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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA O DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS 

MARGENS DE DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO. DÉFICIT INFORMACIONAL QUE IMPEDE A ANÁLISE 

MERITÓRIA. COMUNICAÇÃO. DETERMINAÇÃO. 

 

Versam os autos sobre o Edital de Licitação por Concorrência Pública n°. 08/17 (Processo 

Administrativo n°. 07/002.8311/2017), encaminhado pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, cujo 

objeto é a contratação de empresa para o desassoreamento e recuperação das margens de diversos 

cursos d´água no Estado do Rio de Janeiro, com preço estimado global de R$ 21.975.679,06 (vinte e 

um milhões, novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos). 

O certame estava marcado inicialmente para o dia 30.10.2017. Contudo, considerando a 

absoluta impossibilidade de o Plenário desta Corte deliberar sobre o processo antes da data agendada 

para o recebimento dos envelopes, fora encaminhado o Ofício SGE/CEE n°. 310/17 ao Jurisdicionado, 

determinando a adoção de medidas com vistas ao adiamento do ato licitatório1.  

Trata-se da primeira submissão plenária do feito. 

Considerando critérios consubstanciados no regramento atinente à matéria, o Corpo 

Instrutivo, em 19.10.2017, sugeriu Comunicação ao atual Secretário Estadual do Ambiente - SEA, para 

o atendimento dos itens que abaixo transcrevo: 

                                                           
1
 De fato, em consulta ao sítio eletrônico do INEA, verifica-se que o certame foi adiado sine die. Disponível em: 

http://200.20.53.3:8081/Portal/MegaDropDown/Institucional/Licitacao/ConcorrenciaNacional2016/index.htm&lang=#CN082
017. Acesso em 17.11.2017. 

http://200.20.53.3:8081/Portal/MegaDropDown/Institucional/Licitacao/ConcorrenciaNacional2016/index.htm&lang=#CN082017
http://200.20.53.3:8081/Portal/MegaDropDown/Institucional/Licitacao/ConcorrenciaNacional2016/index.htm&lang=#CN082017
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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 - revisar o Termo de referência e demais elementos do projeto básico, substituindo 
a disponibilização de equipamentos e mão de obra pela prestação de serviços de 
engenharia; 

3 - revisar a planilha orçamentária, substituindo os equipamentos, mão de obra e 
manutenção dos equipamentos próprios do INEA por serviços propriamente 
avaliados e medidos, contemplando em suas composições a mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, materiais, manutenções e demais insumos necessários, 
de forma a atender a alínea f do inciso IX do artigo 6º da Lei Federal nº 8.666/93; 

4 - excluir a previsão de adicional de insalubridade previsto nos itens de mão de obra 
ou justificar apresentando o parâmetro técnico considerado; 

5 - comprovar que obteve na licitação o menor preço global apresentando duas (02) 
planilhas orçamentárias e respectivas composições de BDI em documento eletrônico 
editável (xls), sendo uma considerando o modelo de contribuição destinada à 
seguridade social conforme a Lei Federal nº 8.212/91 e outra conforme a Lei Federal 
nº 12.546/11; 

6 - excluir os itens 7.13 e 8.17-f do Edital, prevendo a desclassificação da licitante 
somente caso ultrapasse o preço global ou os preços unitários como já definidos nos 
itens 8.17-d e 8.17-e, assim entendidos como o valor do custo direto mais a 
incidência da taxa de BDI; 

7 - estabelecer dispositivo no Edital prevendo que em caso de aditivos com a inclusão 
de serviços ou itens não previstos o preço unitário estará limitado ao custo unitário 
constante dos sistemas de custos ou pesquisa de mercado acrescido do BDI 
estabelecido pela Administração no orçamento base, aplicando-se o desconto 
inicialmente obtido na licitação, podendo adotar o seguinte texto no item 14.8 do 
Edital: 

14.8 O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que 
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pela 
Presidente do INEA será feito com base no custo unitário constante do sistema 
EMOP. Os itens novos não constantes do sistema EMOP terão seus custos limitados 
aos indicados nos demais sistemas de orçamentação de obras ou, em caso de 
inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores 
especializados, acrescido, em qualquer caso, do BDI estabelecido pela Administração 
no orçamento base e aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação. 

8 - apresentar cópia da ART/RRT e respectiva guia de recolhimento quitada referente 
à elaboração do projeto básico, inclusive o orçamento; 

9 - apresentar licença ambiental para o objeto do presente processo ou documento 
atestando a sua inexigibilidade emitida por órgão competente; 

10 - revisar a redação do item 12.5 do Edital adotando o seguinte texto: 
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12.5 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, durante a 
execução contratual, seu valor não poderá ultrapassar a mesma relação percentual, 
entre o valor do referido item e o valor total contratado. 

11 – excluir a exigência obrigatória de visita técnica para fins de qualificação dos 
licitantes prevista no subitem 6.6.3 do edital. Neste sentido a visita técnica poderá 
ser substituída por uma declaração formal assinada pelo responsável técnico da 
empresa licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 
que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará 
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração. Para as empresas que 
desejarem realizar a visita deverão ser adotadas medidas para que a mesma se 
realize em mais de uma data, evitando reunir os licitantes em data e horário 
previamente definidos capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de 
concorrentes; 

12 - justificar a restrição a participação de empresas reunidas em consórcio prevista 
no item 5.5 do edital. Caso decida permitir a participação de empresas reunidas em 
consórcio inserir item próprio no edital contemplando  a regra disposta no art. 33 da 
Lei Nacional nº 8.666/93; 

13 - alterar a redação do item 9.3 do edital, pois o Decreto Estadual nº 33.925 foi 
revogado pela Lei nº 7.258, de 12.04.2016; 

