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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO MOREIRA. 

CONCORRÊNCIA PARA SERVIÇOS EM GERAL. FALHAS NO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE IMPEDEM O 

JULGAMENTO DEFINITIVO DO CERTAME PRETENDIDO.  

COMUNICAÇÃO. RECOMENDAÇÃO.  

 

Versam os autos sobre Edital de Concorrência Pública n°01/2017 (Processo Administrativo nº 

02.984/2017), formalizado pela Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira, cujo objeto é o Registro de 

Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina manual de 

logradouros públicos e canteiros, raspagem manual de ruas pavimentadas, remoção e disposição de 

detritos, varrição manual de ruas pavimentadas, coleta, transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU) e inertes, produzidos no município, com fornecimento de toda tecnologia, mão 

de obra, materiais e equipamentos em quantidades e qualidades adequadas, no valor total estimado 

de R$ 5.831.366,15 (cinco milhões, oitocentos e trinta um mil, trezentos e sessenta e seis reais e 

quinze centavos). 

O certame encontra-se adiado sine die, na forma determinada por esta Corte através do 

Ofício SGE/CEE nº 196/17, de 20/07/2017, na forma do inciso V do art. 35º do Ato Normativo nº 

143/14, considerando a absoluta impossibilidade do egrégio Plenário desta Corte deliberar sobre 

este processo antes da data agendada para o recebimento dos envelopes, o ofício foi encaminhado 

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

Trata-se da primeira submissão plenária.  
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Cabe ressaltar que foram apresentadas 02 Representações em face deste edital - Proc. nº 

213.550-1/17 e Proc. n° 213.960-0/17 –anexadas a este edital, tendo em vista que as impropriedades 

nelas apontadas estão sendo tratadas neste processo.  

Em sua análise, o Corpo Instrutivo (doc. 26/07/2017– Informação da CEE), sugeriu 

comunicação ao Prefeito de Cardoso Moreira para o atendimento dos itens que abaixo transcrevo: 

“I - pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Cardoso Moreira, 
com base no §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se 
na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, para: 

 
1 – adie e mantenha adiada esta licitação adiada sine die até que este 
Tribunal 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). 

 
2 - encaminhe comprovante de publicação do aviso do edital no DORJ (inc. II 
do art. 21 da Lei nº 8.666/93) e na página oficial da Prefeitura de Cardoso 
Moreira (art. 8º da Lei 12.527/11);  

 
3 – inclua na documentação relativa à qualificação econômico-financeira o 
inc. II do art. 31 da Lei nº 8.666/93, qual seja, certidão negativa de falência 
ou concordata;  

 
4 –  fundamente a exigência de 03 engenheiros constante no subitem 8.6.2 
do edital para a qualificação técnica dos licitantes OU exclua a exigência de 
mais de 01 profissional do subitem sob exame;  

 
5 – reveja a redação da parte final do subitem 8.6.2 do edital observando 
que não deve ser exigido dos participantes comprovações de experiência 
prévia em quantitativos acima de 50% (cinquenta por cento) do objeto do 
certame, por não prestigiar o princípio da competitividade, salvo em casos 
específicos devidamente justificados;  

 
6 - exclua do subitem 8.6.8 do edital a exigência de “compromisso de 
participação” dos responsáveis ainda na fase de qualificação técnica de 
profissionais que não possuem relevância para a execução dos serviços, 
condição que seria pertinente tão somente para a contratada;  

 
7 -  de acordo com a abordagem efetuada no campo (Obs. Nº 02) desta 
instrução, o subitem  3.3 do edital  veda a participação das empresas 
reunidas em consórcio. Desta forma sugerimos que o jurisdicionado:  a) 
justifique a restrição da participação de licitantes em consórcio ou b) inclua 
no edital as regras definidas pelo art. 33 da Lei Nacional nº 8.666/93, 
justificando-as, da mesma forma; 

 
8 - opte por se exigir no instrumento convocatório OU  (i) a comprovação de 
capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo OU (ii) a garantia de proposta 
prevista no § 2º do art. 31º da Lei nº 8.666/1993, considerando a 
impossibilidade de que as exigências sejam cumulativas; 
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9 – inclua item no edital e na minuta do futuro contrato, 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: a) prejuízos advindos do não cumprimento do 
contrato, b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada,  c) 
prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato e d) obrigações previdenciárias e 
trabalhistas não honradas pela contratada;  

 
10 - ponderar quanto a real necessidade da visita técnica conforme 
determinado nos subitens 3.4 e 8.6.7 do edital,  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. Caso decida manter a 
exigência de 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; 

 
11 - enviar os arquivos do Projeto Básico, em meios digitais editáveis 
(extensões XLS ou XLSX para planilhas, DOC ou DOCX para textos e DWG 
para desenhos);  

 
12 - informar no Projeto Básico, o local de DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS, com devida identificação em mapa de localização, endereço e/ou 
coordenadas geográficas, visando justificar as distâncias de transporte 
adotadas em memória de cálculo;   

 
13 - esclarecer no Projeto Básico, a OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, 
descrevendo a metodologia de execução dos serviços para justificar as 
estimativas de máquinas, equipamentos e mão-de-obra, bem como, a 
localização e caracterização da Estação de Transbordo com mapa de 
localização, planta de situação, plantas de arquitetura e instalações em 
escala ou cotados e registro fotográfico para conhecimento dos licitantes e 
consolidação de distâncias de transporte;   

 
14 - detalhar no Projeto Básico, o serviço de VARRIÇÃO com definição de 
frequência e locais da prestação do serviço através de listagem e extensões 
de logradouros e/ou mapas de ruas ou planta cadastral em escala ou 
cotados para conhecimento dos licitantes e consolidação das estimativas 
orçamentárias;  

 
15 - excluir os itens 6.7, 6.9 e 6.11 do Projeto Básico, relativos, 
respectivamente, aos serviços de ROÇADA, PINTURA DE MEIO-FIOS e 
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL ou consolidar suas permanências com inclusões no orçamento 
estimado e no objeto licitado, listado no item 1.1 do Edital, bem como, 
definir em Projeto Básico, as frequências e locais das prestações dos 
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serviços através de listagens e extensões de logradouros e/ou mapas de 
ruas ou plantas cadastrais em escala ou cotadas;  

 
16 - apresentar no Projeto Básico, a lista os logradouros compreendidos em 
cada rota da coleta de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e INERTES com 
informação de suas extensões e/ou representados por mapa de ruas ou 
planta cadastral em escala ou cotados para consolidação das estimativas 
orçamentárias;  

