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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PLENÁRIO 
GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

 

VOTO GA-3 / PROCESSO ELETRÔNICO                 /2017 

                                   

PROCESSO:  TCE-RJ nº: 105.202-5/17 

ORIGEM:  SEC. DE EST. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABAST. 

ASSUNTO:  EDITAL DE LICITAÇÃO (Adiado sine die)
1
 

 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 

ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO JUNTO AO BIRD. ARTIGO 42, 

§5º, LNL. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NECESSÁRIA 

ADOÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS. 

EXIGÊNCIAS QUE PODEM COMPROMETER O 

CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. 

COMUNICAÇÃO. DETERMINAÇÕES. 

 
 

Versa o feito, em sua essência, sobre Edital de Concorrência Pública 

NCB nº 001/2017, deflagrado pela Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária, Pesca e Abastecimento, visando à execução de obras de 

manutenção e recuperação de estradas vicinais incluindo a operacionalização 

de máquinas para execução do programa Estradas da Produção nas Regiões 

Noroeste, Serrana, Norte e Centro, no valor global estimado de R$ 

11.845.706,62. 

O laborioso Corpo Instrutivo, após análise técnica dos elementos 

encaminhados pelo Jurisdicionado em reverência aos ditames da deliberação 

TCE/RJ nº 280/17, promoveu a Informação CEE de 17.11.2017, concluindo, 

em estreita síntese, pela realização de diligência externa ao Jurisdicionado 

                                                           
1 Digno de nota, que considerando a impossibilidade de submeter o presente feito à apreciação do e. Plenário antes 

da data agendada para a realização da disputa em tela (27.11.2017), o zeloso corpo instrutivo deste Tribunal 
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com vista ao cumprimento das seguintes medidas saneadoras: 

“[...] 

 1 – Adiar e manter esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de Contas delibere 

conclusivamente sobre o conhecimento deste edital, encaminhando os comprovantes de 

publicação dos avisos de adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, além de divulgar 

a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet) em atenção ao que determina o art. 8º da Lei 

Nacional nº 12.527/11. 

2 – Complementar a redação do subitem 4.3 do DDE – Dados do Edital, excluindo a exigência 

de apresentação de atestados de duas instituições financeiras datados de no máximo 

sessenta dias indicando a situação financeira da empresa, exigência contida no subitem 

4.3.2.e do módulo IAC – Instrução aos Concorrentes. 

3 - O subitem 4.3 do IAC c/c as modificações instituídas pelo DDE exigem que a empresa 

licitante comprove ter executado um volume médio de obras equivalente a  R$35.680.000,00 

nos últimos cinco anos. A regra é restritiva, limitará a competitividade e deve ser excluída do 

edital por não encontrar respaldo no art. 31 da Lei 8.666/93. Pelas mesma razões deve ser 

excluído também o subitem 4.5.c do DDE. 

4 – Excluir a exigência de um plano de trabalho a ser apresentado pelos licitantes conforme 

exigência contida no subitem 12.2.e bem como 26.1.b e 26.3 do IAC por falta de 

fundamentação legal. 

5 – Complementar a redação do subitem 16.3 do IAC c/c as informações complementares 

apresentadas no DDE bem como no Modelo A, indicando qual será o valor da garantia de 

proposta a ser apresentada pelos licitantes, lembrando que segundo o art. 56 da Lei 8.666/93 

este valor deve corresponder a, no máximo, 1% do valor estimado da licitação. 

6 – Definir expressamente qual será o prazo de vigência do contrato uma vez que o subitem 

1.2 do DDE  do edital indica o prazo de 10 meses ao passo que as informações disponíveis no 

CPC indicam que o prazo será de 12 meses.  

7 – Retificar a regra do subitem 23 do IAC de forma a iniciar o julgamento das propostas por 

meio da abertura dos envelopes de habilitação dos licitantes, para, em seguida, passar a 

                                                                                                                                                                          

expediu, em 31.10.2017, o Ofício SGE/CEE nº 337/17 ao Jurisdicionado, solicitando a adoção das providências para 

o adiamento do ato licitatório, na forma do art. 113 da Lei 8.666/93 c/c o art. 4º da Deliberação TCE/RJ n. 280/2017. 
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abertura dos envelopes de preços dos licitantes habilitados, nos termos do art. 43 da Lei 

8.666/93. Para tanto deve ser revista a posição do subitem 29 do IAC que trata da “Pós 

qualificação do concorrente”. 