14 - justificar a fixação do índice de Endividamento < 0,5, estabelecido no subitem 
6.5.1.1.c, para comprovar a boa situação econômico-financeira das empresas 
licitantes, uma vez que o § 5º do art. 31 da Lei 8666/93 estabelece que a 
comprovação da situação econômico-financeira será feita segundo critérios 
objetivos, devendo ser exigidos dos licitantes, índices contábeis compatíveis com o 
mercado, devidamente justificados no ato convocatório ou adote IE < 1,0;  

15 – compatibilizar os prazos de execução/vigência contratual constantes nos 
subitens 10.1 e 10.2 do edital, quais sejam: 14 meses e 12 meses, respectivamente;  

 

 

16 - 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; 

17 - enviar um edital consolidado contemplando e destacando todas as alterações 
efetuadas por determinação desta Corte bem como por iniciativa própria da 
Administração;  

18 - 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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DETERMINAÇÃO: 

19 – Sugerimos a determinação para que nos casos futuros o jurisdicionado observe 
o que determina o artigo 40 da Lei 8.666/93 e encaminhe o edital devidamente 
datado e assinado pela autoridade responsável por sua expedição. 

RECOMENDAÇÃO 

20 – Sugerimos a recomendação para o jurisdicionado retificar o seu modelo de 
editais contemplando as alterações determinadas como forma de evitar a repetição 
das inconsistências enumeradas nesta instrução. 

21 – Sugerimos a recomendação para o jurisdicionado avaliar a pertinência de 
complementar a redação do subitem 11 do edital de forma a fazer constar do edital e 
da minuta do futuro contrato um item indicando que a cláusula de garantia a ser 
apresentada, qualquer que seja a modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever 
a cobertura para os seguintes eventos, dentre outros: 

1 - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

2 - multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

3 - prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; e 

4 - obrigações previdenciárias e trabalhistas no honradas pela contratada”. 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sergio Paulo de Abreu Martins 

Teixeira, corroborou o posicionamento da instância técnica, em 19.10.2017. 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em substituição ao Conselheiro Marco Antônio Barbosa de 

Alencar, em razão de convocação da Presidente Interina deste Egrégio Tribunal de Contas, Conselheira 

Marianna Montebello Willeman, realizada em sessão plenária de 04.04.17. 

Preliminarmente, faço destacar a necessidade de manutenção do adiamento do certame até 

decisão definitiva desta Corte, considerando a existência de falhas identificadas ao Edital licitatório 

que impedem a completa análise do mérito. 

Neste passo, impende ressaltar a irretocável análise da Coordenadoria de Exames de Editais à 

documentação apresentada pelo Jurisdicionado. Os aspectos referentes à economicidade e legalidade 

do certame ainda dependem de adequações à planilha orçamentária, ao Edital e seus anexos, cabendo 
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a realização de Comunicação ao Jurisdicionado para o atendimento das determinações nos termos das 

conclusões do Corpo Instrutivo. 

No que se refere à economicidade e aos elementos do Projeto Básico, o Corpo Técnico confere 

destaque às características da prestação dos serviços que integram o escopo deste certame, cujo 

trecho segue abaixo transcrito: 

22 - PROJETO BÁSICO
2
 

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: termo de referência; orçamento detalhado em planilha 
contendo as quantidades e custos unitários dos itens; memória de cálculo; e 
cronograma físico-financeiro. 

Embora o objeto do presente processo seja o desassoreamento e recuperação das 
margens de diversos cursos d’água no Estado do Rio de Janeiro o termo de referência 
e planilha orçamentária foram elaborados considerando, principalmente, a 
disponibilização de equipamentos e mão de obra a contratante. Assim, estão 
desconexos da prestação de serviços de engenharia e não atendem o inc. IX, art. 6º 
da Lei Federal nº 8.666/93. Deste modo, é necessário que os elementos do projeto 
sejam revistos considerando a prestação de serviços. 

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, em sua maioria, por composições próprias 
tendo como referência os custos unitários de maio de 2017 obtidos no sistema de 
custos EMOP e pesquisa de mercado. Já o BDI adotado na elaboração do orçamento 
foi fixado em 22,00% e sua composição foi anexada ao Edital para conhecimento das 
licitantes. 

Em análise aos custos unitários dos insumos estimados com base no sistema de 
custos EMOP, realizada em caráter amostral, verificou-se a compatibilidade entre os 
mesmos, exceto para: 

- Composições próprias de mão de obra de ajudante, operador de máquinas em 
construção civil, feitor e motorista. 

Foi considerada nas composições destes profissionais a previsão de adicional de 
insalubridade no grau máximo. No entanto, não foi encontrado nos elementos do 

                                                           
2
 Análise realizada pelo analista RONAN ALVES COSTA. 
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projeto ou mesmo na Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho 
justificativa para este pagamento. Assim, deve o jurisdicionado excluir a previsão de 
adicional de insalubridade ou justificar apresentando o parâmetro técnico 
considerado. 

Em 01/12/2015 entraram em vigor as alterações promovidas pelas Leis Federais nº 
13.161/15 e 13.202/15 na Lei nº 12.546/11, que passou a ter a seguinte redação: 

(...) 
Art. 7

o
 Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas 

canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições 
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991: 
(...) 
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 
439 da CNAE 2.0; 
(...) 
VII - as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 
421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0. 
(...) 
Art. 7

o
-A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7

o
 será de 

4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas de call 
center referidas no inciso I e as constantes dos incisos III, V e VI, todos do caput do art. 
7

o
, que contribuirão à alíquota de 3% (três por cento). 

(...) 
Art. 9º Para fins do disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei: 
(...) 
§13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º será manifestada 
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a 
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita 
bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. 
(...) 
§16. Para as empresas relacionadas no inciso IV do caput do art. 7º, a opção dar-se-á 
por obra de construção civil e será manifestada mediante o pagamento da 
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa à competência de cadastro no CEI 
ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada para a 
obra, e será irretratável até o seu encerramento. 