 
17 - excluir os itens de insumos (mão-de-obra e equipamentos) das etapas 1 
e 2 da Planilha Orçamentária, fazendo com que a planilha orçamentária seja 
formada exclusivamente com base em quantitativos de serviços e 
fornecimentos, apropriados em unidades mensuráveis de acordo com os 
produtos/atividades a serem entregues, tais como: a coleta por tonelada, a 
varrição por quilômetro, limitando-se as medições às atividades de fato 
executadas e aos produtos entregues, em conformidade com a alínea “f” do 
inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93. Neste contexto, a estimativa 
orçamentária do item 03,08, relativa a “ferramental” deve ser 
compreendida nas composições de custos dos serviços prestados;   

 
18 - apresentar composições analíticas de custo dos itens sem referencia à 
sistema de custos (EMOP, SCO-FGV, SICRO ou SINAPI), tais como dos itens  
1.1, 3.1, 4.1, 4.7 e 6.2, da atual Planilha Orçamentária, especificando preços 
unitários e quantidades de materiais, mão-de-obra, equipamentos, despesas 
indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por 
ocasião da fixação do preço unitário praticado no orçamento estimado. Caso 
os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente 
do mercado, enviar as pesquisas de mercado que lhes deram origem, 
composta pelo mínimo de 3(três) cotações, contendo a identificação da 
empresa consultada, as especificações completas do material cotado, 
viabilizando, desta forma, a verificação da compatibilidade entre os preços 
estimados e aqueles de mercado;  

 
19 - apresentar as técnicas quantitativas de estimação em função do 
consumo e utilização prováveis e/ou memória de cálculo, expondo os dados 
abaixo listados, relativos aos serviços de maior relevância de limpeza 
pública, sem prejuízo de outras informações pertinentes: 

 
1.1. Coleta e transporte de resíduos: 
a. Quilômetros de vias da cidade a serem atendidas pelo sistema de 
coleta, detalhando as extensões de cada rua, correspondente a cada roteiro 
de coleta; 
b. Quantidade de resíduo coletado; 
c. Tempo de transporte ao destino final, devidamente justificado pela 
distância ao destino, velocidade média ao destino e tempo de pesagem e 
descarga; 
d. Velocidade de coleta; 
e. Quantidade de horas trabalhadas por equipe; 
f. Capacidade de carga por viagem, apresentando a informação 
referente à capacidade de carga dos caminhões, derivada da densidade 
aparente do resíduo, índice de compactação e volume máximo dos veículos 
compactadores; 
g. Custos por equipe, considerando estimativas de custos mensais com 
veículos e mão de obra. 
1.2. Varrição manual: 
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a. Quilômetros de vias da cidade a serem atendidas pelo sistema de 
varrição, detalhando as extensões de cada rua, número de sarjetas e 
frequência; 
b. Quantidade de horas trabalhadas por dia, considerando os encargos 
sociais inerentes à fonte justificadora dos custos; 
c. Detalhamento dos turnos de trabalho para cada serviço; 
d. Custos de mão de obra, equipamentos e material de consumo e EPI. 

 
20 - apresentar as cotações de preços da pesquisa de mercado balizadora do 
custo de veículo e implemento do item 01.01 da Planilha Orçamentária, 
relativo a “caminhão compactador”;  

 
21 - retificar ou justificar tecnicamente, com apresentação de memória de 
cálculo, a quilometragem mensal do veículo de 14.943km, adotada na 
composição analítica do item 01.01 da Planilha Orçamentária, relativo a 
“caminhão compactador”, pois não corresponde ao resultado matemático 
da fórmula exposta (300km x 26 dias), bem como, difere da quilometragem 
mensal por veículo de 270km derivada do somatório de quilometragem das 
rotas dividido pela quantidade de dois veículos estimados na memória de 
cálculo;  

 
22 - retificar ou justificar tecnicamente o consumo de “2L/KM”, adotado na 
composição analítica do item 01.01 da Planilha Orçamentária, relativo a 
“caminhão compactador”, pois usualmente o consumo é na ordem de 
2km/L.;  

 
23 - retificar ou justificar tecnicamente as duas unidades de “feitor” e de 
“motocicleta”, adotadas na composição analítica do item 03.01 da Planilha 
Orçamentária, relativo a “administração local”;  

 
24- retificar ou justificar tecnicamente a composição analítica do item 03.01 
da Planilha Orçamentária, relativo a “administração local”, pois os insumos 
de “motocicleta” e “veículo de passeio” foram estimados integralmente por 
custo produtivo(CP), enquanto que, devido as atividades, devem ser 
compostos por 60% de custo produtivo(CP) e 40% de custo improdutivo(CI);  

 
25 - retificar ou justificar tecnicamente, com apresentação de memória de 
cálculo, a quantificação de 15 unidades de coleta “roll-on/roll-off”(código 
04.014.0100-0) na composição analítica do item 03.02 da Planilha 
Orçamentária, relativo a “operação de transbordo”;  

 
26 - retificar ou justificar tecnicamente a composição analítica do item 03.02 
da Planilha Orçamentária, relativo a “operação de transbordo”, pois o 
insumo de “retroescavadeira” foi estimado integralmente por custo 
produtivo(CP), enquanto que, devido a atividade, deve ser composto por 
60% de custo produtivo(CP) e 40% de custo improdutivo(CI);  

 
27 - apresentar as cotações de preços da pesquisa de mercado balizadora do 
custo do item 03.08 da Planilha Orçamentária, relativo a “ferramental para 
varrição”;  

 
28 - retificar o BDI (bonificação e despesas indiretas), excluindo a taxa de 2% 
relativa a contribuição previdenciária sobre o faturamento (INSS), pois a 
atividade da licitação em tela não está contida nos grupos de Classificação 
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Nacional de Atividade Econômica – CNAE para aplicação do benefício 
estabelecido na Lei Federal nº 12.546/11;  

 
29 - retificar ou justificar tecnicamente os quantitativos dos itens 01.02, 
01.03, 01.04 e 01.05 da Planilha Orçamentária, relativos, respectivamente, 
ao caminhão basculante, aos tratores e ao micro-onibus, pois foram 
estimados integralmente por custo produtivo (CP), enquanto que, devido as 
atividades, principalmente o devem ser compostos por 60% de custo 
produtivo (CP) e 40% de custo improdutivo (CI);  

 
30 - apresentar a ART (ou RRT) para identificar o responsável pelo Projeto 
Básico e pelo orçamento;  

