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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° 208.035-4/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

ASSUNTO: Edital de Licitação na modalidade Concorrência 
Pública  

 

Cuidam os autos do Edital de Licitação na modalidade Concorrência 

Pública nº 003/2017 (processo administrativo n. 9108/2016), encaminhado pela 

Prefeitura Municipal de Queimados, cujo objeto é a contratação de empresa para 

a prestação de serviços contínuos de limpeza de logradouros públicos, coleta, 

remoção e transporte de resíduos sólidos e urbanos e de serviços de saúde do 

Município de Queimados até sua destinação final, conforme Projeto Básico, no 

valor global de R$ 19.075.588,36 (dezenove milhões, setenta e cinco mil, 

quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), pelo prazo de 12 

(doze) meses, cuja realização encontrava-se inicialmente marcada para o dia 

20/06/2017, tendo sido encaminhado ao jurisdicionado o Ofício SGE/CEE 

n 126/17, datado de 07/06/2017, determinando providências para o adiamento 

do certame.  

Trata-se da 1ª (primeira) submissão do Edital em exame à apreciação 

desta Corte de Contas. 

Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exames de Editais assim se 

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “12/06/2017- 

Informação da CEE”: 

1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (RSU): 

A memória de cálculo para o dimensionamento da frota (páginas 5 
a 6 do Projeto Básico) chega ao total de 11 (onze) caminhões 
compactadores, já inserido 1 (um) caminhão reserva, considerando-
se nos cálculos a quantidade diária de 108,56 toneladas de 
resíduos gerados, e o transporte até a destinação final (CTRD 
Paracambi). Também foi considerado 30 minutos como tempo de 
acesso, pesagem, descarga do RSU e saída da CTRD, enquanto 
que o tempo médio previsto pela ABLP (conforme manual 
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“Elaboração de Planilhas de Custo dos Serviços de Limpeza 
Pública”, edição 2002) e também utilizado pelo TCE-MG como 
parâmetro nas suas análises é de 10 minutos, de forma que será 
sugerida determinação para que seja apresentada justificativa para 
a previsão de 30 minutos. 

 No que se refere à composição de custo, verificaram-se as 
seguintes inconsistências: 

a) Foi indicado acréscimo na quantidade coletada em 5%, relativo à 
geração de resíduos públicos. É possível entender do Projeto 
Básico que esses resíduos públicos dizem respeito aos 
denominados “volumosos” (página 7 do Projeto Básico), que são 
aqueles de grande porte, normalmente difíceis de serem 
carregados, como móveis, utensílios domésticos inservíveis, e 
outros que não possam ser coletados por caminhões 
compactadores. Todavia, será necessário incluir este tipo de 
serviço em categoria específica da planilha orçamentária, 
apresentando seu preço e quantidade unitária, pois se trata de 
serviço com composição de custo diferente da coleta de RSU 
convencional - foram previstos 2 (dois) caminhões basculantes tipo 
toco para o referido serviço, por exemplo. Cabe lembrar que o 
jurisdicionado já estima o quantitativo em 134,41 toneladas/mês de 
resíduos volumosos, podendo adotar esta estimativa na planilha 
orçamentária. Dessa forma, será sugerida determinação para que o 
jurisdicionado retifique a planilha orçamentária transferindo o 
serviço de coleta de resíduos “volumosos” de dentro da coleta de 
RSU para categoria específica da planilha orçamentária, 
apresentando seu preço e quantidade unitária (preferencialmente 
em toneladas coletadas, assim como o serviço de coleta de RSU 
convencional). Como consequência, deverá excluir da composição 
de custo do serviço de coleta de RSU o acréscimo de 5% na 
geração de resíduos e todos os insumos envolvidos (caminhões 
basculantes, mão de obra, ferramentas e utensílios envolvidos). 
Cabe lembrar que, na apresentação dos custos dos caminhões 
basculantes para o serviço de coleta de resíduos volumosos, os 
custos dos veículos deverão ser discriminados em custos 
produtivos e improdutivos;  