Assim, se observa que a contribuição destinada à seguridade social poderá ser 
recolhida sobre a receita bruta, à alíquota de 4,5%, ou sobre o total das 
remunerações pagas aos empregados/trabalhadores, no valor de 20%, conforme art. 
22 da Lei Federal nº 8.212/91. 

Este poder discricionário poderá impactar no preço estimado para a execução da 
obra e não é possível estabelecer, antes da elaboração do orçamento, qual modelo 
de contribuição previdenciária resultará no menor orçamento. Na tabela 
exemplificativa abaixo, selecionamos 04 serviços retirados do Sistema de Custos 
EMOP para a data base de maio/2015 e utilizamos o BDI médio (22,12%) para 
construção de edifícios estabelecido no Acórdão nº 2.622/13 - Plenário do Tribunal 
de Contas da União - TCU, que considera a contribuição sobre as remunerações, e 
comparamos com o mesmo BDI corrigido para a presente alíquota sobre a receita 
bruta. Assim, se verifica que os serviços com grande influência de mão de obra 
(01.050.0010-X) possuem preço menor no modelo com contribuição sobre a receita 
bruta, enquanto serviços pouco influenciados por mão de obra (18.030.0500-X) 
possuem menor preço com a contribuição sobre o total das remunerações. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8212cons.htm#art22i
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8212cons.htm#art22iii
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CONTRIBUIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CUSTO 

UNITÁRIO 
BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO 

Sobre o total 

das 

remunerações 

01.050.0010-

0 

Projeto básico de arquitetura para prédios 

hospitalares até 1000m², apresentado em 

Autocad nos padrões da contratante, inclusive 

as legalizações pertinentes e a coordenação 

dos projetos complementares 

R$ 52,55 22,12% R$ 64,17 

Sobre a receita 

bruta 

01.050.0010-

A 
R$ 45,53 28,31% R$ 58,42 

Sobre o total 

das 

remunerações 

12.003.0095-

0 

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 

30cm, complementada com 20% de tijolos de 

10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de 

cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de 

uma vez (0,20m), de superfície corrida, até 

3,00m de altura e medida pela área real 

R$ 72,62 22,12% R$ 88,68 

Sobre a receita 

bruta 

12.003.0095-

A 
R$ 67,48 28,31% R$ 86,58 

Sobre o total 

das 

remunerações 

04.005.0018-

0 

Transporte de carga de qualquer natureza, 

exclusive as despesas de carga e descarga, 

tanto de espera do caminhão como do 

servente ou equipamento auxiliar, à velocidade 

média de 30km/h, em caminhão trucado de 

carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade 

útil de 12t 

R$ 0,67 22,12% R$ 0,82 

Sobre a receita 

bruta 

04.005.0018-

A 
R$ 0,65 28,31% R$ 0,83 

Sobre o total 

das 

remunerações 

18.030.0500-

0 
Sistema de ar condicionado central, tipo “Self 

Container”, condensação a ar, para áreas de 

conforto térmico, nos termos da NBR 16401, 

até 10 TR 

R$ 

4.096,71 
22,12% 

R$ 

5.002,90 

Sobre a receita 

bruta 

18.030.0500-

A 

R$ 

4.096,71 
28,31% 

R$ 

5.256,49 

Desta forma, considerando ainda a necessidade de selecionar a proposta mais 
vantajosa, como previsto no art. 3 da Lei Federal nº 8.666/93, entendemos, s.m.j., 
que deve a Administração executar o orçamento considerando os dois modelos de 
contribuição para a seguridade social e adotar no Edital o de menor preço global. 
Esta necessidade, inclusive, foi estabelecida pelo art. 2º do Decreto Estadual nº 
42.445/10 com a redação dada pelo Decreto nº 45.633/16, abaixo transcrito: 

Art. 2º - Em se tratando de licitações públicas estaduais nos órgãos da 
Administração direta e indireta cujos participantes possam optar entre o 
regime de contribuição previdenciária patronal estabelecido na Lei Federal 
nº 8.212/1991 e o regime conformado pela Lei Federal nº 12.546/2011, com 
redação dada pela Lei Federal nº 13.161/2015, os editais deverão 
contemplar duas planilhas orçamentárias de modo que cada uma espelhe o 
critério de aceitabilidade de preço unitário correspondente ao sistema 
contributivo previdenciário patronal. 

Parágrafo Único – Na hipótese prevista no caput deste artigo, deverá ser 
eleito como critério único de aceitabilidade de preço global o valor que se 
revelar inferior dentre os apurados nas duas planilhas orçamentárias. 

Assim, considerando o art. 2º do Decreto Estadual nº 42.445/10 e, ainda, em vista 
das recentes decisões deste Tribunal nos processos TCE-RJ nº 814.455-8/16 (sessão 
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de 13/09/16), 813.226-8/16 (sessão de 13/09/2016) e 814.212-4/16 (sessão de 
20/09/2016), deve o jurisdicionado comprovar que obteve na licitação o menor 
preço global apresentando duas (02) planilhas orçamentárias, sendo uma 
considerando o modelo de contribuição destinada à seguridade social conforme a 
Lei Federal nº 8.212/91 e outra conforme a Lei Federal nº 12.546/11. 

Além disso, mesmo a Administração optando no orçamento pela contribuição 
sobre o total das remunerações, poderão as licitantes apresentar propostas pelo 
modelo sobre a receita bruta. Assim, é possível que mesmo oferecendo preço 
unitário e global inferior ao estimado pela Administração o BDI adotado ser maior. 
Isto causará a desclassificação da licitante conforme itens 7.13 e 8.17-f do Edital 
que prevê a desclassificação da licitante que apresentar BDI superior ao fixado no 
orçamento estimado. 