 
31 - apresentar a licença ambiental ou termo de sua dispensa 
(inexigibilidade), emitida por órgão competente, especialmente para 
assegurar o adequado tratamento de impacto ambiental da operação de 
transbordo constante no Projeto Básico;   

 
32 - estabelecer as Parcelas de Maior Relevância Técnica e de valor 
significativo para limitar as características de compatibilidade com objeto 
desta licitação, consideradas item 8.6.2 do Edital, conforme determinado no 
§2° do art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93. Não devendo constar dentre as 
parcelas consideradas de maior relevância os serviços relativos a itens de 
pouco valor significativo, assim considerados os que representam valor 
inferior a 4% (quatro por cento) do preço total e dos serviços de pouca 
relevância técnica na execução do objeto. No caso dos atestados de 
capacidade operacional, a comprovação de experiência não deve 
estabelecer quantidade mínima que supere o percentual de 50% (cinquenta 
por cento) da quantidade do serviço no orçamento estimado;  

 
33- excluir a determinação constante no item 8.1 do Projeto Básico, pois foi 
estabelecido que “os serviços serão medidos por hora/homem”, 
contrariando o preceito legal de que orçamento seja fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos, conforme alínea f do inciso IX do 
art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93;  

 
34 - incluir nas condições de medições para pagamento estabelecidas no 
item 15 do Edital, para manutenção da economicidade, determinação de 
que as medições de serviço de coleta e transporte sejam acompanhadas dos 
registros (tíquetes) de pesagens em balanças apropriadas nos locais de 
destinação final;  

 
35 - incluir na condição de aceitabilidade de preços de itens novos, 
estabelecida no item 6.3 do Edital, para melhor isonomia e manutenção da 
economicidade, determinação de que os custos dos itens novos serão 
acrescidos da taxa de BDI da Administração, aplicando-se o desconto ao 
preço total alcançado na licitação;  

 
36 - adapte a minuta contratual às alterações elaboradas no Edital; 

 
37 - detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade a 
mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, 
encaminhando as cópias a este Tribunal; e 
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38 - comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados no 
art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
II – por RECOMENDAÇÃO para que a Prefeitura Municipal de Cardoso 
Moreira:  

 
1 - retifique o seu modelo de editais de concorrência contemplando as 
alterações determinadas como forma de evitar a repetição das 
inconsistências enumeradas nesta instrução;  

 
2 – nos próximos editais, encaminhe o instrumento convocatório assinado 
pela autoridade competente conforme § 1º do art. 40 da Lei nº 8.666/93”. 

 
 

O douto Ministério Público Especial (doc. 01/08/2017 – Informação da MPE) opina no mesmo 

sentido daquele sustentado pelo Corpo Instrutivo, conforme posicionamento firmado pelo 

Procurador-Geral, Sr. Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira.  

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. 

Consigno que a análise formal do edital, empreendida pelo corpo técnico, apontou 

determinadas falhas no instrumento convocatório, que impedem, por ora, o julgamento definitivo do 

certame pretendido, por esta Corte de Contas, na forma que a seguir será abordada. 

 

Primeiramente, destaco a necessidade de se justificar a restrição da participação de 

empresas reunidas em consórcio, previsto no item 3.4 do edital ou, caso se decida permitir tal 

participação, observar a regra disposta no art.33 da Lei n°8.666/93. 

 

De fato, não consta justificativa nos autos do administrador acerca da restrição ao consórcio. 

Neste sentido, determino que a Municipalidade apresente a justificativa 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. 
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Em segundo lugar, insta destacar a irretocável análise da Coordenadoria de Exames de 

Editais, no tocante ao anexo de Projeto Básico do Edital em apreço, na forma do trecho que abaixo 

transcrevo: 

 

22 - PROJETO BÁSICO
1
 

 
“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) 
Destacamos incialmente que tramita neste TCE o processo nº 213.550-1/17, 
relativo a representação, impetrada pela sociedade empresária A C Macedo da 
Fonseca Comércio, Locação, Serviços e Transporte Ltda.-ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 01.841.400/0001-92, com sede na Praça Manuel arques, nº 14, sala 105, 
Centro, Japeri/RJ – CEP 26.440-360, em face de supostas irregularidades cometidas 
pela Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira, na elaboração do Edital de 
Concorrência Pública nº 01/2017-processo adm. 02.984/2017.  Contudo, não 
observamos fatos representados relativos ao Projeto Básico. 
Foram enviados em meio digital (formatos PDF, DOC e DOCX), os seguintes 
elementos relativos ao projeto básico: 

 Anexo I – Projeto Básico - Memorial Descritivo; 

 Planilha Orçamentária; 

 Memória de cálculo; 

 Composição analítica do BDI e 

 Cronograma físico-financeiro. 
Não foram apresentadas as planilhas em arquivos digitais editáveis no 
formato original (extensões XLS ou XLSX), impedindo utilização de 
ferramentas próprias dos sistemas na análise. 
O Projeto Básico – ANEXO I apresenta as seguintes lacunas: 

 Não foi informado local de DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, com 
devida identificação em mapa de localização, endereço e/ou coordenadas 
geográficas, visando justificar as distâncias de transporte adotadas em 
memória de cálculo. 

 Não foi esclarecida a OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, descrevendo a 
metodologia de execução dos serviços para justificar as estimativas de 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra, bem como, a localização e 
caracterização da Estação de Transbordo com mapa de localização, planta 
de situação, plantas de arquitetura e instalações em escala ou cotados e 
registro fotográfico para conhecimento dos licitantes e consolidação de 
distâncias de transporte. 

 Não foi detalhado o serviço de VARRIÇÃO com definição de 
frequência e locais da prestação do serviço através de listagem e extensões 
de logradouros e/ou mapas de ruas ou planta cadastral em escala ou 
cotados para conhecimento dos licitantes e consolidação das estimativas 
orçamentárias. 

 Constam nos itens 6.7, 6.9 e 6.11, respectivamente, os serviços de 
ROÇADA, PINTURA DE MEIO-FIOS e COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL que, além de não constarem 
diretamente no orçamento estimado e no objeto licitado, listado no item 1.1 
do Edital, não foram adequadamente descritos com definição de frequência 

                                                           
1
 Análise realizada pelo analista WALTER AUGUSTO DE AZEVEDO 
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e locais da prestação do serviço através de listagem e extensões de 
logradouros e/ou mapas de ruas ou planta cadastral em escala ou cotados. 