b) A quantidade de 108,56 t/dia prevista no projeto básico para o 
cálculo da frota de 11 caminhões compactadores foi obtida da 
seguinte forma: a geração diária de 0,620kg/hab/dia multiplicada 
por 144.525 habitantes e 30 dias resulta em 2.688,17 t/mês, que 
acrescida dos 5% citados anteriormente resulta em 2.822,58 t/mês, 
que, por sua vez, divididos por 26 dias de trabalho chega-se aos 
108,56 t/dia. Entretanto, vimos que o acréscimo de 5% deverá ser 
excluído da coleta de RSU, pois diz respeito aos resíduos 
denominados “volumosos”, que deverão ser incluídos em item 
apartado. Dessa forma, o valor base de 108,56 toneladas deverá 
ser diminuído para 103,4 toneladas mensais tanto na composição 
de custo quanto na memória de cálculo do projeto básico;  

c) Consta a previsão de mais um caminhão coletor para as feiras 
aos domingos. Tendo em vista que o quantitativo de coletores 
necessários para a coleta de RSU já está sendo calculado com 
base na estimativa de RSU gerado em todo o mês, será sugerida a 
exclusão desse veículo adicional e demais insumos envolvidos 
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(mão de obra de motorista/coletores, ferramentas, etc), ou 
apresentação de justificativas;  

d) Em seguida, consta na composição de custo a previsão de mais 
08 veículos coletores, sob a alegação de que seriam para a 
destinação final até o CTRD, o que faria a quantidade de 
caminhões chegar a 19 (11+8). Entretanto, como se verifica na 
memória de cálculo do projeto básico, o cálculo dos 11 
compactadores já considera o transporte até a destinação final, de 
forma que será sugerida a exclusão da previsão desses 08 
caminhões coletores adicionais, assim como de todos os demais 
insumos envolvidos (mão de obra, ferramentas, utensílios, etc); 

e) Consta também a previsão de 02 (duas) caminhonetes tipo pick-
up com cabine e caçamba. Verificando no projeto básico, entende-
se que serão para a fiscalização dos funcionários. Tendo em vista 
que já está sendo previsto o custo com dois veículos na 
Administração Local, será sugerida a exclusão dos referidas 
caminhonetes e da mão de obra envolvida, ou justificada a sua 
previsão. 

2. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS) 

Observou-se que os custos de mão de obra e veículo (caminhonete 
tipo pick up) estão orçados com base em remuneração e locação 
mensais, sendo que o serviço de coleta e transporte será 
executado somente durante alguns dias do mês (atualmente 
estimados em 10 dias mensais). Portanto, deverá o jurisdicionado 
revisar os referidos custos unitários de mão de obra e veículo, de 
forma a considerar somente os dias em que serão efetivamente 
prestados os serviços. 

3. VARRIÇÃO MANUAL 

 O jurisdicionado informa no Projeto Básico (item “3.6.8. Mão de 
obra”) que a produtividade por varredor considerada para os 
cálculos é de 1,44 km de eixo e por dia, de acordo com a “Cartilha 
de Limpeza Urbana (Web-Resol) Instituição para Democratização 
de Informações sobre Saneamento Básico e Meio Ambiente”. Em 
seguida, informa que a extensão linear total (ou seja, extensão de 
sarjetas) é de 105,26 km/dia. Em sequência, indica a extensão 
linear por eixo, de 52,63 km/dia, metade da total, obviamente 
considerando 2 sarjetas por eixo. 

Todavia, o cálculo foi feito dividindo a extensão linear total 
(extensão das sarjetas) pela produtividade por eixo, o que resultou 
no dobro do número de varredores necessários. O jurisdicionado 
deveria ter dividido a extensão por eixo (52,63 km/dia) pela 
produtividade de varrição por eixo (1,44 km/dia), ou então dividir a 
extensão por sarjetas ( 105,26 km/dia) pela produtividade de 
varrição por sarjetas (2 x 1,44 = 2,88 km/dia). Ambas as opções 
resultariam em aproximadamente 37 homens (105,26/2,88 = 
52,63/1,44 = 36,55 homens). Considerando que o jurisdicionado 
considera 10% de reserva técnica, o total de varredores deveria ser 
de 37 + 10% = 41 varredores, aproximadamente. Dessa forma, será 
sugerida determinação para que seja diminuída a quantidade de 
varredores, de 81 para 41 varredores, assim como revisados os 
demais insumos do serviço de varrição, para fins de 
compatibilização. 
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Jà no que se refere à planilha de composição de custos, observou-
se que o cálculo do custo de mão de obra aos domingos considera 
06 (seis) horas de trabalho. Todavia, no projeto básico consta que o 
horário de trabalho será de 06:00h às 10:00h, correspondendo a 
somente 04 (quatro) horas. Assim, deve o jurisdicionado realizar a 
compatibilização entre a carga horária de varrição aos domingos. 

