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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
 

VOTO GA-1 nº         /2017 

 

PROCESSO: TCE/RJ n° 103.218-0/17 

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 

ASSUNTO: Edital de Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 

 

Cuidam os autos do Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 

nº 34/2017, encaminhado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, cujo objeto 

é a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio à atividade de 

informática em desenvolvimento de sistemas, infraestrutura, suporte técnico e 

manutenção da rede de dados e computadores da SEDEC e do CBMERJ, no 

valor total revisado para R$ 2.703.437,56 (dois milhões, setecentos e três mil, 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos). 

Trata-se da 2ª (segunda) submissão do Edital em exame à apreciação 

desta Corte de Contas. 

Em sua reanálise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais assim se 

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “25/09/2017 – 

Informação da CEE”: 

Retornam os autos a esta Coordenadoria em razão do 
encaminhamento, pelo Jurisdicionado, de novas informações 
constantes do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/17 (arquivo: 
15/09/2017) que passamos a analisar em vista da decisão deste 
Tribunal acima transcrita. 

1- Adie a presente licitação pelo prazo necessário ao cumprimento 
da diligência, aguardando a decisão definitiva a ser adotada por 
esta 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 c/c art. 4º da Lei nº 10.520/02. 

Resposta: fl. 2 do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/17 (arquivo: 
15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”). 

Publicação: fls. 05/07 do Doc. Doc. Digital nº 19.178-5/17 
(22/08/2017 “Parte 1”), sendo: 

- DOERJ, edição de 17/07/2017; 

- O Dia, edição de 17/07/2017; e 
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- Internet: www.compras.rj.gov.br 

Determinação atendida. 
 
2- Preliminarmente, considerando que a contratação nos moldes 
definidos no edital (serviços por homens-mês ou hora técnica) 
somente pode ocorrer nos casos de impossibilidade de aferição de 
resultados, justifique a remuneração mediante Horas de Serviço 
Técnico – HTS em detrimento do pagamento pelos resultados 
obtidos pela contratada, aferidos segundo indicadores de qualidade 
e produtividade predeterminados no edital; 

2.1- Pondere utilizar a métrica pontos de função para a 
remuneração dos serviços em substituição à métrica de homens-
hora; 

3- Informe os valores unitários e globais pagos, para cada serviço 
objeto do pregão, em contrato anterior; 

4- Estabeleça critérios de avaliação de qualidade dos serviços 
contratados e a definição dos métodos de execução dos serviços, 
criando métricas que vinculem a remuneração do contratado aos 
serviços efetivamente realizados, ou seja, aos resultados 
esperados; 

5- Estabeleça cronograma de desembolso com definição clara dos 
produtos esperados ao final de cada fase de execução do objeto; 

6- Encaminhe cópia dos Estudos técnicos preliminares constantes 
dos autos da contratação (LF nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX), que 
contenham, pelo menos, os seguintes elementos capazes de 
fundamentar a elaboração do projeto básico ou termo de referência: 

6.1- justificativas da necessidade do serviço, evidenciando o 
problema de negócio a ser resolvido (LF nº 8.666/93, art. 6º, inciso 
IX, art. 12, inciso II, LF nº 10.520/02, art. 3º, incisos I e III);  

6.2- relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a 
ser contratada (Lei nº 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “f”);  

6.3- requisitos da contratação, limitando-se àqueles indispensáveis 
à execução do objeto pretendido (LF nº 8.666/93, art. 3º, § 1º, art. 
6º, inciso IX, alíneas “c” e “d”, art. 44, § 1º, LF nº 10.520/02, art. 3º, 
incisos I e II);  

6.4- levantamento das diferentes soluções de TI existentes no 
mercado que poderiam atender à necessidade identificada e 
alcançar os resultados esperados, com os respectivos preços 
estimados, feito com base nos requisitos definidos, levando-se em 
conta aspectos de eficiência, economicidade e padronização, se for 
o caso, acompanhado da justificativa da escolha da solução de TI a 
ser contratada (CF, art. 37, caput, art. 70, caput; LF nº 8.666/93, art. 
6º, inciso IX, alínea “c”, art. 11, art. 15, incisos I, III, IV e V, art. 43, 
inciso IV);  