 No item 19 são listadas as rotas com bairros, horários e frequência, 
porém não lista os logradouros compreendidos em cada rota da coleta de 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e INERTES com informação de suas 
extensões e/ou representados por mapa de ruas ou planta cadastral em 
escala ou cotados para consolidação das estimativas orçamentárias. 
Os preços unitários e global, inclusive o BDI, fixados na PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA (ANEXO I) foram considerados como limite de 
aceitabilidade das propostas, conforme item 10.4.1.10 do Edital. 
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) 
A Planilha Orçamentária apresenta, nos itens das etapas 1 e 2, estimativas 
de preço de insumos de veículos/máquinas e mão-de-obra, em detrimento 
de serviços devidamente composto pelos insumos necessários e 
quantificados em unidades mensuráveis de peso, volume, distâncias e etc., 
contrariando a definição estabelecida na alínea “f” do inciso IX do art. 6º da 
Lei Federal nº 8.666/93, de que o projeto básico deve conter orçamento 
detalhado do custo global, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados. Neste contexto, a estimativa 
orçamentária do item 03,08, relativa a “ferramental” deve ser 
compreendida nas composições de custos dos serviços prestados. 
Portanto, será necessária a elaboração de novo orçamento em planilhas de 
quantitativos de serviços que expresse a composição de todos os seus 
custos unitários, com a indicação da data de referência (mês/ano) e do 
responsável técnico pela sua elaboração, contendo referencia à sistema de 
custos (EMOP, SCO-FGV, SICRO ou SINAPI) ou com apresentação de 
composições analíticas de formação de preços unitários detalhadas, 
expondo as descrições, quantificações e preços dos insumos, as respectivas 
origens, bem como as quantidades de materiais, mão-de-obra, 
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que 
tenham sido considerados na definição das composições, apresentando, 
inclusive, a fonte utilizada como parâmetro para os índices de produtividade 
adotados, bem como justificativa dos preços (mediante a relação ou 
pesquisa dos preços de mercado e respectiva metodologia de pesquisa e/ou 
referência a sistema de custos utilizado). 
As quantidades estimadas no orçamento deverão ser consolidadas em 
técnicas quantitativas de estimação em função do consumo e utilização 
prováveis e/ou memória de cálculo de quantidades, detalhando fórmulas, 
conversões de unidades e fonte de dados utilizados. 
Os serviços de limpeza urbana devem ser estimados com adequadas 
técnicas, conforme a apostila de “Elaboração de planilhas de custo dos 
serviços de limpeza pública” da ABLP (Associação Brasileira de Limpeza 
Pública) e “Metodologia para auditoria de serviços de limpeza urbana, com 
enfoque nos custos de coleta de resíduos sólidos urbanos – TCEMG – 2006”, 
a partir dos dados abaixo listados, relativos aos serviços de maior relevância 
de limpeza pública, sem prejuízo de outras informações pertinentes: 
Coleta e transporte de resíduos: 
a. Quilômetros de vias da cidade a serem atendidas pelo sistema de 
coleta, detalhando as extensões de cada rua, correspondente a cada roteiro 
de coleta; 
b. Quantidade de resíduo coletado; 
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c. Tempo de transporte ao destino final, devidamente justificado pela 
distância ao destino, velocidade média ao destino e tempo de pesagem e 
descarga; 
d. Velocidade de coleta; 
e. Quantidade de horas trabalhadas por equipe; 
f. Capacidade de carga por viagem, apresentando a informação 
referente à capacidade de carga dos caminhões, derivada da densidade 
aparente do resíduo, índice de compactação e volume máximo dos veículos 
compactadores; 
g. Custos por equipe, considerando estimativas de custos mensais com 
veículos e mão de obra. 
Varrição manual: 
a. Quilômetros de vias da cidade a serem atendidas pelo sistema de 
varrição, detalhando as extensões de cada rua, número de sarjetas e 
frequência; 
b. Quantidade de horas trabalhadas por dia, considerando os encargos 
sociais inerentes à fonte justificadora dos custos; 
c. Detalhamento dos turnos de trabalho para cada serviço; 
d. Custos de mão de obra, equipamentos e material de consumo e EPI. 
Com fim de orientação, destacamos abaixo fórmulas sugeridas nos trabalhos 
técnicos supramencionados, sem caráter normativo ou vinculante: 
Coleta e transporte de resíduos: 

 
TEMPO POR VIAGEM (t): t=(2.D/Vt)+t’ 
QUANTIDADE MÉDIA DE VIAGENS POR DIA (n): n=((q.Vc.T)/(L/2.c+q.Vc.t)) 
QUANTIDADE DE CAMINHÕES COLETORES (x): x=(q/n.c)+k 

 
Sendo: Distância ao destino (D), Velocidade média ao destino (Vt), Tempo 
de pesagem/descarga (t’), Quantidade lixo coletado por dia (q), Quilômetro 
total de vias (L), Tempo de transporte ao destino (t), Velocidade de coleta 
(Vc), Quantidade de horas trabalhadas por dia (T), Capacidade de carga por 
viagem (c) e Coeficiente de reserva técnica (K). 

 
Varrição manual: 

 
QUANTIDADE DE VARREDORES (x): x=(q/n.p) + k 
Sendo: Quantidade de vias públicas a serem varridas em km de sarjeta (q), 
periodicidade ou frequência estipulada de varrição (n), produção média de 1 
varredor em 7,33h por dia de trabalho (p) e coeficiente de reserva técnica 
(K) 

 
22.2.1. Análise de Preços Unitários 
Os itens 01.02 a 02.01 e 03.03 a 03.07, correspondentes a 
aproximadamente 37% do preço total, foram identificados com códigos do 
Catálogo de referência da EMOP e possuem estimativas de custos sugeridas 
pelo Boletim EMOP de dezembro/2016. 
O item 01.01, relativo a “caminhão compactador”, correspondentes a 
aproximadamente 23% do preço total, foi composto pelo orçamentista, 
onde observamos as seguintes impropriedades, na composição 
apresentada: 

 Os custos de veículo e implementos foram obtidos por preços médios 
de pesquisa de mercado com três cotações, porém não foram apresentadas 
as respectivas cotações de preços; 

 A quilometragem mensal do veículo de 14.943km não corresponde 
ao resultado matemático da fórmula exposta(300km x 26 dias), bem como, 
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difere da quilometragem mensal por veículo de 270km derivada do 
somatório de quilometragem das rotas dividido pela quantidade de dois 
veículos estimados na memória de cálculo. 