8 – Complementar os requisitos de qualificação do subitem 4.3.3 do IAC exigindo dos licitantes 

a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, passando a 

exigir a comprovação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho por meio de Certidão Negativa de Débito Trabalhista ou por meio da Certidão 

Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, quando verificada a 

existência de débitos garantidos por penhora suficiente, segundo o disposto no § 2º do art. 

642-A, Título VII-A da CLT (alterada pela Lei Federal nº 12.440/11). 

9 – Complementar a redação do subitem 28.6 do IAC de forma a deixar claro que a 

contratante não acolherá proposta de valor superior à estimativa efetuada pela Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, nos termos do inc. 10 do art. 40 da 

lei 8.666/93.  

10 – Complementar o subitem 13.3 do CGC indicando o prazo do pagamento após o 

recebimento das faturas  mencionando ainda os descontos por antecipação e as multas por 

eventuais atrasos de pagamento. 

11– Complementar a redação do subitem 13.11 do CGC indicando qual o índice a ser utilizado 

para o reajuste contratual podendo ser utilizado o INCC ou os índices EMOP. 

12 – Complementar a redação do subitem 16. 1 do IAC definindo as sanções pelo 

inadimplemento contratual por parte do contratado nos termos do art. 40 da lei 8.666/93. 

13 - Anexar ao Edital e encaminhar para análise desta Corte o cronograma físico 

financeiro. 

14 - Revisar a denominação dos documentos que integram o Edital de licitação, pois 

verifica-se que diferentes documentos apresentam a mesma denominação, como é o caso dos 

documentos intitulados “Orçamento de Vias Rurais”, o que pode ocasionar equívocos na 

compreensão das informações apresentadas, de forma que diferentes documentos 

apresentem diferentes denominações. 

15 Compatibilizar as diferentes informações do projeto básico, pois consta de todos os 

desenhos encaminhados a previsão de execução de leiras nas extremidades das vias, 
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conforme demonstrado em detalhe constante do item 22.1 da presente análise, entretanto, nos 

itens 10.1 (Estrada pronta sem revestimento) e 10.2 (Estrada pronta com revestimento) do 

Termo de Referência (Anexo I), bem como no Anexo VI (Especificações Técnicas) há previsão 

do serviço de “Execução e/ou avivamento das canaletas laterais para drenagem superficial, 

em leito natural sem revestimento de concreto.”, o qual é confirmado pela estimativa 

orçamentária, pois consta da Planilha de Quantidades (Anexo VIII da Seção II – Condições 

Gerais do Contrato (CGC)), nos itens 1.3 (de Vias com Revestimento) e 2.3 (de Vias sem 

Revestimento) o serviço de “Sarjeta de corte triangular, com cobertura vegetal, medindo 1,25m 

de base e 0,25m de altura, inclusive escavação mecânica e acerto manual do terreno”. 

16 Compatibilizar as divergentes informações referentes ao prazo do contrato, pois 

consta do item 13 (Dos Prazos) do Termo de Referência (Anexo I) que o prazo do contrato 

será de 12 (doze) meses, entretanto há previsão de execução das obras no prazo de 10 (dez) 

meses, no item 1.2. do Anexo II (Dados do Edital – DDE), no item 13 (Dos Prazos) do Anexo 

VI (Especificações Técnicas), bem como nas planilhas orçamentárias elaboradas para cada 

uma das 08 (oito) Micro Regiões e também nos respectivos cronogramas de desembolso dos 

serviços de Canteiros de Obras. 