Constam também na composição de custo os seguintes 
veículos/equipamentos: 

a) 01(uma) camionete tipo pick-up com cabine e caçamba, para 
fiscalização e transporte de materiais afins; 

b) 01 (um) caminhão basculante tipo toco; 

c) 01 (uma) retroescavadeira 4x4. 

Conforme descrito no Projeto Básico, esses insumos seriam 
utilizados nas ocasiões sem apoio do serviço de coleta. Em relação 
ao caminhão basculante, o jurisdicionado deverá revisar o 
detalhamento de sua composição para estipular horas produtivas e 
improdutivas para o seu custo, na medida em que haverá 
momentos em que o caminhão estará fora de uso ou estacionado. 
Já no que se refere à retroescavadeira e a caminhonete tipo pick 
up, não encontramos justificativa para sua previsão, de forma que 
será sugerida a exclusão ou apresentação de justificativa técnica.  

4. CAPINA E RASPAGEM 

O subitem 3.7.5 do projeto básico informa que o serviço será 
realizado de segunda a sábado, todavia o subitem seguinte (3.7.6) 
informa que será somente de segunda a sexta. Já a memória de 
cálculo da mão de obra (subitem 3.7.8) considera 22 dias de 
trabalho por mês, enquanto que o custo dos veículos indicados na 
planilha de composição de custo indica 26 dias de trabalho no mês. 
Dessa forma, será sugerida a compatibilização entre as 
informações relativas à carga horária mensal de prestação do 
serviço de capina e raspagem. 

Em relação aos veículos indicados na planilha de composição de 
custos, os mesmos não tiveram seus custos quantificados em horas 
produtivas e improdutivas, na medida em que ficarão durante uma 
parte considerável de tempo fora de uso ou estacionados. Assim, 
será sugerida determinação para isto. 

5. PINTURA DE GUIAS 

A quantidade estimada para a pintura de meio-fio teve como base a 
extensão das ruas em 31.958,00 metros, valor apresentado 
também na relação de logradouros do Anexo I-E.  

Em relação ao custo unitário estimado para o serviço, de R$ 0,51 
por metro pintado, esse valor está 8,5% maior do que o custo 
unitário do item de serviço “Pintura de meio-fio com cal, com uma 
demão” (EMOP 20.105.0005-0), de R$ 0,47. 

No que se refere à planilha de composição de custos, o cálculo de 
mão de obra foi baseado em 22 dias trabalhados no mês, enquanto 
que o custo do caminhão carroceria fixo foi fundamentado em 26 
dias. 
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Diante do exposto, será sugerida determinação para que seja 
revisada a composição de custos do serviço de pintura de guias, de 
forma a adotar o item de serviço  “Pintura de meio-fio com cal, com 
uma demão” (EMOP 20.105.0005-0), ou seja revisado o número de 
dias de uso do caminhão carroceria previsto.   

6. ROÇADA MECANIZADA 

Preliminarmente, evidencia-se que o jurisdicionado quantifica o 
serviço na planilha orçamentária em insumos (quantidades de 
equipes). Na medida em que é estimada a área a ser roçada no 
projeto básico, será sugerida determinação para que seja alterada a 
unidade de prestação do referido serviço, de número de equipes 
para m2 de área roçada. Ressaltamos que tal procedimento 
possibilitará o perfeito acompanhamento e levantamento dos 
serviços efetivamente executados e não simplesmente insumos à 
disposição durante a execução contratual. 