De relevo destacar que esta limitação do BDI, independentemente das questões 
relativas à desoneração, pode resultar na desclassificação de proposta mais 
vantajosa para a Administração. Na tabela abaixo, demonstramos uma situação 
hipotética de uma licitação no Estado do Rio de Janeiro: 

Orçamento estimado 

Custo BDI Preço 

8.000.000,00 1.760.000,00 (22%) 9.760.000,00 

 

Licitante Custo BDI Preço 

A 7.950.000,00 1.749.000,00 (22%) 9.699.000,00 

B 7.900.000,00 1.738.000,00 (22%) 9.638.000,00 

C 7.850.000,00 1.727.000,00 (22%) 9.577.000,00 

D 7.200.000,00 1.800.000,00 (25%) 9.000.000,00 

Nesta licitação a empresa C seria a vencedora do certame, mesmo apresentando um 
preço R$577.000,00 superior (6,41%) ao da licitante D. Destaca-se que a proposta da 
licitante D apresenta custo exequível (10% de desconto em relação ao custo da 
Administração) e BDI de mercado, conforme Acórdão nº 2.622/13 – Plenário do TCU. 
Desta forma, não estaria sendo selecionada a proposta mais vantajosa para a 
Administração, em desacordo com o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

Além disso, a adoção de critério de aceitabilidade de BDI poderá ter como 
consequência a apresentação de propostas “maquiadas” pelas licitantes (com a 
redução artificial do BDI e acréscimo dos custos de serviços), tendo como objetivo 
evitar a desclassificação, o que afetaria a transparência do certame, além de gerar 
distorções em eventuais termos aditivos decorrentes de reequilíbrio econômico 
financeiro. 

Vale lembrar que os valores do BDI podem oscilar de empresa para empresa, de 
acordo com as suas características particulares, tais como: remuneração desejável, 
situação econômico-financeira, estrutura administrativa, número de obras em 
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execução, etc. À Administração interessa obter o melhor preço para a execução do 
objeto, independentemente da margem de lucro ou da estrutura central da empresa. 

Cabe ressaltar, ainda, a ausência de previsão legal para a limitação do BDI. A Lei 
Federal nº 8.666/93 estabelece somente critério de aceitabilidade de preços unitários 
e global, como previsto no inc. X do art. 40, abaixo transcrito: 

Art. 40. O edital conterá (...) e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
(...) 
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 
referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Corroborando com esta ausência de previsão de critério de aceitabilidade de BDI, a 
jurisprudência do TCU é pacífica sobre a impossibilidade, podendo-se citar, entre 
outros, o voto do Acórdão nº 1.053/09 – Plenário, in verbis: 

(...) 
3.6. A aplicação de BDI acima de determinado padrão, tal como o ocorrido na 
execução de obras em pauta, não acarreta, de per si, a existência de 
sobrepreço no contrato e, por conseqüência, dano ao erário; 
3.7. Deve-se considerar, em casos como esses, os custos globais do objeto 
contratado, observando se o valor final da obra encontra-se dentro de 
chamado preço de mercado, pois, caso afirmativo, os demais itens estarão 
cotados, obrigatoriamente, abaixo da média de mercado, de modo a 
compensar eventual onerosidade do BDI. Tal critério encontra amparo em 
densa jurisprudência desta Corte, tais como os Acórdãos 424/2003 e 
1658/2003 e 285/2007, todos do Plenário; 
3.8. Assim, eventual dano ao erário decorreria da existência de sobrepreço no 
custo global do objeto contratado e não propriamente do índice de BDI. 

No entanto, a inexistência deste critério de aceitabilidade pode favorecer que o 
contratado adote elevado e injustificado percentual de BDI, auferindo remuneração 
excessiva e indevida através de aditivos contratuais que excluam os serviços de 
custos significativamente abaixo do estimado e incluam serviços não previstos com 
BDI excessivo, o que caracterizaria a prática do jogo de planilha. 

Para coibir esta prática este Tribunal em diversas decisões exigiu que fosse incluído 
no edital dispositivo estabelecendo que o BDI de serviços não previstos no 
orçamento oficial fosse o praticado pela Contratada estando limitado àquele 
praticado pela Administração, tais como nos Processos TCE-RJ nº 105.369-1/13 e 
105.371-4/13. 

Com entendimento similar, o TCU já determinou que os serviços novos tivessem seus 
preços unitários limitados aos custos referenciais acrescidos de BDI de referência 
adotado no orçamento-base, como se observa da leitura do Acórdão nº 2.152/10 – 
Plenário, como segue: 

Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria realizada 
pela 3ª Secretaria de Fiscalização de Obras - 3ª Secob, que faz parte da 
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Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC de que trata o Acórdão n. 
2.490/2009 - Plenário, com o objetivo de avaliar a execução das obras de 
construção de unidades habitacionais no Município de Colombo/PR, 
executadas pelo Governo do Estado do Paraná, vinculadas ao Contrato de 
Repasse CR n. 226007-49/2007, previstas no Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
(...) 
9.2. determinar, com fundamento no art. 45 da Lei n. 8.443/1992, à 
Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR que, em cumprimento aos 
arts. 3º e 65 da Lei n. 8.666/1993, apresente ao TCU, no prazo de 30 dias, 
termo aditivo que contemple: 
9.2.1. formalização de todas as alterações de planilha decorrentes de 
modificações implementadas pelo novo projeto da obra, em especial, àquelas 
já verificadas pela equipe de auditoria na visita in loco, ou seja, a troca de 
fundações de estacas brocas e pré-moldadas para radier, juntamente com: 
(...) 
9.2.1.4. cláusula prevendo que, caso seja necessária no futuro a celebração de 
novos aditivos, além daquele determinado nessa proposta, os preços unitários 
de serviços novos ou com quantidades aumentadas, com vistas a garantir o 
cumprimento do art. 112, § 6º, Lei n. 12.017/2009, devem: 
9.2.1.4.1. no caso de serviços novos, estar limitados aos custos referenciais 
estabelecidos na referida Lei (art. 112, caput, §§ 2º e 3º), acrescidos de BDI de 
referência adotado no orçamento-base da Administração (20%), aplicando-
se o desconto inicialmente obtido (0,9%); 
9.2.1.4.2. no caso de serviços preexistentes, utilizar os preços unitários 
contratuais, observando o desconto da proposta inicial; (grifos nossos) 

Desta forma, com vistas a evitar, por um lado, que a licitante que possua BDI 
superior ao estimado pela Administração seja desclassificada e, por outro, o jogo de 
planilha, deve o jurisdicionado: 

- Excluir os itens 7.13 e 8.17-f do Edital, prevendo a desclassificação da licitante 
somente caso ultrapasse o preço global ou os preços unitários como já definidos nos 
itens 8.17-d e 8.17-e, assim entendidos como o valor do custo direto mais a 
incidência da taxa de BDI. 