17 Anexar ao Edital e encaminhar a esta Corte para análise, as composições dos 

preços unitários de cada um dos serviços (que não decorram de Sistemas de Custos 

conhecidos, tais como: EMOP, SCO-FGV, PINI, SINAPI) os quais integram a planilha 

orçamentária, que efetivamente irá subsidiar a orçamentação da presente licitação, bem como 

as fontes dos preços dos insumos utilizados na orçamentação e caso os preços tenham sido 

coletados diretamente do mercado, enviar as pesquisas que lhes deram origem (no mínimo 

três), com as especificações completas do material cotado, apresentando, também, as 

memórias de cálculo das quantidades orçadas, não cabendo a utilização de parâmetros que 

não sejam respaldados tecnicamente. 

18 Encaminhar a este Tribunal 02 (duas) planilhas orçamentárias e respectivas 

composições próprias e de BDI, inclusive em arquivo eletrônico editável (xls), considerando 

contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e receita bruta conforme possibilidade 

estabelecida pela Lei Federal nº 12.546/11 alterada pela Lei nº 13.161/15 e exigência do 

Decreto Estadual nº 42.445/10 alterado pelo Decreto nº 45.633/16, destacando-se que na 

estimativa orçamentária com base em preços desonerados a deve ser incluída, na 

composição analítica do BDI, a alíquota correspondente ao INSS. 
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19 Apresentar cópia da ART referente à elaboração do Projeto Básico da licitação em 

tela, com a respectiva guia de recolhimento quitada, sendo sugerido constar no campo 

descrição o seguinte texto: “Projeto básico do Edital de Concorrência com Divulgação Nacional 

nº 001/2017”. 

20 Alterar, na Cláusula 4.5(e) da IAC, os quantitativos estabelecidos para as parcelas 

de maior relevância, pois se apresentam excessivos, correspondendo aos totais dos serviços 

a serem realizados, sendo sugerido que em caso da necessidade de comprovação de 

capacidade técnica operacional, os quantitativos indicados não excedam ao percentual de 

50% dos quantitativos previstos no orçamento para os referidos serviços, conforme decisão do 

TCU (AC 2088/04). 

21 Revisar a relação de máquinas e equipamentos necessários para a execução do 

objeto, constante da Cláusula 4.5(g) da IAC (Anexo II – Dados do Edital (DDE)), pois no 

presente Edital há previsão de uso de máquinas, caminhões e equipamentos de propriedade 

da Contratante, conforme relação constante do item 4 (Das Especificações dos Serviços) do 

Termo de Referência (Anexo I), conservando apenas os equipamentos e máquinas que a 

contratada deverá disponibilizar. 

22 – Disponibilizar este edital na internet nos termos do que determina o art. 8º da Lei 

11.527/11; 

23 - Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as alterações efetuadas no 

ato convocatório se for o caso, dando a devida publicidade a mesma na forma do §4º do art. 

21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

24 – Enviar um edital consolidado contemplando e destacando todas as alterações efetuadas 

por determinação desta Corte bem como por iniciativa própria da Administração.  

25 - 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.” 
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O Parquet de Contas, representado pelo Procurador Geral Sérgio 

Paulo de Abreu Martins Teixeira, manifesta-se
2
, pois, no mesmo sentido. 

 

É o Relatório. 

 

Inicialmente, relevante pontuar que atuo nestes autos por força dos 

Atos Executivos nº 20.789 e nº 20.796 publicados no Diário Oficial do Estado 

do Rio de Janeiro, respectivamente, nas datas de 04 e 11 de abril de 2017. 

A análise dos documentos pertinentes ao edital em testilha revela que 

o presente processo carece de adequada instrução
3
, porquanto ausentes 

elementos imprescindíveis ao julgamento de mérito preciso e seguro acerca da 

juridicidade do ato convocatório submetido à fiscalização prévia deste Tribunal, 

nos moldes do caput do artigo 70, da Constituição da República. 

Emerge ainda da referida instrução técnica - cotejada com os 

elementos encaminhados pelo Jurisdicionado -, que o certame apresenta 

falhas
4
, inconsistências e inadequações, que podem comprometer a 

economicidade da futura contratação e, bem assim o caráter competitivo do 

certame (inc. I do art. 3º, LNL)
5
. 

