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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 

 

VOTO GC-7 

 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 817.951-1/15 

ORIGEM:   PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 

ASSUNTO: EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PARA 

SERVIÇOS EM GERAL 

  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES. LICITAÇÃO REVOGADA. DECISÃO 

ANTERIOR PARCIALMENTE CUMPRIDA. NECESSIDADE 

DE OBSERVÂNCIA DO ART. 21, § 4º DA LEI FEDERAL Nº 

8.666/93 E DO ART. 8º, § 1º, IV, e § 2º DA LEI FEDERAL Nº 

12.527/11. INFORMAÇÃO DE QUE O SERVIÇO VEM 

SENDO PRESTADO POR MEIO DE CONTRATO 

EMERGENCIAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA À 

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 262/14. NOVA 

COMUNICAÇÃO. ENCAMINHAMENTO À COB. 

 

 

Versam os autos sobre o Edital de Concorrência Pública nº 005/2015, do Município 

de Itaguaí, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares com 

aplicação de compactadores, poliguindastes e caçambas estacionárias, e à coleta, transporte e 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, com valor total estimado de R$ 

12.332.899,56 (doze milhões, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta e seis centavos), já revogada pelo município. 

O processo retorna ao Plenário pela oitava vez. Na sessão plenária ocorrida em 

13/06/2017, esta Corte decidiu pela comunicação ao atual Prefeito Municipal para que (i) 
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encaminhasse o ato revogatório da licitação devidamente motivado, acompanhado dos 

respectivos comprovantes de publicação dos avisos, na forma do art. 21, §4º da Lei Federal 

nº 8.666/93, (ii) disponibilizasse o respectivo aviso no sítio eletrônico do município, em 

atendimento ao disposto no art. 8º, § 1º, IV, e § 2º da Lei Federal nº 12.527/11, e, por fim, (iii) 

informasse como vem sendo prestado o serviço de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos domiciliares na municipalidade. Em acréscimo, a mesma decisão aplicou 

multa no valor equivalente a 2.500 UFIR/RJ ao Sr. Weslei Gonçalves Pereira, ex-Prefeito do 

Município de Itaguaí, em razão do não atendimento das decisões anteriores deste Tribunal. 

Devidamente cientificados da decisão, os dois jurisdicionados adotaram postura 

antagônica, tal como na ocasião anterior. Enquanto o ex-Prefeito Weslei Gonçalves Pereira 

quedou-se mais uma vez inerte e não adimpliu a pena pecuniária imposta, o Sr. Carlo 

Busatto Junior, atual Prefeito, encaminhou, por meio da Controladoria Geral do Município1, 

o ato revogatório do certame, devidamente motivado e publicado no Jornal Oficial de 

Itaguaí2, tendo informado, também, com base nas informações do Secretário Municipal de 

Meio Ambiente e Agricultura e Pesca, que o serviço de coleta e transporte de resíduos 

sólidos vem sendo prestado por meio de “processo emergencial” e o de destinação final desses 

resíduos por meio de contrato celebrado com a empresa Ciclus Ambiental do Brasil S.A. – 

antiga SERB Saneamento e Energia Renovável do Brasil S.A. 

Diante disso, a CEE, após analisar a resposta do município, sugeriu a ciência ao 

Plenário quanto ao atendimento do item I da última decisão desta Corte de 13/06/2017, e, 

quanto ao item II, relativo à aplicação de pena pecuniária ao ex-Prefeito, recomendou o 

encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Cobrança e Atendimento – COB para fins de 

cobrança da multa não recolhida espontaneamente pelo jurisdicionado, conforme 

informação prestada pela Controladoria de Prazos e Diligências – CPR. 

O Parquet Especial, representado pelo Procurador-Geral Sergio Paulo de Abreu 

Martins Teixeira, manifesta-se em igual sentido. 

 

É O RELATÓRIO. 
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Como visto, a decisão anterior proferida pelo Plenário desta Corte determinou três 

providências ao atual Prefeito e aplicou pena de multa ao gestor anterior, com base no art. 