- Estabelecer dispositivo no Edital prevendo que em caso de aditivos com a inclusão 
de serviços ou itens não previstos o preço unitário estará limitado ao custo unitário 
constante dos sistemas de custos ou pesquisa de mercado acrescido do BDI 
estabelecido pela Administração no orçamento base, aplicando-se o desconto 
inicialmente obtido na licitação (desconto já determinado por este Tribunal nos 
Processos TCE-RJ nº 102.842-6/15 e 207.001-6/17), podendo adotar o seguinte texto 
no item 14.8 do Edital: 

14.8 O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que 
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pela 
Presidente do INEA será feito com base no custo unitário constante do sistema 
EMOP. Os itens novos não constantes do sistema EMOP terão seus custos limitados 
aos indicados nos demais sistemas de orçamentação de obras ou, em caso de 
inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores 
especializados, acrescido, em qualquer caso, do BDI estabelecido pela Administração 
no orçamento base e aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação. 
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22.2.2. Análise dos quantitativos dos itens de serviços 

Como visto em 22.1, a planilha orçamentária foi elaborada considerando, 
principalmente, a disponibilização de equipamentos e mão de obra a Contratante. 
Estes itens são medidos por mês e estão desconexos da prestação de serviço e 
contrariam a alínea f do inciso IX do artigo 6º da Lei Federal nº 8.666/93, abaixo 
transcrita: 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; (grifo 
nosso). 

Deste modo, é necessário que o jurisdicionado refaça a planilha orçamentária 
adequando os itens por serviços propriamente avaliados e medidos, contemplando 
em suas composições a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e 
demais insumos necessários, de forma a atender a alínea f do inciso IX do artigo 6º 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

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) 

Não foi encaminhada ART/RRT pela elaboração do projeto básico, sendo necessária 
a sua apresentação com guia de recolhimento quitada, a fim de identificar a 
responsabilidade técnica de todas as atividades compreendidas no projeto básico, 
inclusive o orçamento. 

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 44.820/14 e Resolução CONEMA nº 
04/2008) 

Não foi encaminhada cópia de licença ambiental ou de documento atestando a sua 
inexigibilidade. 

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

De acordo com o item 18.10 do Edital, faz parte deste o Anexo 02 – Resolução SEA 
nº 216. Esta resolução estabelece em seu art. 9 e parágrafo único que as empresas 
participantes da licitação, quando for o caso, deverão apresentar plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos de acordo com as determinações previstas na 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002. 

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

Os itens 6.6.1-b e 6.6.1-c do Edital referem-se à comprovação de capacidade 
técnico-profissional e operacional para a licitação, as quais devem se limitar às 
parcelas de maior relevância definidas no Anexo 17 do Edital. 

Não é possível verificar a pertinência destas parcelas considerando que a presente 
licitação se refere à disponibilização de equipamentos e mão de obra. Assim, após 



 

TCE-RJ 
PROCESSO n.º 104.962-0/17 
RUBRICA             Fls.:  

EC 03 

 

as alterações necessárias no projeto básico, será possível a analise das parcelas 
adotadas. 

22.7. Instalações, aparelhamento e pessoal técnico (§6º do art. 30, da Lei 
Federal no 8.666/93) 

Consta no item 6.6.1-f do Edital a exigência de que a licitante possua 
disponibilidade de instalações e aparelhamento conforme quadro que constitui o 
Anexo 18 do Edital. 

22.8. Instrumentos de medições e pagamento para garantia da 
economicidade na execução contratual (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 são definidos nos itens 12 e 14 do Edital. 

O item 12.5 estabelece: 

 
 

Visando manter a economicidade da estimativa para a “administração Local” 
durante a execução contratual, deve o jurisdicionado incluir a palavra 
“ultrapassar” adotando o seguinte texto: 
 
12.5 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, 
durante a execução contratual, seu valor não poderá ultrapassar a mesma 
relação percentual, entre o valor do referido item e o valor total contratado. 
 
O item 12.7 dispõe que o item “administração local” será cobrado na 
proporção do percentual da execução das obras”. 

 

Outro aspecto relevante diz respeito à previsão no subitem 5.5 do Edital de impedimento à 

participação de empresas reunidas em consórcio. De fato, a permissão ou vedação à participação de 

consórcios nas licitações encontra-se no campo das competências discricionárias da Administração, 

conferida pelo art. 33 da Lei n°. 8.666/93. Contudo, entende-se que a previsão de vedação deva vir 

acompanhada da devida motivação, evitando-se a restrição à competitividade, elemento primordial do 

regime legal das licitações públicas, bem como o desvio da finalidade.  

Acerca da questão, destaca Marçal Justen Filho3, acerca da discricionariedade aqui 

relacionada, que “evidentemente não significa autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas. 

Admitir ou negar a participação de consórcios é o resultado de um processo de avaliação da realidade 

                                                           
3
 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª ed. Dialética, 2012, p. 568. 
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do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderação dos riscos inerentes à atuação de uma 

pluralidade de sujeitos associados para a execução do objeto”. 