                                                           
2 Informação MPE de 22.11.2017. 

 
3 À medida que não acompanha o ato convocatório encaminhado (a) o cronograma físico-financeiro, (b) a memória 

de cálculo das quantidades estimadas - embora encaminhada, a mesma encontra-se incompleta -, sem olvidar, 

contudo, (c) a composição dos preços unitários de cada um dos itens que integram a planilha orçamentária 

(orçamento vias rurais – Micro Região1.xlsx), et cetera. 
 
4 Ausência de definição, no subitem 16.3 do IAC, do valor a ser exigido dos licitantes para efeitos de garantia da 

proposta, não inclusão da alíquota correspondente ao INSS na composição analítica do BDI, divergência acerca do 

prazo de vigência, uma vez que o subitem 1.2 do DDE do edital indica o prazo de 10 meses ao passo que as 

informações disponíveis no CPC indicam que o prazo será de 12 meses, dentre outras. 

 
5 Advinda da previsão de exigências, para fins de qualificação técnica e econômico-financeira dos concorrentes, 

como aquelas entabuladas, v.g., no subitem 4.3 do IAC c/c as modificações instituídas pelo DDE, ao estabelecer 

que a empresa licitante comprove ter executado um volume médio de obras equivalente a R$ 35.680.000,00 nos 

últimos cinco anos, porquanto em descompasso com os preceitos legais encetados no artigo 31, da Lei 8.666/93 - 

seguindo a mesma sorte o subitem 4.5.c do DDE - e, bem assim, no subitem 4.3 do DDE (Dados do Edital), de 
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Destarte, corroboro integralmente com as medidas preconizadas pela 

judiciosa unidade instrutiva (arquivo digital CEE de 17.11.2017)
6
, ratificadas 

pelo Parquet Especializado, com vista ao saneamento das impropriedades 

verificadas no presente instrumento convocatório, que obstam, por ora, o seu 

conhecimento. 

Por todo o empreendido, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e com o Ministério Público de Contas, e 

 

VOTO: 

 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao atual titular da Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, nos moldes entabulados na 

Lei Complementar Estadual nº 63/90, para que, no prazo legal, adote as 

providências de estilo com vista ao atendimento integral dos itens abaixo 

elencados, antes da realização do certame, sob pena de nulidade, 

alertando-o, que o não atendimento às decisões plenárias deste Órgão 

Constitucional de Controle Externo torna seus responsáveis passíveis de 

aplicação de multa, com arrimo no inciso IV do artigo 63 e, em caso de 

reincidência, no inciso VII do mesmo dispositivo legal: 

I.1 - mantenha adiado sine die a Concorrência Pública NCB nº 

001/2017, até o advento de decisão conclusiva desta Corte pelo conhecimento 

deste edital, encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 

adiamento, nos termos do artigo 21, da Lei nº 8.666/93 c/c artigo 4º, da Lei nº 

10.520/02, além de divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet); 

                                                                                                                                                                          

apresentação de atestados de duas instituições financeiras datados de no máximo sessenta dias indicando a 

situação financeira da empresa, exigência contida no subitem 4.3.2.e do módulo IAC – Instrução aos Concorrentes. 

 
6 Registro, por relevante, acerca da possibilidade do Jurisdicionado obter acesso ao conteúdo das manifestações do 

corpo instrutivo, do Parquet de Contas e, bem assim, da decisão plenária desta Corte, no sítio oficial desta Corte 

(http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo). 

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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I.2 - complementar a redação do subitem 4.3 do DDE – Dados do 

Edital, excluindo a exigência de apresentação de atestados de duas 

instituições financeiras datados de no máximo sessenta dias indicando a 

situação financeira da empresa, exigência contida no subitem 4.3.2.e do 

módulo IAC – Instrução aos Concorrentes; 

I.3 - o subitem 4.3 do IAC c/c as modificações instituídas pelo DDE 

exigem que a empresa licitante comprove ter executado um volume médio de 

obras equivalente a  R$35.680.000,00 nos últimos cinco anos. A regra é 

restritiva, limitará a competitividade e deve ser excluída do edital por não 

encontrar respaldo no art. 31 da Lei 8.666/93. Pelas mesma razões deve ser 

excluído também o subitem 4.5.c do DDE; 