Conforme a planilha de composição de custos, a estimativa para 
cada uma das três roçadeiras previstas foi de R$ 1.343,17. 
Entretanto, observou-se que esse valor considera a depreciação 
total da roçadeira (de valor estimado R$ 2.700,00) em somente um 
ano, tempo muito inferior à vida útil estimada para uma roçadeira 
mecanizada de mesmo porte, que é de 03 (três) anos conforme o 
DNIT (Manual de Custos Rodoviários, Volume 1, edição 2003), 
além de não ser uma depreciação total, pois no final desses três 
anos haverá um valor residual de 5% para o equipamento. 
Corrigindo a taxa de depreciação conforme o DNIT, o custo com 
depreciação diminuiria 68%, de R$ 225,00/mês para R$ 71,25/mês. 
Apesar da redução, o custo seria ainda menor caso o jurisdicionado 
utilizasse o item EMOP 19.011.0030-0 (“Roçadeira costal 
motorizada para preparo de terreno, exclusive operador”, de custo 
em nov/2016 de R$ 3,66/hora). E ainda é possível outra opção no 
boletim EMOP que resultaria em um custo mensal para o serviço 
mais de dez vezes menor, ao utilizar o item EMOP 22.016.0010-0 
(“Roçado de vegetação com roçadeira costal motorizada”), com 
custo de R$ 314,61/ha, em nov/2016, o qual, considerando a 
extensão estimada do serviço a ser realizado de 7,627868 ha (um 
hectare equivale a 10.000 m2), resultaria em custo do serviço de R$ 
2.399,80 (314,61 x 7,627868).  

Evidentemente, é possível que o uso de roçadeira costal 
motorizada não seja compatível com todos os locais de 
intervenção, entretanto, deverá o jurisdicionado analisar a 
viabilidade de usar o referido item pelo menos em parte, devido à 
sua grande economia financeira.   

Dessa forma, será sugerida determinação para que o jurisdicionado 
revise a planilha de composição de custos adotando, no que 
couberem, os itens de códigos EMOP 22.016.0010-0 (“Roçado de 
vegetação com roçadeira costal motorizada”) e 19.011.0030-0 
(“Roçadeira costal motorizada para preparo de terreno, exclusive 
operador”). Caso contrário, justifique tecnicamente o não uso 
desses itens, além de revisar o método de depreciação da 
roçadeira indicada. 

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) 
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Não consta nos autos a(s) ART(s) do Projeto Básico e do 
Orçamento, assim como as respectivas guias de recolhimento 
quitadas, de forma que será sugerido o encaminhamento da(s) 
mesma(s). 

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) 

Consta no item 8 do edital: 

 

Todavia, o Projeto Básico informa que o local de destinação final é 
o CTRD Paracambi, atendendo ao Consórcio Intermunicipal Centro 
Sul, o qual o município de Queimados é integrante. Dessa forma, 
será sugerida determinação para que seja compatibilizada a 
informação acerca do local de destinação final dos resíduos entre o 
edital e o 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) 

As parcelas de maior relevância estão indicadas no subitem 7.3.4 
do instrumento editalício, consideradas adequadas, com exceção 
da previsão do serviço de destinação final de resíduos sólidos, 
serviço não compreendido no objeto da licitação. Assim, será 
sugerida a sua exclusão. 

22.7. Instalações, aparelhamento e pessoal técnico (inciso II do 
art. 30, da Lei  

Federal no 8.666/93) 

Na relação de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, conforme as páginas 22 a 29 do Projeto 
Básico, estão sendo exigidas as seguintes dependências e equipe 
de administração: 

[...] 

Cabe ressaltar que o § 6º, art. 30, da lei federal 8.666/93 limita 
estas exigências às consideradas essenciais para a execução do 
objeto em licitação, não cabendo exigências excessivas que limitem 
a competitividade do certame. Portanto, consideramos que as 
dependências e pessoal exigido (ressalvados o engenheiro 
responsável e o técnico em segurança do trabalho) devem ser 
excluídos ou solidamente justificados, visto que tais elementos não 
são de disponibilidade essencial, por não estarem diretamente 
vinculados à execução do objeto ou previstos explicitamente na 
planilha orçamentária. 
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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). 

Os critérios de medições e pagamento foram estabelecidos no item 
13 do Edital. 

No que se refere à superveniente inclusão de itens novos, será 
sugerida determinação para que seja incluído no edital que o 
pagamento por serviços ou itens não previstos seja feito com base 
no custo unitário constante do Sistema EMOP, acrescido do BDI 
estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o 
desconto inicialmente obtido na licitação.  Os itens novos não 
constantes do Sistema EMOP terão seus custos limitados aos 
indicados nos sistemas de orçamentação de obras 
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência 
nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores 
especializados. 

[...] 

