejudicando o adequado cumprimento do critério de 
aceitabilidade por etapa, exigido pelo §4º do art. 42 do Decreto 
Estadual nº 43.937/12. 

 
1.1.4. Revisar as parcelas de maior relevância técnica para qualificação 

técnica-operacional e técnica-profissional, contidas na alínea “o” 
do subitem 9.1 do Edital, excluindo as exigências de certificações 
exageradamente detalhadas, limitando-se a exigir certificação de 
experiências essenciais e em termos comuns. 

 
1.1.5. Apresentar cópia da Licença Ambiental do presente objeto ou a 

sua dispensa pelo órgão responsável. 
 
1.1.6. Incluir dispositivo em Edital para que a Contratada observe, na 

execução contratual, os dispositivos estabelecidos na 
RESOLUÇÃO Nº 307, de 05 de Julho de 2002, do CONAMA – 
Conselho Nacional de Meio Ambiente, no que tange à gestão de 
resíduos da construção civil. 
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1.1.7. Excluir ou retificar o subitem 3.6, pois, da forma como o mesmo 

foi redigido, o prazo para impugnação do edital, previsto subitem 
3.3, encontra-se reduzido, contrariando o art. 45, inciso I, da Lei 
12.462/11;  

 
1.1.8. Estabelecer no edital (Item 4 – Da visita técnica) item próprio ou 

retifique o subitem 9.1.m definindo que a visita técnica seja 
realizada por profissional habilitado, indicado pela licitante e 
devidamente inscrito no conselho profissional competente (no 
caso de obras o CREA ou CAU); 

 
1.1.9. Complementar a redação do subitem 9.1.h referente à 

regularidade trabalhista, admitindo que esta possa ser 
comprovada também por meio da certidão positiva com efeito de 
negativa, com os mesmos efeitos da CNDT, segundo disposto no 
art. 642-A, §2º da CLT; 

 
1.1.10. Estabelecer no Edital, as sanções no caso de inadimplemento, 

previstas no art. 47 da lei federal nº 12.462/11 c/c o art. 86 e 87 
da lei 8666/93; 

 
1.1.11. Justificar a contratação e a adoção do RDC, nos termos do art. 

4, inciso I, do Dec. n. 43.937/12; 
 

1.1.12. Justificar a fixação dos fatores de ponderação na avaliação das 
propostas técnicas e de preço, nos termos do art. 4, inciso IV, 
alínea “a”, do Dec. n. 43.937/12. 

 
1.1.13. Retificar a redação do subitem 5.8, “b” e “c”, do Edital, 

considerando que a suspensão temporária prevista no inc. III do 
artigo 87 da Lei 8.666/93 aplica-se tão somente ao órgão ou 
entidade que aplicou a punição, ao passo que a declaração de 
idoneidade prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 impede 
a contratação em toda a esfera da Administração Pública, 
independente do órgão ou entidade que tenha aplicado a 
punição, conforme se segue: 

 
a) “Não será permitida a participação de licitantes suspensos 
temporariamente pelo Município de Niterói, nos termos do inciso III do 
artigo 87 da Lei 8.666/93; e 
 
b) “Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do 
inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou 
entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da 
Administração Pública.” 

 
 
 



TCE/RJ 
PROCESSO N°       214.164-9/14 
RUBRICA                       FLS. 341 

Editais 

 
 
1.1.14. Encaminhar parecer da Assessoria Jurídica aprovando o Edital, 

nos termos do art. 38 da Lei  Federal 8.666/93; 
 
1.1.15. Encaminhar declaração indicando que a intervenção encontra-

se contemplada nas metas do PPA para justificar uma 
contratação cujo prazo de vigência não ficará adstrito ao prazo 
dos créditos orçamentários, nos termos do art. 42 da Lei Federal 
nº 12.462/11 c/c artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
1.1.16. Estipular prazo certo em que se dará o pagamento, incluindo a 

previsão de compensação financeira, penalizações, por eventuais 
atrasos, e descontos, por antecipações de pagamento, itens que, 
de acordo com o art. 4, inc. IV da Lei Federal nº 12.462/11, 
devem obrigatoriamente fazer parte do edital e do contrato.  

 
1.1.17. Adiar a presente Concorrência pelo prazo necessário ao 

cumprimento da diligência aguardando a decisão definitiva a ser 
adotada por esta Corte; 

 
1.1.18. Adaptar a minuta contratual às alterações elaboradas no Edital; 
 
1.1.19. Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas 

as alterações efetuadas no ato convocatório,  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;  

 
1.1.20. Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 
arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

 
1.2 – Em prazo a ser fixado pelo Plenário, compareça aos autos para 
informar sobre o cumprimento das medidas adotadas para sanear as 
irregularidades ora apontadas, sob pena de incorrer na sanção prevista 
no inc. IV do art. 63 da Lei Complementar nº 63/90. 
 
