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PROCESSO:  TCE-RJ  No 205.080-8/12 
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE 
ASSUNTO: EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 
 
Trata o presente processo do Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 

001/2012, encaminhado pelo Município de Natividade, do tipo menor preço, em 
regime de empreitada por preço global, que tem por objeto contratação de empresa 
legalmente habilitada para prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliar, 
coleta de entulho, lavagem de ruas e varrição , pelo prazo de  7 (sete) meses, no 
valor total estimado de R$ 993.296,50 (novecentos e noventa e três mil, duzentos e 
noventa e seis reais e cinquenta centavos), cuja realização foi remarcada para o dia 
13.06.2012. 

 
O presente foi objeto de duas decisões desta Corte, sendo a última em 

Sessão Plenária de 29.05.2012, nos seguintes termos: 
 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Natividade, na forma 
prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que adote as medidas 
necessárias ao cumprimento da DILIGÊNCIA EXTERNA proposta pela Instrução e 
transcrita em meu Relatório; 

II - Por DETERMINAÇÃO à SSE para que, ao efetivar a Comunicação supra, 
encaminhe cópia integral do presente Voto, da Instrução (fls. 121/135) e do 

parecer do Ministério Público Especial (fls. 350). 
 
Retorna o presente após o comparecimento do jurisdicionado aos autos, 

através do Doc. TCE-RJ nº 16.336-8/12, às fls. 356/494. 
 
O Corpo Instrutivo, após o devido exame, às fls. 497/502, em suas 

conclusões assim se manifesta:  
 

Ante o exposto, sugerimos ao Egrégio Plenário pronunciar-se pelo 
CONHECIMENTO e posterior ARQUIVAMENTO do Edital de Licitação por 
Concorrência Pública nº 001/2012, encaminhado pelo Município de Natividade, 
cujo objeto é a contratação de empresa legalmente habilitada para prestação de 
serviços de coleta de resíduos domiciliar, coleta de entulho, lavagem de ruas e 
varrição, pelo prazo de 07 meses, no valor total estimado de R$ 1.125.176,08 (um 
milhão, cento e vinte e cinco mil, cento e setenta e seis reais e oito centavos), sem 
prejuízo da DETERMINAÇÃO a seguir transcrita a ser comprovada por ocasião da 
remessa do instrumento contratual. 

– Fixar as condições de recebimento do objeto da licitação, conforme determina o 

inciso XIV do artigo 40 c/c o artigo 73 da Lei Federal nº 8666/93. 
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O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Vittorio 
Provenza, manifesta-se no mesmo sentido (fl. 503). 

 
É o Relatório. 
 
Conforme pontuado pelo Corpo Instrutivo, o valor para execução do objeto, 

estimado inicialmente em R$ 1.125.176,08 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, 
cento e setenta e seis reais e oito centavos), teve o valor reduzido em  
R$ 360.395,97 (trezentos e sessenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e 
noventa e sete centavos). 

 
Pelo exposto e examinado, considero que a determinação pendente de 

atendimento, que se refere às condições de recebimento do objeto da licitação, não 
compromete o Conhecimento do presente Edital por esta Corte de Contas, 
manifestando-me, desse modo, de acordo com o Corpo Instrutivo e o Douto 
Ministério Público Especial,  

 
VOTO: 
 
I. Pelo CONHECIMENTO do Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 

001/2012, encaminhado pelo Município de Natividade; 
 

II. Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Natividade, na 
forma prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que adote as 
medidas necessárias ao cumprimento da DETERMINAÇÃO proposta pela Instrução 
e transcrita em meu Relatório, antes da realização do certame, cujo cumprimento 
deverá ser comprovado quando do envio do Contrato, sob pena de nulidade do 
Edital e dos instrumentos dele decorrentes; 

 
III. Por DETERMINAÇÃO à SSE para que, ao efetivar a Comunicação supra, 

encaminhe cópia integral do presente Voto, da Instrução (fls. 121/135) e do parecer 
do Ministério Público Especial (fls. 350) 

 
IV. Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo.  

 
 

GC-2,         de                               de 2012. 
 
 
 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Conselheiro-Relator 