 Foi considerado equivocadamente o consumo de “2L/KM” enquanto 
que usualmente o consumo é de 2km/L; 
O item 02.02, relativo à mão de obra de “coletor de lixo”, foi composto pelo 
orçamentista, essencialmente, com insumo de mão de obra da EMOP, 
devidamente acrescido de custos inerentes ao profissional. 
O item 03.01, relativo a “administração local”, foi composto pelo 
orçamentista com insumos da EMOP, porém foram estimadas duas 
unidades de “feitor” e de  “motocicleta” sem devida justificativa, bem como, 
os insumos de “motocicleta” e “veículo de passeio” foram estimados 
integralmente por custo produtivo(CP), enquanto que, devido as atividades, 
devem ser compostos por 60% de custo produtivo(CP) e 40% de custo 
improdutivo(CI). 
O item 03.02, relativo a “operação de transbordo”, foi composto pelo 
orçamentista com insumos da EMOP, porém não foi apresentada memória 
de cálculo da quantificação de 15 unidades de coleta “roll-on/roll-
off”(código 04.014.0100-0), bem como, o insumo de “retroescavadeira” foi 
estimado integralmente por custo produtivo(CP), enquanto que, devido a 
atividade, deve ser composto por 60% de custo produtivo(CP) e 40% de 
custo improdutivo(CI).  
O item 03.08, relativo a “ferramental para varrição” foi obtido por preço 
médio de pesquisa de mercado com três cotações, porém não foram 
apresentadas as respectivas cotações de preços. 
O percentual de 23,70% referente a taxa de BDI, conforme composição 
analítica presentada, compreende taxa de 2% relativa a contribuição 
previdenciária sobre o faturamento (INSS), porém a atividade da licitação 
em tela não está contida nos grupos de Classificação Nacional de Atividade 
Econômica – CNAE para aplicação do benefício estabelecido na Lei Federal 
nº 12.546/11. 

 
22.2.2. Análise dos quantitativos dos itens de serviços 
A análise das quantidades atribuídas aos itens da planilha orçamentária 
ficou prejudicada pelas lacunas no Projeto Básico, apontadas no item 22.1 
da presente instrução. Contudo, podemos antecipar a improcedência em 
estimar a quantidade de veículos integralmente por custo produtivo(CP), 
enquanto que, devido as atividades, principalmente o caminhão basculante 
(item 01.02), os tratores (itens 01.03 e 01.04) e o micro-ônibus (item 01.05) 
devem ser compostos por 60% de custo produtivo(CP) e 40% de custo 
improdutivo(CI). 

 
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 consta nos autos do presente processo a ART para identificar o 
responsável pelo Projeto Básico e pelo 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 42.159/09 e Resolução 
CONEMA nº 04/2008) 

 
Não consta nos autos do presente processo a licença ambiental ou termo de 
sua dispensa (inexigibilidade), emitida por órgão competente, 
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especialmente para assegurar o adequado tratamento de impacto 
ambiental da operação de transbordo constante no Projeto Básico.  

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

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

 
Foi estabelecido no item 8.6.2 do Edital, as condições para qualificação 
técnica. Contudo, restou definir as parcelas de maior relevância técnica e de 
valor significativo para limitar as características de compatibilidade com 
objeto desta licitação.  
Portanto será sugerida a inclusão das parcelas de maior relevância, 
observando as limitações do art. 30, da Lei Federal no 8.666/93, da 
orientação do TCU nos Acórdãos 2.215/08, 1.284/03 e 2.088/04, da decisão 
Plenária do TCE-RJ n.º 223.964-5/07 e da Portaria DNIT nº 108 de 
01/02/2008. 

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

 
No item 8.6.5 do Edital e 13.1.23 do Projeto Básico foi exigida declaração de 
disponibilidade de aterro sanitário, incinerador ou autoclave.  

 
22.8. Medições e Pagamentos (alínea “e” do  inc. IX do art. 6o c/c inc. III, 
§ 2o, do art. 7o e alínea “b” do inc. XIV do art. 40; bem como inc. III do 
art.55 da Lei Federal no 8.666/93). 
As medições para pagamento foram estabelecidas no item 15 do Edital, 
havendo complemento, quanto a emissão de ordem de serviços, no item 4.1 
do Projeto Básico.. Porém, no item 8.1 do Projeto Básico foi estabelecido 
que os serviços serão medidos por hora/homem, contrariando o preceito 
legal de que orçamento seja fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos, conforme alínea f do inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 
8.666/93. Para tanto, produzimos crítica exposta no item 22.2 da presente 
instrução. 
Portanto, além da revisão da planilha orçamentária em custos unitários, 
defendida em nossa instrução, constante no item 22.2 da presente, será 
sugerida determinação de que as medições dos serviços de coleta e 
transporte sejam acompanhadas dos registros (tíquetes) de pesagens em 
balanças apropriadas nos locais de destinação final. 
No item 6.3 do Edital, abaixo transcrito, foi estrelecida a condição de 
aceitabilidade de preços de itens novos, porém para melhor isonomia e 
manutenção da economicidade, será sugerida a complementação de que 
tais custos serão acrescidos da taxa de BDI da Administração, aplicando-se o 
desconto ao preço total alcançado na licitação. 
6.3.  Em caso da necessidade de preços unitários novos, 
constantes dos catálogos EMOP, SBC, SCO e PINI, serão 
considerados os valores catalogados. 
6.3.1 - Em caso de preços unitários novos que não estejam 
previstos nos supracitados catálogos, serão realizadas, pela 
CONTRATADA, cotações de preços com no mínimo 03 (três) 
pessoas jurídicas especializadas, devidamente comprovadas 
através de documentos pertinentes, quando então serão 
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praticados, com a devida autorização da fiscalização da 
P.M.C.M., os menores preços unitários apurados nessa 
pesquisa”. 

 

Continuando, insta apontar que o jurisdicionado, ao inserir no edital a previsão de 

apresentação de garantia de proposta no equivalente a 1% do valor estimado da contratação (item 

8.5.6) e de comprovação de patrimônio líquido no percentual igual ou superior a 10% do valor 

estimado, está restringindo a competitividade da licitação, considerando a não cumulatividade 

prevista no §2° do art.31 da Lei n°8.666/93.  

A respeito, apresenta a Instrução o enunciado da Súmula n°2752 do Tribunal de Contas da 

União, e recente decisão desta Corte, em voto elaborado no Processo TCE n°203.229-2/17, aprovada 

em Sessão Plenária de 25/04/17. 

Sendo assim, determino ao jurisdicionado que altere o edital para que conste a previsão de  

somente uma das formas permitidas em lei para a avaliação da condição econômico-financeira das 

licitantes.  