Sugerimos, ainda, ao egrégio Plenário disponibilizar o completo teor 
desta informação técnica ao jurisdicionado, para melhor compreensão 
dos aspectos analisados.” 
 

 
O Douto Ministério Público Especial, à fl. 338, representado por 

seu Procurador, corrobora com a proposição do Corpo Instrutivo. 
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É o Relatório. 
 

 
Inicialmente, cabe destacar a constatação do Corpo instrutivo de 

que a opção pela utilização do RDC se deve ao fato de o empreendimento 
estar compreendido no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento 
2.  

 
No que tange à análise da economicidade do presente edital, o 

Corpo Técnico observou que a planilha orçamentária foi elaborada com base 
em preços unitários obtidos no Sistema de Custos da EMOP e no Sistema 
SCO-FGV para data-base de janeiro de 2014, sendo verificada a 
compatibilidade com os referidos Sistemas de Custos e a necessidade de 
encaminhamento das composições analíticas dos serviços específicos (itens 
05.05.03.02, 05.07.03.01, 05.07.03.02, 05.08.02, 06.03.01.01.01 ao 
06.03.02.01.03, 06.03.02.01.06 ao 06.03.02.04.01, 10.2.6.1, 10.3.6.1 e 
13.1.1.1 ao 13.2.1.40) e/ou das pesquisas de mercado. 

 
Quanto aos elementos do projeto básico, o Corpo Técnico 

observou que foi apresentada, no Anexo  III do edital, a planilha de 
quantidades que será integrante das propostas das licitantes, bem como, o 
respectivo cronograma físico-financeiro. Porém, foi observado que tal 
planilha e cronograma divergem, substancialmente, em percentuais e 
ordenação de etapas, da planilha orçamentária de estimativa de custos do 
edital, devendo tais elementos serem compatibilizados. 

 
 
Diante de toda a análise realizada, deve prosperar a sugestão do 

Corpo Técnico para que sejam encaminhados os elementos 
complementares para a análise da economicidade e aperfeiçoamentos de 
itens editalícios. 

 
 
 
Ante o exposto, da análise dos elementos contidos nos autos, 

manifesto-me de acordo com o Corpo Instrutivo e com o Douto Ministério 
Público Especial. 

 
 
 
 
 
 
 



TCE/RJ 
PROCESSO N°       214.164-9/14 
RUBRICA                       FLS. 343 

Editais 

 

VOTO: 

 

 

I. Pela DILIGÊNCIA EXTERNA, para que a Empresa Municipal 

de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói - EMUSA atenda aos 

seguintes itens elencados: 

 

 

I.1. Encaminhar as composições analíticas de custo dos itens 

inexistentes em sistemas de custos EMOP ou SCO-FGV: 05.05.03.02, 

05.07.03.01, 05.07.03.02, 05.08.02, 06.03.01.01.01 ao 06.03.02.01.03, 

06.03.02.01.06 ao 06.03.02.04.01, 10.2.6.1, 10.3.6.1 e 13.1.1.1 ao 13.2.1.4, 

especificando preços unitários e quantidades de materiais, mão-de-

obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos 

que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço unitário 

praticado no orçamento estimado e, caso os valores planilhados, em 

alguns itens, tenham sido coletados diretamente do mercado, deverão 

ser enviadas as pesquisas de mercado que lhes deram origem, 

composta pelo mínimo de 3(três) cotações, contendo a identificação da 

empresa consultada, as especificações completas do material cotado, 

viabilizando, desta forma, a verificação da compatibilidade entre os 

preços estimados e aqueles de mercado. 

 

I.2. Estabelecer no Edital, o critério de aceitabilidade por 

etapa, pela desclassificação de propostas que apresentem custos 

totais das etapas acima dos custos das etapas do orçamento estimado 

pela administração, conforme estabelecido pelo §4º do art. 42 do 

Decreto Estadual nº 43.937/12. 

 

I.3. Compatibilizar o Anexo III do Edital, encaminhado em meio 

digital, em que foi apresentada a planilha de quantidades que será 

integrante das propostas das licitantes, bem como, o respectivo 

cronograma físico-financeiro com a planilha orçamentária de estimativa 

de custos do Edital, apresentada para fins de controle externo, pois 

verificamos que tais planilhas e cronograma divergem 

substancialmente, em percentuais e ordenação de etapas, prejudicando 

o adequado cumprimento do critério de aceitabilidade por etapa, 

exigido pelo §4º do art. 42 do Decreto Estadual nº 43.937/12. 
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I.4. Revisar as parcelas de maior relevância técnica para 

qualificação técnica-operacional e técnica-profissional, contidas na 

alínea “o” do subitem 9.1 do Edital, excluindo as exigências de 

certificações exageradamente detalhadas, limitando-se a exigir 

certificação de experiências essenciais e em termos comuns. 