63, IV, da Lei Complementar nº 63/90 – não atendimento de decisão plenária pretérita. 

Nesse contexto, duas das três providências se referiam à publicidade do ato revogatório, 

enquanto a outra tinha por objetivo questionar como o serviço que se pretendia licitar vinha 

sendo prestado para a municipalidade. 

Em relação à publicidade do ato revogatório, verifico que houve publicação apenas 

no Jornal Oficial de Itaguaí. Destaco, porém, que o art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93 determina 

que as modificações no edital sejam divulgadas pela mesma forma que se deu o texto 

original, o que impõe a publicação da revogação na forma do art. 4º da Lei nº 10.520/02 

(boletim informativo oficial e jornal de grande circulação, ante o vulto da licitação – no 

presente caso: Jornal Oficial de Itaguaí, o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e o 

Jornal Expresso).  

Em acréscimo, o jurisdicionado não observou a parte final da mesma determinação, 

que exigia a publicidade, também, no sítio eletrônico do município, em atendimento à Lei 

Federal nº 12.527/11. Nesse aspecto, como não houve comprovação da diligência pelo 

município, foi realizada uma pesquisa no sítio eletrônico oficial 

http://www.itaguai.rj.gov.br/acesso-a-informacao.php?pagina=licitacoes-contratos no dia 

23/08/2017, em que não se localizou qualquer informação sobre o Edital de Concorrência 

Pública nº 005/2015. 

Com relação à outra providência, o município informou que o serviço vem sendo 

prestado, parte com base em “processo emergencial”, e parte em contrato administrativo 

celebrado, de maneira que considero cumprida a decisão, no tocante ao item “I,b”. No 

entanto, isso não representa qualquer juízo de mérito acerca da legalidade destes 

instrumentos. Lembro, por oportuno, que os contratos devem ser encaminhados a esta 

Corte por meio do sistema e-TCE, conforme determina a Deliberação TCE-RJ nº 262/14, 

para a competente análise. 

Por fim, tendo em vista a informação da CPR de que o ex-Prefeito apenado não 

quitou sua obrigação pecuniária decorrente da condenação imposta pelo Tribunal de Contas, 

deve o processo ser encaminhado à COB para prosseguimento, com intuito de dar início aos 

                                                                                                                                                                                     
1 doc. digital TCE-RJ nº 18.076-4/17 – Ofício nº 0272/2017. 
2 Edição Extra nº 585 de 11 de agosto de 2017. 

http://www.itaguai.rj.gov.br/acesso-a-informacao.php?pagina=licitacoes-contratos
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respectivos procedimentos de cobrança. 

Pelo exposto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o corpo instrutivo 

e com o parecer do Ministério Público Especial. Minha parcial divergência reside (i) na 

constatação de que o município deu apenas cumprimento parcial à decisão anterior, o que 

exige nova oportunidade de saneamento, e (ii) quanto à determinação para envio dos 

instrumentos contratuais informados pelo município, caso ainda não tenham sido 

enviados . Desse modo, 

 

VOTO: 

 

I – pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Itaguaí, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias: 

a) proceda à publicação do ato revogatório da mesma forma conferida aos demais atos da 

licitação, em estrita observância ao art. 21, §4º da Lei Federal nº 8.666/93, devendo publicar 

os avisos, também, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no Jornal Expresso e no 

sítio eletrônico do município, com remessa de comprovação a esta Corte;  

b) encaminhe por meio do sistema e-TCE, caso ainda não tenha providenciado, o contrato 

decorrente do “processo emergencial”, bem como o contrato celebrado pelo município e a 

sociedade empresária Ciclus Ambiental do Brasil S.A., ambos informados pelo 

jurisdicionado; e 

II – pelo ENCAMINHAMENTO dos autos à COB, para adoção das medidas cabíveis em 

face da ausência de pagamento espontâneo da multa aplicada ao Sr. Weslei Gonçalves 

Pereira, ex-Prefeito do Município de Itaguaí, nos termos da decisão plenária de 13/06/2017. 

 

GC-7,        

 

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 

 
 