Há ainda, em análise ao edital, a previsão nos subitens 3.4 e 8.6.7 de comprovação de 

comparecimento ao local da prestação de serviço de sócio(s) ou de preposto devidamente 

qualificado, exigência questionável como condicionante à participação do certame e comprovação de 

qualificação técnica. 

 Ocorre que a exigência de visitação ao local da execução contratual não encontra previsão 

legal, já que o inc. III, do art.30 da Lei n°8666/93 faz referência, somente, à comprovação de que a 

empresa licitante recebeu os documentos e tomou conhecimento das condições para o 

cumprimento da obrigação.  

Inclusive, o Tribunal de Contas da União3 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 elaborado pela ilustre 

Conselheira Marianna Montebello Willeman, deliberado nos autos do processo TCE-RJ n°219.292-

9/15. 

Sendo assim, recomendo ao jurisdicionado que pondere quanto a real necessidade da visita 

técnica, eis que a descrição detalhada das peculiaridades da obra/serviço no Projeto Básico, em 

                                                           
2 Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido 
mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços. 
3
 Acórdão 234/2015 – Plenário, TC 014.382/2011-3, relator Ministro Benjamin Zymler, 11.2.2015 
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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 se decida manter a exigência de 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, 

conforme orientação do Tribunal de Contas da União, na forma do Acórdão 2.150/20084. 

Derradeiramente, pondero que, diante das inúmeras inconsistências observadas no presente 

instrumento convocatório, o atual gestor municipal deverá empreender esforços consistentes para 

regularizar as falhas, evitando postergar o saneamento do procedimento, com eventual intuito 

escuso de viabilizar uma contratação emergencial.   

É dizer: desde já se alerta o Chefe do Executivo Municipal de que o Tribunal adotará medida 

coercitiva rigorosa caso não fique efetivamente demonstrado o empenho na solução das pendências 

e à eliminação das irregularidades apontadas nestes autos. Nesse sentido, incluirei Recomendação 

ao Jurisdicionado para que promova as alterações sugeridas nesse voto, com o alerta de que 

eventual revogação do certame com sucessiva contratação emergencial poderá vir a ser considerada 

emergência fabricada, com a penalização dos responsáveis5.   

                                                           
4
 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.” 

 
5
 Considerando a similaridade do assunto, válido transcrever trecho do Voto proferido pela eminente Conselheira 

Substituta Andrea Siqueira Martins, proferido nos autos do Processo TCE/RJ nº 207.643-0/17, em sessão Plenária de 
22.06.2017, g.n: 
Conforme relatado no Processo TCERJ nº 204.936-8/14, o Município de Itaboraí vem há anos violando as leis que regem as 
licitações e contratos administrativos quando da contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e dos 
provenientes dos serviços de saúde. A tabela abaixo, extraída do voto por mim proferido em sessão plenária de 25/05/17, 
demonstra situação de uso abusivo da dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 
8.666/93: 
[...] 
Não há situação emergencial que justifique a prática recorrente de contratações com base em dispensa de licitação neste 
caso. O serviço de coleta de resíduos sólidos é essencial e contínuo, não havendo qualquer imprevisibilidade, neste caso, 
que demande urgência na contratação por parte da Administração Pública, sem o devido respeito ao procedimento 
licitatório previsto na Constituição da República e nas leis infraconstitucionais. 
De uma forma geral, o que se observa é que o jurisdicionado costuma encaminhar a esta Corte de Contas editais repletos 
de impropriedades. Diante dos apontamentos efetuados pelo órgão de controle externo, posterga ao máximo seu 
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Dessa forma, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e com o 

douto Ministério Público Especial. 

VOTO: 

1 - Pela COMUNICAÇÃO ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Cardoso Moreira, com 

base no §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a ser efetivada na forma do art. 3º da 

Deliberação TCE-RJ nº 234/06, alterada pela Deliberação TCE-RJ 241/07, ou, na impossibilidade, na 

ordem sequencial do art. 26, do Regimento Interno desta Corte para que, no prazo de 30 (trinta) dias 

atenda o que segue: 

1.1 – Adie e mantenha adiada esta licitação adiada sine die até que este Tribunal 

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). 

1.2 - Encaminhe comprovante de publicação do aviso do edital no DORJ (inc. II do art. 

21 da Lei nº 8.666/93) e na página oficial da Prefeitura de Cardoso Moreira (art. 8º da Lei 

12.527/11);  

                                                                                                                                                                                     
saneamento até o advento do termo final do contrato em vigor, produzindo situação emergencial a fim de efetuar a 
sobredita contratação por dispensa de licitação. 
Nos autos do já citado Processo TCERJ nº 204.936-8/14, esta Corte decidiu por aplicação de multa diária (astreintes) ao 
antigo gestor, com o objetivo de coagi-lo a efetivar as determinações corretivas para adequação do ato convocatório à lei. 
Diante da inércia do dirigente municipal em atender o decidido, a medida cautelar chegou ao montante equivalente a 
220.000 vezes o valor unitário da UFIR-RJ, cálculo interrompido somente com a revogação do certame, 55 dias após o 
recebimento da notificação pelo responsável. Naquele processo, o atual gestor também foi comunicado da decisão para 
ciência, bem como encaminhamento do Edital nº 002/2017-PMI ora em análise. Foram extraídas peças ao Ministério 
Público Estadual para ciência e adoção das providências que julgasse necessárias à apuração da eventual ocorrência do 
ilícito penal previsto no artigo 89 da Lei Federal nº 8.666/93 e de eventual ocorrência de ato de improbidade 
administrativa. 
Mesmo diante da notória situação de ilegalidade verificada no Município quanto aos serviços de coleta de resíduos 
sólidos, o atual gestor encaminhou edital com nada menos que 36 (trinta e seis) irregularidades, apontadas pelo Corpo 
Instrutivo deste Tribunal em seu minucioso e elogiável parecer. Causa espanto que muitas das irregularidades são as 
mesmas identificadas por este Tribunal no edital anterior, objeto do Processo TCERJ nº 204.936-8/14, como, por exemplo, 
as constantes dos itens 3, 7, 11, 13, 16, 17 e 21 da conclusão do parecer instrutivo. Não cabe, neste ponto, eventual 
alegação do gestor de que não foi parte daquele processo e, portanto, não poderia saber das referidas irregularidades. Em 
primeiro lugar, é atributo inerente a todo servidor público conhecer a lei e agir nos seus estritos termos. Por outro lado, 
cabe ao administrador probo e diligente, ao iniciar seu mandato eletivo, tomar conhecimento dos atos anteriormente 
praticados, observando as dificuldades enfrentadas e efetuando as correções necessárias ao aprimoramento da gestão 
pública. 
Diante de todo o cenário demonstrado acima, não há outra alternativa a este Tribunal a não ser alertar o gestor de que o 
encaminhamento do ato convocatório sem a correção das impropriedades apontadas poderá resultar, em prol da defesa 
da efetividade das decisões desta Corte e do interesse público ora em jogo, na aplicação de todas as medidas 
sancionatórias previstas em lei, inclusive as astreintes (multa coercitiva). 
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1.3 – Inclua na documentação relativa à qualificação econômico-financeira o inc. II do 

art. 31 da Lei nº 8.666/93, qual seja, certidão negativa de falência ou concordata;  