24 - CONCLUSÃO 

Face ao exposto, síntese do que foi examinado sugerimos a 
comunicação ao Prefeito do Município de Queimados, 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 que cumpra o abaixo enumerado, tomando ciência de que a 
realização do certame, antes do atendimento integral das 
determinações ora impostas, pode configurar prática de ato ilegal e 
/ou antieconômico, passível da sanção prevista no art. 63, inciso III, 
da Lei Complementar nº 63/90: 

1) Adiar e manter esta licitação adiada sine die até que este 
Tribunal delibere conclusivamente pelo conhecimento deste edital, 
encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento e mantendo esta informação no sitio eletrônico oficial da 
Prefeitura Municipal de Queimados. 

2) Encaminhar o Cronograma Físico-Financeiro. 

3) Incluir na planilha orçamentária a data-base do orçamento. 

4) Excluir a previsão de contribuição previdenciária do BDI, de 2%, 
na medida em que a legislação vigente não permite a possibilidade 
de desoneração da folha de pagamentos na prestação de serviços 
de limpeza urbana, assim como retificar, consequentemente, o 
percentual de BDI para 20,30%. 

5) Justificar tecnicamente a previsão de 30 minutos para o tempo 
de acesso, pesagem, descarga do RSU e saída do local de 
destinação final. 

6) Transferir o serviço de coleta de resíduos “volumosos” da coleta 
de RSU para categoria específica da planilha orçamentária, 
apresentando seu preço e quantidade unitária (preferencialmente 
em toneladas coletadas, assim como o serviço de coleta de RSU 
convencional). Como consequência, deverá excluir da composição 
de custo do serviço de coleta de RSU o acréscimo de 5% na 
geração de resíduos e todos os insumos envolvidos (caminhões 
basculantes, mão de obra, ferramentas e utensílios envolvidos). 
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Cabe lembrar que, na apresentação dos custos dos caminhões 
basculantes para o serviço de coleta de resíduos “volumosos”, os 
custos dos veículos deverão ser discriminados em custos 
produtivos e improdutivos. 

7) Em relação ao serviço de coleta de RSU: 

a)  Retificar o valor base de 108,56 toneladas/dia para 103,4 
toneladas/dia, tanto na composição de custo quanto na memória de 
cálculo; 

b)  Excluir o caminhão coletor para as feiras aos domingos, além de 
todos os insumos envolvidos (mão de obra de motorista/coletores, 
ferramentas, etc), ou apresentar justificativas técnicas para essa 
previsão; 

c)  Excluir a previsão de 08 (oito) caminhões coletores (assim como 
a exclusão de todos os insumos envolvidos - mão de obra, 
ferramentas, utensílios, etc), adicionais aos 11(onze) caminhões 
coletores calculados inicialmente, pois este cálculo já considerou o 
transporte até a destinação final; 

d)  Excluir a previsão de 02 (duas) caminhonetes tipo pick-up com 
cabine e caçamba (inclusive a mão de obra envolvida), ou justificar 
tecnicamente a sua permanência. 

8) Em relação ao serviço de coleta de RSS, revisar os custos 
unitários de mão de obra e veículo, de forma que a estimativa dos 
mesmos seja feita com base somente nos dias em que serão 
efetivamente prestados os serviços; 

9) Em relação ao serviço de varrição manual: 

a)  Diminuir a quantidade de varredores, de 81 para 41 varredores, 
assim como revisar os demais insumos do serviço de varrição, para 
fins de compatibilização; 

b)  Compatibilizar a informação acerca da carga horária de varrição 
aos domingos, constante no projeto básico e na planilha de 
composição de custos; 

c)  Revisar o detalhamento da composição do caminhão 
basculante, com a finalidade de estipular horas produtivas e 
improdutivas para o seu custo, na medida em que haverá 
momentos em que o caminhão estará fora de uso ou estacionado; 

d)  Excluir a previsão da retroescavadeira e da caminhonete tipo 
pick up, ou justificar tecnicamente a permanência de cada uma 
delas. 

10) Em relação ao serviço de capina e raspagem: 

a)  Compatibilizar as informações relativas à carga horária mensal 
de prestação do serviço de capina e raspagem entre os diferentes 
documentos do projeto básico; 

b)  Revisar o detalhamento da composição dos veículos, com a 
finalidade de estipular horas produtivas e improdutivas para os seus 
custos, na medida em que haverá momentos em que o os mesmos 
estarão fora de uso ou estacionados. 