6.5- descrição da solução de TI como um todo, composta pelo 
conjunto de todos os serviços, produtos e outros elementos 
necessários e que se integram para o alcance dos resultados 
pretendidos (Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, alínea “a”, art. 8º, 
caput);  
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6.6- justificativas para o parcelamento ou não do objeto, levando-se 
em consideração a viabilidade técnica e econômica para tal, a 
necessidade de aproveitar melhor as potencialidades do mercado e 
a possível ampliação da competitividade do certame, sem perda de 
economia de escala (Lei nº 8.666/93, art. 15, inciso IV, art. 23, §§ 1º 
e 7º, c/c art.45, §6º);  

6.7- análise da viabilidade técnica da contratação (Lei nº 8.666/93, 
art. 6º, inciso IX).  

7- Reveja a redação do subitem 14.3 referente à exigência de 
apresentação de declaração em atendimento ao disposto no 
Decreto Estadual nº 33.925/2003, uma vez que tal decreto foi 
revogado com a publicação da Lei Estadual 7.258/16, devendo ser 
ajustada sua redação à referida lei; 

8- Caso entenda necessário, apresente outros esclarecimentos, de 
cunho técnico e/ou jurídico, pertinentes à solução do caso em 
exame; 

9- Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações porventura efetuadas no ato convocatório, dando a 
devida publicidade à mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei 
Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal;  

Resposta (fls. 02/03 do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/17 
(arquivo: 15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”): 
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 Outros esclarecimentos fls. 12/14 do Doc. Digital TCE-RJ no 
22.459-8/17 (arquivo: 15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”): 
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Análise: É importante registrar, desde os idos de 1997, que o 
Tribunal de Contas da União vem publicando vários acórdãos 
recomendando o uso de Pontos de Função como forma de 
mensuração de tamanho de softwares (acórdãos 1.782/2007, 
1.125/2009, 2.348/2009, 1.274/2010, 1.647/2010).  

Aliás, a jurisprudência do TCU se firmou no sentido de que os 
pagamentos por serviços de TI devem ser efetuados por resultados, 
nos termos da Súmula-TCU 269, não havendo obrigatoriedade de 
métrica específica que deva ser utilizada. 

Neste diapasão, o fator tempo e a maturidade do órgão têm grande 
influência na adoção, mensuração e fiscalização da métrica, pois 
nem todos os órgãos estão capacitados para dimensionar a 
quantidade de pontos. 

Dessa forma, será sugerida determinação para que o jurisdicionado 
capacite seu quadro de pessoal com vistas a utilizar as melhores 
práticas de gestão e controle de contratos de TI. 

Item superado. 
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10- Caso não seja possível, excepcionalmente, a vinculação da 
remuneração ao alcance de resultados ou à métrica baseada em 
pontos de função, adote as seguintes medidas no que se refere à 
estimativa dos preços para a contratação: 

10.1- Amplie a pesquisa de mercado, de forma a justificar o valor 
definido para o objeto licitado, servindo-se também da consulta de 
atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, boletins de 
preços, contratos de outros órgãos e/ou contratos anteriores do 
próprio órgão a fim de verificar a aceitabilidade do preço do serviço 
a ser adquirido, em observância aos art.7º, §2º, II, c/c o art. 40, §2º, 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art.9º, da Lei Federal nº 
10.520/02; 

Resposta (fls. 04/05 do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/17 
(arquivo: 15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”): 
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 Análise/Conclusão: A ampliação das pesquisas de preços com 
empresas especializadas, além de consulta a outras fontes, 
resultou na redução do valor inicial de R$ 5.030.690,14 (cinco 
milhões, trinta mil, seiscentos e noventa reais e quatorze centavos) 
foi reduzido para R$ 2.703.437,56 (dois milhões, setecentos e três 
mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), 
gerando uma redução orçamentária na ordem de R$ 2.327.252,58 
(dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e 
dois reais e cinquenta e oito centavos).  

Diante do exposto, conclui-se pelo acolhimento dos 
esclarecimentos em exame. 

Determinação atendida. 
 