1.4 –  Fundamente a exigência de 03 engenheiros constante no subitem 8.6.2 do edital 

para a qualificação técnica dos licitantes OU exclua a exigência de mais de 01 profissional do 

subitem sob exame;  

1.5 – Reveja a redação da parte final do subitem 8.6.2 do edital observando que não 

deve ser exigido dos participantes comprovações de experiência prévia em quantitativos acima 

de 50% (cinquenta por cento) do objeto do certame, por não prestigiar o princípio da 

competitividade, salvo em casos específicos devidamente justificados;  

1.6 - Exclua do subitem 8.6.8 do edital a exigência de “compromisso de participação” 

dos responsáveis ainda na fase de qualificação técnica de profissionais que não possuem 

relevância para a execução dos serviços, condição que seria pertinente tão somente para a 

contratada;  

1.7 -  Justifique a restrição da participação de licitantes em consórcio ou inclua no 

edital as regras definidas pelo art. 33 da Lei Nacional nº 8.666/93, justificando-as, da mesma 

forma; 

1.8 - Opte por se exigir no instrumento convocatório OU  (i) a comprovação de capital 

mínimo ou patrimônio líquido mínimo OU (ii) a garantia de proposta prevista no § 2º do art. 

31º da Lei nº 8.666/1993, considerando a impossibilidade de que as exigências sejam 

cumulativas; 

1.9 – Inclua item no edital e na minuta do futuro contrato, 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: a) prejuízos 

advindos do não cumprimento do contrato, b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à 

contratada,  c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato e d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 

contratada;  

1.10 - Pondere quanto à real necessidade da visita técnica conforme determinado nos 

subitens 3.4 e 8.6.7 do edital, eis que a descrição detalhada das peculiaridades da obra/serviço 
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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. Caso decida manter a exigência de 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; 

1.11 - Envie os arquivos do Projeto Básico, em meios digitais editáveis (extensões XLS 

ou XLSX para planilhas, DOC ou DOCX para textos e DWG para desenhos);  

1.12 - Informe no Projeto Básico, o local de DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, com 

devida identificação em mapa de localização, endereço e/ou coordenadas geográficas, visando 

justificar as distâncias de transporte adotadas em memória de cálculo;   

1.13 - Esclareça no Projeto Básico, a OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, descrevendo a 

metodologia de execução dos serviços para justificar as estimativas de máquinas, 

equipamentos e mão-de-obra, bem como, a localização e caracterização da Estação de 

Transbordo com mapa de localização, planta de situação, plantas de arquitetura e instalações 

em escala ou cotados e registro fotográfico para conhecimento dos licitantes e consolidação 

de distâncias de transporte;   

1.14 - Detalhe no Projeto Básico, o serviço de VARRIÇÃO com definição de frequência e 

locais da prestação do serviço através de listagem e extensões de logradouros e/ou mapas de 

ruas ou planta cadastral em escala ou cotados para conhecimento dos licitantes e consolidação 

das estimativas orçamentárias;  

1.15 - Exclua os itens 6.7, 6.9 e 6.11 do Projeto Básico, relativos, respectivamente, aos 

serviços de ROÇADA, PINTURA DE MEIO-FIOS e COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ou consolide suas permanências com inclusões no 

orçamento estimado e no objeto licitado, listado no item 1.1 do Edital, bem como, defina em 
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Projeto Básico, as frequências e locais das prestações dos serviços através de listagens e 

extensões de logradouros e/ou mapas de ruas ou plantas cadastrais em escala ou cotadas;  

1.16 - Apresente no Projeto Básico, a lista os logradouros compreendidos em cada rota 

da coleta de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e INERTES com informação de suas extensões 

e/ou representados por mapa de ruas ou planta cadastral em escala ou cotados para 

consolidação das estimativas orçamentárias;  

 

1.17 - Exclua os itens de insumos (mão-de-obra e equipamentos) das etapas 1 e 2 da 

Planilha Orçamentária, fazendo com que a planilha orçamentária seja formada exclusivamente 

com base em quantitativos de serviços e fornecimentos, apropriados em unidades 

mensuráveis de acordo com os produtos/atividades a serem entregues, tais como: a coleta por 

tonelada, a varrição por quilômetro, limitando-se as medições às atividades de fato executadas 

e aos produtos entregues, em conformidade com a alínea “f” do inciso IX do art. 6º da Lei 

Federal nº 8.666/93. Neste contexto, a estimativa orçamentária do item 03,08, relativa a 

“ferramental” deve ser compreendida nas composições de custos dos serviços prestados;   

1.18 - Apresente composições analíticas de custo dos itens sem referencia a sistema de 

custos (EMOP, SCO-FGV, SICRO ou SINAPI), tais como dos itens  1.1, 3.1, 4.1, 4.7 e 6.2, da atual 

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

obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido 

considerados por ocasião da fixação do preço unitário praticado no orçamento estimado. Caso 

os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do mercado, 

enviar as pesquisas de mercado que lhes deram origem, composta pelo mínimo de 3(três) 

cotações, contendo a identificação da empresa consultada, as especificações completas do 

material cotado, viabilizando, desta forma, a verificação da compatibilidade entre os preços 

estimados e aqueles de mercado;  

1.19 - Apresente as técnicas quantitativas de estimação em função do consumo e 

utilização prováveis e/ou memória de cálculo, expondo os dados abaixo listados, relativos aos 

serviços de maior relevância de limpeza pública, sem prejuízo de outras informações 

pertinentes: 
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1.19.1  Coleta e transporte de resíduos: 

e. Quilômetros de vias da cidade a serem atendidas pelo sistema de coleta, 

detalhando as extensões de cada rua, correspondente a cada roteiro de coleta; 

h. Quantidade de resíduo coletado; 

i. Tempo de transporte ao destino final, devidamente justificado pela distância 

ao destino, velocidade média ao destino e tempo de pesagem e descarga; 

j. Velocidade de coleta; 

k. Quantidade de horas trabalhadas por equipe; 

l. Capacidade de carga por viagem, apresentando a informação referente à 

capacidade de carga dos caminhões, derivada da densidade aparente do 

resíduo, índice de compactação e volume máximo dos veículos 

compactadores; 

m. Custos por equipe, considerando estimativas de custos mensais com veículos e 

mão de obra. 