11) Revisar a estimativa de custos do serviço de pintura de 
guias, de forma a adotar o item de serviço “Pintura de meio-fio com 



   

2792 

Processo nº 208.035-4/17 

Rubrica           Fls.  

cal, com uma demão” (EMOP 20.105.0005-0), ou alterar o número 
de dias de uso do caminhão carroceria para 22 dias por mês. 

12) Em relação ao serviço de roçada mecanizada: 

a)  Alterar a unidade de prestação do serviço de roçada 
mecanizada, de número de equipes para metro quadrado de área 
roçada; 

b)  Revisar a planilha de composição de custos adotando, no que 
couberem, os itens de códigos EMOP 22.016.0010-0 (“Roçado de 
vegetação com roçadeira costal motorizada”) e 19.011.0030-0 
(“Roçadeira costal motorizada para preparo de terreno, exclusive 
operador”). Caso contrário, justifique tecnicamente o não uso 
desses itens, além de revisar o método de depreciação da 
roçadeira indicada. 

13) Encaminhar a(s) ART(s) do Projeto Básico e do 
Orçamento, assim como as respectivas guias de recolhimento 
quitadas. 

14) Compatibilizar o edital e o projeto básico quanto à 
informação do local final de destinação dos resíduos uma vez que 
existe uma incompatibilidade entre a informação do subitem 8.1 do 
edital ao sugerir a destinação final em Nova Iguaçu e o subitem 
11.4 que exige da contratada uma licença de operação de aterro 
para destinação final de resíduos. O projeto Básico por sua vez 
indica que a destinação final dos resíduos será no CTRD 
Paracambi, atendendo ao consórcio Centro Sul. 

15) Excluir o serviço de destinação final de resíduos sólidos 
da indicação de parcelas de maior relevância, na medida em que 
este serviço não consta no objeto da licitação. 

16) Excluir as dependências e pessoal mínimo exigidos na 
relação de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado no Projeto Básico (ressalvados o engenheiro 
responsável e o técnico em segurança do trabalho) ou justificar 
tecnicamente tais elementos, visto que não são de disponibilidade 
essencial, por não estarem diretamente vinculados à execução do 
objeto ou previstos explicitamente na planilha orçamentária. 

17) Incluir no edital que o pagamento por serviços ou itens 
não previstos seja feito com base no custo unitário constante do 
Sistema EMOP, acrescido do BDI estabelecido pela administração 
no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na 
licitação.  Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão 
seus custos limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação 
de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de 
inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três 
fornecedores especializados. 

18) Retificar a redação do subitem 7.3.2 e do subitem 7.3.4 
do edital exigindo para efeitos de qualificação técnica dos licitantes 
a comprovação de vinculo com um profissional devidamente inscrito 
no CREA, sendo que a exigência de qualificação adicional 
(sanitarista/ambiental) deverá ser imputada apenas ao vencedor do 
certame por ocasião da assinatura do contrato, conforme 
argumentos lançados na obs. 1 desta instrução.  
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19) Complementar ainda a redação dos subitens 7.3.3 e 7.3.4 
de forma a possibilitar que a forma de comprovação do profissional 
que compõe o quadro permanente da empresa possa ser efetuada 
por outras formas em lei admitidas: sócio – através do ato 
constitutivo da empresa e se prestador de serviço – através de  
contrato de serviços próprio, adotando como exemplo a redação 
utilizada no subitem 7.3.7 do mesmo edital que já contempla todas 
as formas de vinculação. 

20) Justificar os índices exigidos para efeitos de qualificação 
econômica dos licitantes conforme previsto no subitem 7.4.1 do 
edital. O § 5º do art. 31 da Lei Nacional nº 8666/93 veda a 
exigência de índices e valores não usualmente adotados para a 
correta avaliação da situação financeira dos licitantes e determina 
ainda que os índices estejam devidamente justificados no processo. 
Assim, além do ILG e ILC já definidos no edital, como referência 
recomendamos a adoção de IE ≤ 1,00 como índice que não 
restringe a competitividade dos certames licitatórios. O tema foi 
tratado no item 2 das observações desta instrução.  

21) Conforme abordagem efetuada no item 3 do campo de 
observações desta instrução, verificar a pertinência de 
complementar a redação do subitem 11.3 do edital no sentido de 
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: 

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. 