10.2- Apresente mais informações que possibilitassem a avaliação 
da razoabilidade dos preços estimados para os postos, tais como: 
cópias dos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho 
que estipulam condições de trabalho aplicáveis aos postos 
previstos no TR, a fim justificar a remuneração mínima obrigatória 
prevista no subitem 9.12.2 do edital; 

10.3- Caso os salários previstos no subitem 9.12.2 do edital não 
encontrem fundamento em acordos, convenções ou dissídios 
coletivos de trabalho, esclareça os métodos utilizados para sua 
determinação, bem como junte documentos que comprovem a 
realização de um levantamento acerca dos salários atualmente 
pagos aos profissionais em contratos firmados por outros órgãos da 
Administração Pública, para os mesmos serviços, e no mercado de 
trabalho aberto (Acórdão 2582/2012 – Plenário); 

Resposta (fl. 05 do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/17 (arquivo: 
15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”): 
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Diante do exposto, conclui-se pelo acolhimento dos 
esclarecimentos em exame. 
 
10.3.1- Retifique o subitem 9.12.2 do edital eliminando a 
possibilidade de desclassificar propostas que apresentem valores 
de remuneração dos trabalhadores inferiores aos fixados no edital, 
pois carece de qualquer fundamento, legal ou jurisprudencial, que a 
Administração não aceite propostas de preços abaixo dos valores 
estimados (art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993), bem como, 
somente nos casos de manifesta inexequibilidade de preços, na 
forma do inciso II do art. 48 da Lei de Licitações, poderá a 
Administração desclassificar propostas em razão do valor cotado. 
Aliás, a jurisprudência sumulada do TCU informa que o licitante 
deve ter a chance de demonstrar que seus preços são praticáveis 
(Súmula 262/TCU c/c Acórdãos 614/2008, 2.647/2009 e 
1.612/2010); 

Resposta (fl. 06 do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/17 (arquivo: 
15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”): 

 

 Item atendido. 

11- Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas 
as alterações porventura efetuadas no ato convocatório, dando a 
devida publicidade à mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei 
Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; e 

Resposta (fl. 06 do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/17 (arquivo: 
15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”): 

 

 

Análise: Foram prestados esclarecimentos para os itens relativos 
ao exame do edital.  
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Errata 01: fls. 66/68 do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/17 
(arquivo: 15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”). 

Publicação da Errata: fls. 69/70 do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-
8/17 (arquivo: 15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”), sendo: 

- DOERJ, edição de 13/09/2017; 

- O Dia, edição de 13/09/2017; e 

- Internet: www.compras.rj.gov.br  

Determinação atendida. 

12- 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 nº 8.666/93. 

Não houve, até a presente data, informação sobre revogação do 
certame. 

DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante o exposto, sugerimos: 

I – CIÊNCIA ao Plenário acerca das informações trazidas aos autos 
por intermédio do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/17 (arquivo: 
15/09/2017 “OF. SUBDIR Nº 178.17”); 

II - CONHECIMENTO do Edital de Pregão Eletrônico nº 34/2017 
(proc nº E-27/132/41/2017), encaminhado pela Secretaria de 
Estado de Defesa Civil, com DETERMINAÇÃO, para que remarque 
a data para a realização da licitação, observando a regra do art. 4, 
inciso I, da Lei 10520/02 c/c art.8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/11; 

III.  DETERMINAÇÃO, com base na LC nº 63/1990, ao Secretário 
de Estado de Defesa Civil para que, nos próximos certames 
licitatórios de TI, atente para os seguintes pontos: 

III.1 – Capacite, efetivamente,  seu quadro técnico interno na 
métrica de análise de pontos de função ou outra métrica por 
resultado, utilizada para mensurar o volume de serviços em 
contratos da área de tecnologia de informação; 

III.2 - Preveja que o método para mensuração e pagamento dos 
serviços de desenvolvimento e manutenção de Sistemas seja o de 
análise de ponto de função (APF) ou outra métrica por resultado, 
em atendimento ao disposto no art. 54, § 1º da Lei 8.666/1993; 

III.2.1 – Estabeleça critérios mensuráveis também para as 
atividades de suporte ao usuário, infraestrutura, suporte técnico e 
manutenção da rede de dados e computadores da SEDEC e do 
CBMERJ, com a finalidade de assegurar a redução dos custos e a 
remuneração do serviço vinculado ao resultado obtido; 

III.3 - Estabeleça metodologia de avaliação da adequação dos 
produtos/serviços tal que seja possível ao gestor verificar o 
cumprimento dos resultados mínimos preestabelecidos no edital, 
em conformidade com o disposto na Lei 8.666/1993, art. 54, § 1º; 

IV - ARQUIVAMENTO do processo.. 
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O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se no 

mesmo sentido, por meio do parecer constante da peça eletrônica “26/09/2017 – 

Informação MPE”. 