1.19.2  Varrição manual: 

a. Quilômetros de vias da cidade a serem atendidas pelo sistema de varrição, 

detalhando as extensões de cada rua, número de sarjetas e frequência; 

b. Quantidade de horas trabalhadas por dia, considerando os encargos sociais 

inerentes à fonte justificadora dos custos; 

c. Detalhamento dos turnos de trabalho para cada serviço; 

d. Custos de mão de obra, equipamentos e material de consumo e EPI. 

 

1.20 - Apresente as cotações de preços da pesquisa de mercado balizadora do 

custo de veículo e implemento do item 01.01 da Planilha Orçamentária, relativo a “caminhão 

compactador”;  

1.21 - Retifique ou justifique tecnicamente, com apresentação de memória de 

cálculo, a quilometragem mensal do veículo de 14.943km, adotada na composição analítica do 

item 01.01 da Planilha Orçamentária, relativo a “caminhão compactador”, pois não 

corresponde ao resultado matemático da fórmula exposta (300km x 26 dias), bem como, 
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difere da quilometragem mensal por veículo de 270km derivada do somatório de 

quilometragem das rotas dividido pela quantidade de dois veículos estimados na memória de 

cálculo;  

1.22 - Retifique ou justificar tecnicamente o consumo de “2L/KM”, adotado na 

composição analítica do item 01.01 da Planilha Orçamentária, relativo a “caminhão 

compactador”, pois usualmente o consumo é na ordem de 2km/L.;  

1.23 - Retifique ou justifique tecnicamente as duas unidades de “feitor” e de 

“motocicleta”, adotadas na composição analítica do item 03.01 da Planilha Orçamentária, 

relativo a “administração local”;  

1.24- Retifique ou justifique tecnicamente a composição analítica do item 03.01 

da Planilha Orçamentária, relativo a “administração local”, pois os insumos de “motocicleta” e 

“veículo de passeio” foram estimados integralmente por custo produtivo(CP), enquanto que, 

devido as atividades, devem ser compostos por 60% de custo produtivo(CP) e 40% de custo 

improdutivo(CI);  

1.25 - Retifique ou justifique tecnicamente, com apresentação de memória de 

cálculo, a quantificação de 15 unidades de coleta “roll-on/roll-off”(código 04.014.0100-0) na 

composição analítica do item 03.02 da Planilha Orçamentária, relativo a “operação de 

transbordo”;  

1.26 - Retifique ou justifique tecnicamente a composição analítica do item 03.02 

da Planilha Orçamentária, relativo a “operação de transbordo”, pois o insumo de 

“retroescavadeira” foi estimado integralmente por custo produtivo(CP), enquanto que, devido 

a atividade, deve ser composto por 60% de custo produtivo(CP) e 40% de custo 

improdutivo(CI);  

1.27 - Apresente as cotações de preços da pesquisa de mercado balizadora do 

custo do item 03.08 da Planilha Orçamentária, relativo a “ferramental para varrição”;  

1.28 - Retifique o BDI (bonificação e despesas indiretas), excluindo a taxa de 2% 

relativa a contribuição previdenciária sobre o faturamento (INSS), pois a atividade da licitação 

em tela não está contida nos grupos de Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE 

para aplicação do benefício estabelecido na Lei Federal nº 12.546/11;  
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1.29 - Retifique ou justifique tecnicamente os quantitativos dos itens 01.02, 01.03, 

01.04 e 01.05 da Planilha Orçamentária, relativos, respectivamente, ao caminhão basculante, 

aos tratores e ao micro-onibus, pois foram estimados integralmente por custo produtivo (CP), 

enquanto que, devido as atividades, principalmente o devem ser compostos por 60% de custo 

produtivo (CP) e 40% de custo improdutivo (CI);  

1.30 - Apresente a ART (ou RRT) para identificar o responsável pelo Projeto Básico 

e pelo orçamento;  

1.31 - Apresente a licença ambiental ou termo de sua dispensa (inexigibilidade), 

emitida por órgão competente, especialmente para assegurar o adequado tratamento de 

impacto ambiental da operação de transbordo constante no Projeto Básico;   

1.32 - Estabeleça as Parcelas de Maior Relevância Técnica e de valor significativo 

para limitar as características de compatibilidade com objeto desta licitação, consideradas 

item 8.6.2 do Edital, conforme determinado no §2° do art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93;  

1.33- Exclua a determinação constante no item 8.1 do Projeto Básico, pois foi 

estabelecido que “os serviços serão medidos por hora/homem”, contrariando o preceito legal 

de que orçamento seja fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos, 

conforme alínea f do inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93;  

1.34 - Inclua nas condições de medições para pagamento estabelecidas no item 15 

do Edital, para manutenção da economicidade, determinação de que as medições de serviço 

de coleta e transporte sejam acompanhadas dos registros (tíquetes) de pesagens em balanças 

apropriadas nos locais de destinação final;  

1.35 - Inclua na condição de aceitabilidade de preços de itens novos, estabelecida 

no item 6.3 do Edital, para melhor isonomia e manutenção da economicidade, determinação 

de que os custos dos itens novos serão acrescidos da taxa de BDI da Administração, aplicando-

se o desconto ao preço total alcançado na licitação;  

1.36 - Adapte a minuta contratual às alterações elaboradas no Edital; 
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1.37 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 

efetuadas no ato convocatório,  dando a devida publicidade a mesma na forma do §4º do art. 

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

1.38 - 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 RECOMENDAÇÃO para que a Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira:  

2.1 - Retifique o seu modelo de editais de concorrência contemplando as 

alterações determinadas como forma de evitar a repetição das inconsistências enumeradas 

nesta instrução;  

2.2 – Nos próximos editais, encaminhe o instrumento convocatório assinado pela 

autoridade competente conforme § 1º do art. 40 da Lei nº 8.666/93. 

2.3 - Promova as alterações sugeridas nesse voto, com o alerta de que eventual 

revogação do certame com sucessiva contratação emergencial poderá vir a ser considerada 

emergência fabricada, com a penalização dos responsáveis. 

GA-2,   

 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 