22) Considerando a multiplicidade dos serviços a serem 
executados deverá ser inserido item próprio no edital contemplando 
a hipótese de participação de empresas reunidas em consórcio, 
observando-se a regra do art. 33 da Lei 8.666/93. Como alternativa 
poderá a Administração Municipal dividir o objeto do certame em 
lotes tendo em vista aumentar a competitividade desta licitação. 

23)  Inserir item próprio no edital exigindo dos licitantes a 
declaração de cumprimento ao que determina o inc. XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal/88 c/c inc. V do art. 27 da Lei 
Federal 8.666/93 quanto ao trabalho do menor. 

24) Informar se foram observadas as diretrizes estabelecidas 
pela Lei Nacional nº 12.305/10 por ocasião da confecção do edital 
ora examinado uma vez que a referida norma instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos estabelecendo algumas diretrizes a 
serem observadas pelos entes da federação no desempenho de 
atividades relacionadas. Aos entes municipais caberia a elaboração 
de um plano de gestão integrada de resíduos conforme art. 18, 
contendo o conteúdo enumerado no art. 19 da referida norma. O 
tema foi tratado no item 9 das observações. 
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25) Verificar se o valor da remuneração e se os benefícios 
previstos para as categorias funcionais dos trabalhadores que 
estarão vinculados à futura contratação são compatíveis com o 
dissídio/acordo coletivo de cada categoria, bem como com as 
regras definidas pela CLT, como forma de evitar impugnações que 
venham a contestar regras deste edital. 

26) Complementar a redação do subitem 19 indicando que a 
repactuação será aplicada apenas aos custos de mão de obra, 
conforme ponderações lançados no item 5 das observações destra 
instrução. 

27) Empenhar todos os seus esforços no sentido de 
providenciar o saneamento deste edital como forma de evitar 
medidas emergenciais destinadas a dar provimento aos serviços de 
limpeza pública municipal. 

28) 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. 

29) 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; e 

Sugerimos, ainda, ao egrégio Plenário disponibilizar o completo teor 
desta informação técnica ao Jurisdicionado, para melhor 
compreensão dos aspectos analisados. 

 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se no 

mesmo sentido, por meio do parecer constante da peça eletrônica “13/06/2017-

Informação MPE”. 

É o Relatório. 

Ab initio, registro que atuo nestes autos na qualidade de Auditor 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. 

O presente edital tem por objeto a contratação de empresa para 

prestação de serviços contínuos de limpeza de logradouros públicos, coleta 

remoção e transporte de resíduos sólidos e urbanos e de serviços de saúde do 

Município de Queimados até sua destinação final.  

Inicialmente, ressalto que tramita nesta Corte o Ato de Dispensa de 

Licitação para contratação emergencial de empresa para prestação de serviços 
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contínuos de limpeza de logradouros públicos (Processo TCE/RJ nº 201.487-

2/17) encaminhado também pela Prefeitura Municipal de Queimados, conforme 

cadastro do SCAP, ainda sem decisão, motivo pelo qual vislumbro a 

necessidade de tecer algumas breves considerações quanto à prestação dos 

serviços objeto do edital em exame nestes autos. 

Por pertinente, transcrevo trechos do Voto proferido pela eminente 

Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins, no julgamento do Processo 

TCE/RJ nº 207.643-0/17, em Sessão Plenária de 22/06/2017, cujo objeto é 

similar ao do presente processo: 

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 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 
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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). 

 

Na mesma Decisão Plenária, a eminente Conselheira-Substituta Andrea 

Siqueira Martins, no bojo do Processo TCE-RJ nº 203.328-4/17 – que tratava de 

Edital que restara revogado pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, 

também tendo por objeto a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos – 

proferiu Voto em que deixa explicitado que os atos irregulares praticados pelo 

gestor público poderiam ensejar a rejeição de suas contas pelo TCE e a 

declaração de sua inelegibilidade pela Justiça Eleitoral, nos termos seguintes: 

Convém, ainda, registrar a perda do objeto das representações 
veiculadas nesta Corte em face de supostas irregularidades 
perpetradas pelo Município de São Pedro da Aldeia no Edital em 
testilha (nº 811.725-0/16 e nº 811.442-0/16)1, ante sua revogação, 
nos termos do artigo 49, da LNL, razão esta que impõe o 
arquivamento dos referidos feitos. 