I.4 - excluir a exigência de um plano de trabalho a ser apresentado 

pelos licitantes conforme exigência contida no subitem 12.2.e bem como 26.1.b 

e 26.3 do IAC por falta de fundamentação legal; 

I.5 - complementar a redação do subitem 16.3 do IAC c/c as 

informações complementares apresentadas no DDE bem como no Modelo A, 

indicando qual será o valor da garantia de proposta a ser apresentada pelos 

licitantes, lembrando que segundo o art. 56 da Lei 8.666/93 este valor deve 

corresponder a, no máximo, 1% do valor estimado da licitação; 

I.6 - definir expressamente qual será o prazo de vigência do contrato 

uma vez que o subitem 1.2 do DDE  do edital indica o prazo de 10 meses ao 

passo que as informações disponíveis no CPC indicam que o prazo será de 12 

meses; 

I.7 - retificar a regra do subitem 23 do IAC de forma a iniciar o 

julgamento das propostas por meio da abertura dos envelopes de habilitação 

dos licitantes, para, em seguida, passar a abertura dos envelopes de preços 

dos licitantes habilitados, nos termos do art. 43 da Lei 8.666/93. Para tanto 

deve ser revista a posição do subitem 29 do IAC que trata da “Pós qualificação 
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do concorrente”; 

I.8 - complementar os requisitos de qualificação do subitem 4.3.3 do 

IAC exigindo dos licitantes a prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a justiça do trabalho, passando a exigir a comprovação de prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho por meio de 

Certidão Negativa de Débito Trabalhista ou por meio da Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, quando verificada a 

existência de débitos garantidos por penhora suficiente, segundo o disposto no 

§ 2º do art. 642-A, Título VII-A da CLT (alterada pela Lei Federal nº 12.440/11); 

I.9 - complementar a redação do subitem 28.6 do IAC de forma a 

deixar claro que a contratante não acolherá proposta de valor superior à 

estimativa efetuada pela Secretaria de Estado de  Agricultura, Pecuária, Pesca 

e Abastecimento, nos termos do inc. 10 do art. 40 da lei 8.666/93; 

I.10 - complementar o subitem 13.3 do CGC indicando o prazo do 

pagamento após o recebimento das faturas  mencionando ainda os descontos 

por antecipação e as multas por eventuais atrasos de pagamento; 

I.11 - complementar a redação do subitem 13.11 do CGC indicando 

qual o índice a ser utilizado para o reajuste contratual podendo ser utilizado o 

INCC ou os índices EMOP; 

I.12 - complementar a redação do subitem 16. 1 do IAC definindo as 

sanções pelo inadimplemento contratual por parte do contratado nos termos do 

art. 40 da lei 8.666/93; 

I.13 - anexar ao Edital e encaminhar para análise desta Corte o 

cronograma físico financeiro; 

I.14 - revisar a denominação dos documentos que integram o Edital de 

licitação, pois verifica-se que diferentes documentos apresentam a mesma 

denominação, como é o caso dos documentos intitulados “Orçamento de Vias 

Rurais”, o que pode ocasionar equívocos na compreensão das informações 
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apresentadas, de forma que diferentes documentos apresentem diferentes 

denominações; 

I.15 - compatibilizar as diferentes informações do projeto básico, pois 

consta de todos os desenhos encaminhados a previsão de execução de leiras 

nas extremidades das vias, conforme demonstrado em detalhe constante do 

item 22.1 da presente análise, entretanto, nos itens 10.1 (Estrada pronta sem 

revestimento) e 10.2 (Estrada pronta com revestimento) do Termo de 

Referência (Anexo I), bem como no Anexo VI (Especificações Técnicas) há 

previsão do serviço de “Execução e/ou avivamento das canaletas laterais para 

drenagem superficial, em leito natural sem revestimento de concreto.”, o qual é 

confirmado pela estimativa orçamentária, pois consta da Planilha de 

Quantidades (Anexo VIII da Seção II – Condições Gerais do Contrato (CGC)), 

nos itens 1.3 (de Vias com Revestimento) e 2.3 (de Vias sem Revestimento) o 

serviço de “Sarjeta de corte triangular, com cobertura vegetal, medindo 1,25m 

de base e 0,25m de altura, inclusive escavação mecânica e acerto manual do 

terreno”; 