Na mesma esteira, a orientação do Tribunal de Contas da União, que na forma do Acórdão 

2.831/2012 – Plenário do TCU, orienta que sempre que se esteja diante de licitação cujo vulto ou 

complexidade do objeto recomende a participação de consórcios como modo de ampliar a 

competitividade, a Administração deverá apresentar motivação a esse respeito, ponderando todos os 

fatores (técnicos e econômicos) relevantes para tanto e considerando as circunstâncias concretas 

relacionadas ao certame. Sendo assim, não seria admissível a simples vedação à participação de 

consórcios, sem a plena e efetiva justificativa, sob os ângulos técnico e econômico. 

Neste sentido, deverá o Jurisdicionado apresentar a justificativa relativa à restrição da 

participação de empresas reunidas em consórcio, ou caso entenda pertinente tal participação, adote a 

regra prevista no art. 33 da Lei n°. 8.666/93. 

No que se refere à exigência de visita técnica pelos licitantes como elemento para a 

qualificação técnica (subitem 6.6.3 do Edital), consta do referido item a exigência de comparecimento 

na Diretoria de Recuperação Ambiental do Instituto de preposto credenciado pela empresa licitante, 

como elemento imprescindível à qualificação técnica, exigência questionável como condicionante à 

participação do certame e comprovação de habilitação. 

Inclusive, o Tribunal de Contas da União4 orienta acerca da possibilidade de substituição do 

atestado de visita técnica por uma declaração do responsável técnico de que possui pleno 

conhecimento do objeto, sendo direito subjetivo da empresa licitante visitar o local de execução da 

obra/serviço, acompanhando, esta Corte, tal entendimento, na forma do voto da lavra da Exma. 

Conselheira Marianna Montebello Willeman, proferido em sessão realizada em 23.06.2015, nos autos 

do processo TCE-RJ n°. 219.292-9/155. 

                                                           
4
 Acórdão 234/2015 – Plenário, TC 014.382/2011-3, relator Ministro Benjamin Zymler, 11.2.2015 

5
 VOTO: 

Por COMUNICAÇÃO ao atual secretário municipal de obras do município de Macaé - nos termos da Lei Complementar nº 
63/90 para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências: 
1 – altere a data e a redação subitem 9.1.2.7 estabelecendo que: a) a participação na realização da visita não é uma 
imposição, uma  obrigatoriedade aos licitantes,  mas uma faculdade; b) que não esteja limitada a dias pré-fixados; c) que em 
desejando efetuar a visita técnica, esta possa ser realizada por qualquer profissional devidamente habilitado da empresa 
licitante; d) que a visita poderá ser  substituída por Declaração do licitante de que tem conhecimento pleno do objeto com 
expressa ciência de que não poderá alegar  desconhecimento de circunstâncias que influenciem na execução do contrato, 
com reflexo nos respectivos custos e preços;  
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Sendo assim, o Jurisdicionado deve ponderar quanto a real necessidade da visita, eis que a 

descrição detalhada das peculiaridades da obra/serviço no Projeto Básico, em muitos casos, supre a 

obrigatoriedade de comparecimento in loco. Neste sentido a visita técnica poderá ser substituída por 

uma declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa licitante, sob as penalidades da 

lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta 

prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 

que venham a onerar a Administração. 

 Contudo, caso o gestor opte por manter a exigência de visita, deverá justificar tecnicamente 

tal necessidade, e adotar medidas para que a mesma se realize em mais de uma data, evitando reunir 

os licitantes em data e horário previamente definidos capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca 

do universo de concorrentes, conforme orientação do Tribunal de Contas da União, na forma do 

Acórdão 2.150/20086. 

Em complementação à análise da zelosa Unidade Técnica, acrescento algumas observações ao 

Edital em apreço. 

Em primeiro lugar, no que diz respeito à qualificação econômico-financeira (item 6.5.1 do 

Edital), observo que o Jurisdicionado indicou que seriam habilitados os licitantes que apresentassem 

Índice de Liquidez Geral (ILG) e Índice de Liquidez Corrente (LC) igual ou maior que 1,0 e Índice de 

Endividamento (IE) igual ou menor que 0,50.  

Ora, muito embora a Lei nº. 8.666/93 não determine os índices a serem adotados, em seu art. 

31, §5º, dispõe que a comprovação de boa situação financeira se fará de “forma objetiva, através do 

cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo 

da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das 

obrigações decorrentes da licitação”.  

                                                                                                                                                                                        
2 – caso entenda, em razão da complexidade do objeto que a vistoria ao local das obras é  imprescindível ao cumprimento 
adequado das obrigações contratuais,  deve a Administração justificar e demonstrar de forma objetiva no Edital tal condição; 
6
 Para os casos onde haja a imprescindibilidade da visita, evite reunir os licitantes em data e horário marcados capaz de dar-

lhes conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes.” 

(...) 
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Nesse passo, reputo necessário que o Jurisdicionado justifique a adoção do parâmetro de 0,50 

para o Índice de Endividamento segundo critérios objetivos que reflitam a realidade do mercado no 

momento em que é elaborado, na forma do art. 31, § 5º da Lei nº 8.666/93, uma vez que este não é o 

parâmetro usualmente utilizado. 

Outra não é a posição do Tribunal de Contas da União, que, recentemente, editou o enunciado 

de Súmula nº. 289, demandando que os órgãos licitantes justifiquem adequadamente os parâmetros 

para a exigência dos índices contábeis: 

Súmula nº. 289, TCU: A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a 
exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter 
parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, 
sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. 

Um segundo aspecto diz respeito à comprovação de equipe técnica mínima, exigida no item 

6.6.1.c do Edital. Neste dispositivo, o Jurisdicionado exige que o licitante possua em seu quadro 

permanente, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de Atestado de 

Responsabilidade Técnica, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT), demonstrando aptidão 

por já haver executado atividade pertinente e compatível em características com o objeto da Licitação, 

limitada às parcelas de maior relevância.  