É o Relatório. 

Ab initio, registro que atuo nestes autos em substituição a Conselheiro, 

em razão de convocação – para que eu assim atuasse – pela Presidência desta 

Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 04/04/2017. 

Em apreciação pretérita, considerando que a contratação nos moldes 

definidos no edital (serviços por homens-mês ou hora técnica) somente pode 

ocorrer nos casos de impossibilidade de aferição de resultados, determinei ao 

jurisdicionado que justificasse a remuneração mediante Horas de Serviço 

Técnico – HTS, em detrimento do pagamento pelos resultados obtidos pela 

contratada, aferidos segundo indicadores de qualidade e produtividade 

predeterminados no edital, a fim de atender ao entendimento sumulado pelo 

TCU, explicitamente na Súmula nº 269, que determina que as contratações de TI 

sejam promovidas por meio de prestação de serviços remunerados pelos 

resultados obtidos. 

Nesta oportunidade, o jurisdicionado, por meio do Doc. digital nº 22.456-

8/17, concorda com o posicionamento pacificado nesta Corte, pois entende que 

é necessário que a Administração evolua para o pagamento por resultados ou 

métrica por pontos de função, porém pondera que não dispõe, ainda, de 

parâmetros que possam servir como métrica para uma contratação, com base 

em resultados, razão pela qual o Termo de Referência prevê, como parte dos 

serviços a serem prestados, a confecção de um sistema de catalogação e 

quantificação dos serviços desenvolvidos, o que permitirá a aferição e posterior 

aplicação de um catálogo de serviços baseados nos registros do contrato 

originado do presente Edital.  

Ademais, verifico que a ampliação das pesquisas de preços com 

empresas especializadas, além de consulta a outras fontes e o emprego, pelo 

jurisdicionado, dos parâmetros utilizados pelo Corpo Técnico em sua análise 

anterior resultou em uma redução orçamentária da ordem de R$ 2.327.252,58, 
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tendo sido o valor total revisado para R$ 2.703.437,56, com uma economia de 

aproximadamente 46% em relação ao valor inicialmente estimado.  

Ex positis, verifico que a matéria foi bem analisada pelas instâncias 

instrutivas, razão pela qual – adotando, como razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “25/09/2017-Informação da 

CEE” – posiciono-me DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o 

parecer do douto Ministério Público Especial, e 

 

VOTO: 

 

I- Pelo CONHECIMENTO do Edital de Licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico nº 34/2017, encaminhado pela Secretaria de Estado de 

Defesa Civil, com DETERMINAÇÃO para que seja remarcada a data para a 

realização da licitação, observando a regra do art. 4º, inciso I, da Lei 10520/02 

c/c art.8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/11;  

II- Pela CIÊNCIA ao Plenário acerca das informações trazidas aos 

autos meio do Doc. Digital TCE-RJ no 22.459-8/2017; 

III- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Defesa 

Civil, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, 

solicitando a adoção das seguintes providências 

1- Capacitar, efetivamente, seu quadro técnico interno na métrica de 

análise de pontos de função ou outra métrica por resultado, utilizada para 

mensurar o volume de serviços em contratos da área de tecnologia de 

informação; 

2 - Prever que o método para mensuração e pagamento dos serviços de 

desenvolvimento e manutenção de Sistemas seja o de análise de ponto 

de função (APF) ou outra métrica por resultado, em atendimento ao 

disposto no art. 54, § 1º da Lei 8.666/1993; 

3 - Estabelecer critérios mensuráveis também para as atividades de 

suporte ao usuário, infraestrutura, suporte técnico e manutenção da rede 
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de dados e computadores da SEDEC e do CBMERJ, com a finalidade de 

assegurar a redução dos custos e a remuneração do serviço vinculado ao 

resultado obtido; 

4 - Estabelecer metodologia de avaliação da adequação dos 

produtos/serviços tal que seja possível ao gestor verificar o cumprimento 

dos resultados mínimos preestabelecidos no edital, em conformidade com 

o disposto na Lei 8.666/1993, art. 54, § 1º. 

IV- Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo. 

 

Plenário,  

GA-1, em 10/10/2017. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Conselheiro-Substituto 