I.16 - compatibilizar as divergentes informações referentes ao prazo do 

contrato, pois consta do item 13 (Dos Prazos) do Termo de Referência (Anexo 

I) que o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, entretanto há previsão de 

execução das obras no prazo de 10 (dez) meses, no item 1.2. do Anexo II 

(Dados do Edital – DDE), no item 13 (Dos Prazos) do Anexo VI (Especificações 

Técnicas), bem como nas planilhas orçamentárias elaboradas para cada uma 

das 08 (oito) Micro Regiões e também nos respectivos cronogramas de 

desembolso dos serviços de Canteiros de Obras; 

I.17 - anexar ao Edital e encaminhar a esta Corte para análise, as 

composições dos preços unitários de cada um dos serviços (que não decorram 

de Sistemas de Custos conhecidos, tais como: EMOP, SCO-FGV, PINI, 

SINAPI) os quais integram a planilha orçamentária, que efetivamente irá 

subsidiar a orçamentação da presente licitação, bem como as fontes dos 

preços dos insumos utilizados na orçamentação e caso os preços tenham sido 
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coletados diretamente do mercado, enviar as pesquisas que lhes deram origem 

(no mínimo três), com as especificações completas do material cotado, 

apresentando, também, as memórias de cálculo das quantidades orçadas, não 

cabendo a utilização de parâmetros que não sejam respaldados tecnicamente; 

I.18 - encaminhar a este Tribunal 02 (duas) planilhas orçamentárias e 

respectivas composições próprias e de BDI, inclusive em arquivo eletrônico 

editável (xls), considerando contribuição previdenciária sobre a folha de 

pagamento e receita bruta conforme possibilidade estabelecida pela Lei 

Federal nº 12.546/11 alterada pela Lei nº 13.161/15 e exigência do Decreto 

Estadual nº 42.445/10 alterado pelo Decreto nº 45.633/16, destacando-se que 

na estimativa orçamentária com base em preços desonerados a deve ser 

incluída, na composição analítica do BDI, a alíquota correspondente ao INSS; 

I.19 - apresentar cópia da ART referente à elaboração do Projeto 

Básico da licitação em tela, com a respectiva guia de recolhimento quitada, 

sendo sugerido constar no campo descrição o seguinte texto: “Projeto básico 

do Edital de Concorrência com Divulgação Nacional nº 001/2017”; 

I.20 - alterar, na Cláusula 4.5(e) da IAC, os quantitativos estabelecidos 

para as parcelas de maior relevância, pois se apresentam excessivos, 

correspondendo aos totais dos serviços a serem realizados, sendo sugerido 

que em caso da necessidade de comprovação de capacidade técnica 

operacional, os quantitativos indicados não excedam ao percentual de 50% 

dos quantitativos previstos no orçamento para os referidos serviços, conforme 

decisão do TCU (AC 2088/04); 

I.21 - revisar a relação de máquinas e equipamentos necessários para 

a execução do objeto, constante da Cláusula 4.5(g) da IAC (Anexo II – Dados 

do Edital (DDE)), pois no presente Edital há previsão de uso de máquinas, 

caminhões e equipamentos de propriedade da Contratante, conforme relação 

constante do item 4 (Das Especificações dos Serviços) do Termo de 

Referência (Anexo I), conservando apenas os equipamentos e máquinas que a 

contratada deverá disponibilizar; 
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I.22 - disponibilizar este edital na internet nos termos do que determina 

o art. 8º da Lei 11.527/11; 

I.23 - detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório se for o caso,  dando a devida 

publicidade a mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, 

encaminhando as cópias a este Tribunal; 

I.24 - enviar um edital consolidado contemplando e destacando todas 

as alterações efetuadas por determinação desta Corte bem como por iniciativa 

própria da Administração, e 

I.25 - comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

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

do ato respectivo, acompanhada dos elementos arrolados no artigo 49, da 

LNL. 

 

GA-3,           de                                             de  2017. 

 

 

 

       ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

       Conselheira Substituta 
  

 
 

 