 

I.5. Apresentar cópia da Licença Ambiental do presente objeto 

ou a sua dispensa pelo órgão responsável. 

 

I.6. Incluir dispositivo em Edital para que a Contratada 

observe, na execução contratual, os dispositivos estabelecidos na 

RESOLUÇÃO Nº 307, de 05 de Julho de 2002, do CONAMA – Conselho 

Nacional de Meio Ambiente, no que tange à gestão de resíduos da 

construção civil. 

 

I.7. Excluir ou retificar o subitem 3.6, pois, da forma como o 

mesmo foi redigido, o prazo para impugnação do edital, previsto 

subitem 3.3, encontra-se reduzido, contrariando o art. 45, inciso I, da 

Lei 12.462/11.  

 

I.8. Estabelecer no edital (Item 4 – Da visita técnica) item 

próprio ou retifique o subitem 9.1.m definindo que a visita técnica seja 

realizada por profissional habilitado, indicado pela licitante e 

devidamente inscrito no conselho profissional competente (no caso de 

obras o CREA ou CAU). 

 

I.9. Complementar a redação do subitem 9.1.h referente à 

regularidade trabalhista, admitindo que esta possa ser comprovada 

também por meio da certidão positiva com efeito de negativa, com os 

mesmos efeitos da CNDT, segundo disposto no art. 642-A, §2º da CLT. 

 

I.10. Estabelecer no Edital, as sanções no caso de 

inadimplemento, previstas no art. 47 da lei federal nº 12.462/11 c/c o art. 

86 e 87 da lei 8666/93. 

 

I.11. Justificar a contratação e a adoção do RDC, nos termos 

do art. 4, inciso I, do Dec. n. 43.937/12. 

 

I.12. Justificar a fixação dos fatores de ponderação na 

avaliação das propostas técnicas e de preço, nos termos do art. 4, 

inciso IV, alínea “a”, do Dec. n. 43.937/12. 
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I.13. Retificar a redação do subitem 5.8, “b” e “c”, do Edital, 

considerando que a suspensão temporária prevista no inc. III do artigo 

87 da Lei 8.666/93 aplica-se tão somente ao órgão ou entidade que 

aplicou a punição, ao passo que a declaração de idoneidade prevista 

no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 impede a contratação em toda a 

esfera da Administração Pública, independente do órgão ou entidade 

que tenha aplicado a punição, conforme se segue: 

 

a) “Não será permitida a participação de licitantes suspensos 

temporariamente pelo Município de Niterói, nos termos do inciso III do 

artigo 87 da Lei 8.666/93; e 

 

b) “Não será admitida a participação de licitantes já incursos 

na pena do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o 

órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera 

da Administração Pública.” 

 

I.14. Encaminhar parecer da Assessoria Jurídica aprovando o 

Edital, nos termos do art. 38 da Lei  Federal 8.666/93. 

 

I.15. Encaminhar declaração indicando que a intervenção 

encontra-se contemplada nas metas do PPA para justificar uma 

contratação cujo prazo de vigência não ficará adstrito ao prazo dos 

créditos orçamentários, nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 

12.462/11 c/c artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

I.16. Estipular prazo certo em que se dará o pagamento, 

incluindo a previsão de compensação financeira, penalizações, por 

eventuais atrasos, e descontos, por antecipações de pagamento, itens 

que, de acordo com o art. 4, inc. IV da Lei Federal nº 12.462/11, devem 

obrigatoriamente fazer parte do edital e do contrato.  

 

I.17. Adiar a presente Concorrência pelo prazo necessário ao 

cumprimento da diligência aguardando a decisão definitiva a ser 

adotada por esta Corte. 

 

I.18. Adaptar a minuta contratual às alterações elaboradas no 

Edital. 
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I.19. Detalhar, especificando item por item, através de errata, 

todas as alterações efetuadas no ato convocatório,  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.  

 

I.20. Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação 

do procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 

publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados 

no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 

 

 

II. Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Empresa 

Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói - EMUSA, 

do teor desta decisão, a ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, 

ficando desde já ciente do disposto no inc. IV, do Art. 63, do mesmo 

diploma legal. 

 

 

III. Pela DETERMINAÇÃO à SSE para que encaminhe, 

juntamente com o ofício, cópia integral deste Voto e da instrução do 

Corpo Instrutivo de fls. 327/335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
Plenário, 

 
 

 

ALOYSIO NEVES 

CONSELHEIRO RELATOR 
 