Todavia, de acordo com o art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93, não cabe, para fins de habilitação 

técnica do licitante, a prévia exigência de que o interessado possua em seu quadro de pessoal o 

referido profissional, pois a exigência de comprovação de equipe técnica mínima importa em indevida 

restrição à competitividade. Nesses termos, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União7 e desta 

Corte de Contas8 sinaliza que, para fins de habilitação técnica, o Jurisdicionado somente poderá exigir 

                                                           
7
 “(...) 7. No tocante à última exigência – existência prévia, nos quadros da empresa, de profissionais certificados em diversas 

áreas, com prazo de 5 dias para suas contratações – extrai-se da leitura dos esclarecimentos apresentados pelo responsável e 
dos termos do edital que a pretensão da Administração é, de fato, que seja comprovada a existência desses profissionais 
somente quando da assinatura do contrato e o consequente início de sua execução; exigindo-se, tão somente, na fase de 
habilitação, uma declaração do responsável da empresa de que, quando da formalização da avença, terá o quantitativo 
exigido. 7.1. Tal exigência é possível, ante a permissão legal inserta no §6º do art. 30 da Lei 8.666/1993” (Acórdão 854/2013, 
Plenário, Rel. Min José Jorge). Extraído de: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 17ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 730.   
8
 “(...) Ademais, o item 12.5.4 do edital exige um número mínimo de profissionais habilitados para os serviços, sem definir 

suas atribuições. Não fosse isso suficiente, exige-se que a equipe já esteja constituída na fase de qualificação, o que impõe 
um gravame desarrazoado aos interessados, em prejuízo ao amplo acesso e à competitividade da licitação. Sobre o ponto, 
destaco, ainda, que a exigência do item 12.5.6 do edital – possuir 02 (dois) veículos com capacidade mínima de 16 lugares, do 
ano 2015 –, viola o art. 30, § 6º da Lei Federal nº 8.666/93, que impede a exigência de comprovação de propriedade de 
equipamentos essenciais ao contrato, bastando a declaração formal de sua disponibilidade. (....) VOTO: I - por 
COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – 
Fundação DER/RJ, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, atenda o que segue 
abaixo: (...) 3) abstenha-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de equipe técnica mínima, podendo 
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termo de compromisso assinado pelos profissionais indicados, no qual se comprometerão a compor a 

equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora. 

Prosseguindo, outro aspecto que merece adequação se refere à necessidade de se prever a 

possibilidade de participação de sociedades empresárias em recuperação judicial, em observância ao 

princípio da preservação da empresa (art. 47, Lei 11.101/2005), merecendo adequação, portanto, o 

item 6.3.1.i do Edital e os que lhe são correlatos.  

Outro assunto pertinente refere-se à devida publicação em jornais de grande circulação do 

aviso de adiamento do certame, imprescindível nos termos do artigo 21 da Lei Nacional nº. 8.666/93, 

cabendo a remessa das cópias das devidas publicações a esta Corte.  

Outrossim, divirjo quanto à determinação da Instrução de divulgação de adiamento do 

certame no sitio eletrônico oficial do INEA, considerando-se que o Jurisdicionado já providenciou a 

disponibilização de tal informação9. Entendo também que a Recomendação sugerida pelo Corpo 

Instrutivo, no que concerne à exigência de garantia, deve ser formalizada pela via da Comunicação, 

como forma de evitar os riscos decorrentes do inadimplemento do particular quanto às obrigações 

abrigadas pela solidariedade, na forma do artigo 71 da Lei 8.666/93. Nesse aspecto, é prudente 

determinar ao Jurisdicionado a adoção de medida referendada pelo TCU em voto condutor do 

Acordão nº 1.214/2013, no sentido de fazer constar do Edital e da minuta do futuro contrato, subitem 

indicando que a cláusula de garantia a ser apresentada, qualquer que seja a modalidade escolhida pelo 

licitante, deverá prever a cobertura para os seguintes eventos, dentre outros: 1 - prejuízos advindos do 

não cumprimento do contrato; 2 - multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 3 - 

prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; e 4- obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada. 

Destaco, por fim, que o Corpo Instrutivo sugeriu a Comunicação ao atual Secretário Estadual 

do Ambiente – SEA, para o atendimento às determinações a serem realizadas por este Tribunal. 

Contudo, neste ponto, apresento minha divergência quanto à legitimidade do referido Secretário, 

considerando que o INEA é uma autarquia especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, asseguradas pela Lei estadual 5.101/2007, razão pela qual entendo pela devida 

                                                                                                                                                                                        
exigir tão somente termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometerá a compor a equipe 
técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora”. Processo TCE-RJ nº. 103.187-3/16, Relatora Conselheira Marianna 
Montebello Willeman (Voto GC-7 60.088/16).  
9
http://200.20.53.3:8081/Portal/MegaDropDown/Institucional/Licitacao/ConcorrenciaNacional2016/index.htm&lang=#CN08

2017.  
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Comunicação ao Presidente do Instituto para o atendimento das determinações exaradas no presente 

Voto. 

Registro que o Jurisdicionado poderá acessar a manifestação do Corpo Instrutivo e o parecer 

do Ministério Público Especial através do sítio eletrônico deste Tribunal, em espaço próprio às 

consultas processuais10.  

Pelo exposto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e com o 

Ministério Público Especial. 

VOTO: 

1 – Pela COMUNICAÇÃO ao Presidente do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com fulcro 

no artigo 6º, § 1º da Deliberação TCE-RJ 204/96, a constituir-se na forma sequencial do art. 26, do 

Regimento Interno desta Corte para que, no prazo de 30 (trinta) dias atenda o que segue: 

1.1 – Mantenha adiado sine die o presente certame, aguardando a decisão conclusiva desta 

Corte quanto ao conhecimento do Edital, encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 

adiamento, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93; 

1.2 – Revise o Termo de referência e demais elementos do projeto básico, substituindo a 

disponibilização de equipamentos e mão de obra pela prestação de serviços de engenharia; 

1.3 – Revise a planilha orçamentária, substituindo os equipamentos, mão de obra e 

manutenção dos equipamentos próprios do INEA por serviços propriamente avaliados e medidos, 

contemplando em suas composições a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais, 

manutenções e demais insumos necessários, de forma a atender a alínea f do inciso IX do artigo 6º da 

Lei Federal nº 8.666/93;  

1.4 – Exclua a previsão de adicional de insalubridade previsto nos itens de mão de obra ou 

justificar apresentando o parâmetro técnico considerado; 

1.5 – Comprove que obteve na licitação o menor preço global apresentando duas (02) 

planilhas orçamentárias e respectivas composições de BDI em documento eletrônico editável (xls), 

                                                           
10

 Disponível em: http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo.  

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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sendo uma considerando o modelo de contribuição destinada à seguridade social conforme a Lei 

Federal nº 8.212/91 e outra conforme a Lei Federal nº 12.546/11;  

1.6 – Exclua os itens 7.13 e 8.17-f do Edital, prevendo a desclassificação da licitante somente 

caso ultrapasse o preço global ou os preços unitários como já definidos nos itens 8.17-d e 8.17-e, assim 

entendidos como o valor do custo direto mais a incidência da taxa de BDI;  

1.7 – Estabeleça dispositivo no Edital prevendo que em caso de aditivos com a inclusão de 

serviços ou itens não previstos o preço unitário estará limitado ao custo unitário constante dos 

sistemas de custos ou pesquisa de mercado acrescido do BDI estabelecido pela Administração no 

orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação, podendo adotar o seguinte 

texto no item 14.8 do Edital: 

“14.8 O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e 

previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pela Presidente do INEA será feito com base no custo 

unitário constante do sistema EMOP. Os itens novos não constantes do sistema EMOP terão seus custos 

limitados aos indicados nos demais sistemas de orçamentação de obras ou, em caso de inexistência nestes, ao 

menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados, acrescido, em qualquer caso, do BDI 

estabelecido pela Administração no orçamento base e aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação”.  

1.8 – Apresente cópia da ART/RRT e respectiva guia de recolhimento quitada referente à 

elaboração do projeto básico, inclusive o orçamento;  

1.9 – Apresente licença ambiental para o objeto do presente processo ou documento 

atestando a sua inexigibilidade emitida por órgão competente; 

1.10 – Revise a redação do item 12.5 do Edital adotando o seguinte texto: 

“12.5 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, durante a execução 

contratual, seu valor não poderá ultrapassar a mesma relação percentual, entre o valor do referido item e o valor 

total contratado”. 

1.11 – Pondere quanto a real necessidade de visita técnica para fins de qualificação dos 

licitantes prevista no subitem 6.6.3 do Edital. Neste sentido, a visita técnica poderá ser substituída por 

uma declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa licitante, sob as penalidades da 

lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
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trabalhos, que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta 

prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 

que venham a onerar a Administração. Para as empresas que desejarem realizar a visita deverão ser 

adotadas medidas para que a mesma se realize em mais de uma data, evitando reunir os licitantes em 

data e horário previamente definidos capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de 

concorrentes; 

1.12 – Justifique a restrição à participação de empresas reunidas em consórcio prevista no 

item 5.5 do Edital. Caso decida permitir a participação de empresas reunidas em consórcio inserir item 

próprio no edital contemplando a regra disposta no art. 33 da Lei Nacional nº 8.666/93; 

1.13 – Altere a redação do item 9.3 do edital, pois o Decreto Estadual nº 33.925 foi revogado 

pela Lei nº 7.258, de 12.04.2016; 

1.14 – Justifique a fixação do índice de Endividamento < 0,5, estabelecido no subitem 6.5.1.1.c, 

para comprovar a boa situação econômico-financeira das empresas licitantes, uma vez que o § 5º do 

art. 31 da Lei 8666/93 estabelece que a comprovação da situação econômico-financeira será feita 

segundo critérios objetivos, devendo ser exigidos dos licitantes, índices contábeis compatíveis com o 

mercado, devidamente justificados no ato convocatório;  

1.15 – Compatibilize os prazos de execução/vigência contratual constantes nos subitens 10.1 e 

10.2 do edital, quais sejam: 14 meses e 12 meses, respectivamente;  

1.16 – Abstenha-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de equipe técnica 

mínima, podendo exigir tão somente termo de compromisso assinado pelos profissionais indicados, no 

qual se comprometerão a compor a equipe técnica caso o licitante venha se sagrar vencedor; 

1.17 – Altere a redação do subitem 6.3.1.i do Edital, possibilitando a participação de 

sociedades empresárias em recuperação judicial, em observância ao princípio da preservação da 

empresa (art. 47, Lei 11.101/2005); 

1.18 – Faça constar do Edital e da minuta de contrato, subitem indicando que a cláusula de 

garantia a ser apresentada, qualquer que seja a modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever a 

cobertura para os seguintes eventos, dentre outros: 1 - prejuízos advindos do não cumprimento do 

contrato; 2 - multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 3 - prejuízos diretos causados à 
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contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e 4- obrigações 

previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada; 

1.19 – Encaminhe cópia completa do Edital de Concorrência nº 08/2017, sem lacunas, 

rubricado em todas as folhas, e com a data e a assinatura da autoridade responsável por sua 

expedição; 

1.20 – Detalhe, 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; 

1.21 – Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do procedimento licitatório em 

tela, remetendo, na ocasião, prova da publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 

arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

2 – Pela DETERMINAÇÃO para que o Jurisdicionado garanta que, nos próximos Editais a serem 

encaminhados a esta Corte, sejam devidamente rubricadas, datadas e assinadas, pela autoridade 

competente, todas as folhas do documento, como determina o art. 40, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

GA-2,  

 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 

 