Por último, alerto ao jurisdicionado que os atos praticados pelo 
gestor público, analisados individualmente neste e em outros 
processos, poderão, conforme sua relevância, ser 
considerados quando da análise das contas de gestão do 
administrador por esta Corte de Contas, no exercício de sua 
competência constitucional prevista no artigo 71,II da Carta da 
República. (...) 
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[...] 

Assim, no julgamento das contas de gestão, deverá ser levado em 
consideração o conjunto de atos praticados pelo ordenador de 
despesas durante o exercício a fim de embasar a conclusão pela 
sua regularidade ou irregularidade. Cabe ressaltar que esta Corte 
tem o dever de encaminhar à Justiça Eleitoral a lista dos 
responsáveis cujas contas sejam julgadas irregulares, para fins de 
avaliação quanto à declaração de inelegibilidade por 8 anos, 
para qualquer cargo público, nos termos do artigo 1º, I, “g” da Lei 
Complementar nº 64/90.  

 

Em face do exposto, concordo com o proposto pelo Corpo Instrutivo, 

quanto à determinação de correção das 29 (vinte e nove) impropriedades 

apontadas no presente Edital, devendo o gestor público atentar para as 

consequências consignadas nos Votos anteriormente transcritos. 

No que se refere aos quesitos de habilitação técnica, a Coordenadoria de 

Exame de Editais (CEE) registra que a exigência de múltiplas qualificações 

técnicas restringirá a participação de empresas interessadas no certame, ao 

estabelecer o ônus da contratação de especialistas antes mesmo do resultado 

da licitação. 

Neste sentido acompanho a sugestão do corpo técnico de que deverá ser 

reavaliada pela Administração Municipal a redação dos subitens 7.3.2 e 7.3.4 do 

edital, uma vez que impõe aos licitantes um custo adicional antes da definição 

do vencedor do certame. Para efeitos de qualificação técnica, a Administração 

Municipal deverá exigir apenas uma especialização da engenharia, podendo 

efetuar exigência adicional apenas à empresa vencedora da licitação por 

ocasião da assinatura do contrato.  

De acordo com Marçal Justen Filho, “Um dos critérios mais marcantes da 

Lei n. 8.666 foi a redução da margem de liberdade da Administração Pública 

nesse campo e a limitação do âmbito das exigências.  Buscou evitar que 

exigências formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica constituam-

se em instrumento de indevida restrição à liberdade de participação em licitação 

(...) A legislação vigente não proíbe as exigências de qualificação técnica, mas 

reprime exigências desnecessárias ou meramente formais.” 

Quanto à qualificação econômico-financeira, verifico que, no caso em 

exame, o jurisdicionado definiu índices comuns para avaliação da situação 
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financeira dos interessados (ILG, ILC e IE), contudo, o valor definido para o IE 

não está compatível com os que têm sido praticados no mercado, sendo mais 

adequada a utilização do IE ≤ 1,00 como forma de não restringir 

demasiadamente a competitividade do certame. 

Não vislumbro, portanto, no presente edital, razões para que sejam 

incluídas exigências adicionais a título de qualificação econômico-financeira, que 

se prestariam tão somente a reduzir, de forma indesejada, a concorrência entre 

potenciais licitantes. 

Pelo exposto e examinado, adotando, como razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “12/06/2017- Informação da 

CEE”, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial, residindo minha 

parcial divergência na inclusão dos itens 30 e 31 no objeto da Comunicação, e 

 

VOTO: 

 

I- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Queimados, 

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

prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências, tomando ciência de 

que a realização do certame, antes do atendimento integral das determinações 

ora impostas, pode configurar prática de ato ilegal e /ou antieconômico, passível 

da sanção prevista no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90: 

1- Adie e mantenha esta licitação adiada sine die até que este 

Tribunal delibere conclusivamente pelo conhecimento deste edital, 

encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de adiamento 

e mantendo esta informação no sitio eletrônico oficial da Prefeitura 

Municipal de Queimados; 

2- Encaminhe o Cronograma Físico-Financeiro; 

3- Inclua na planilha orçamentária a data-base do orçamento; 

4- Exclua a previsão de contribuição previdenciária do BDI, de 2%, 

na medida em que a legislação vigente não permite a possibilidade de 
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desoneração da folha de pagamentos na prestação de serviços de 

limpeza urbana, assim como retificar, consequentemente, o percentual de 

BDI para 20,30%; 

5- Justifique tecnicamente a previsão de 30 minutos para o tempo 

de acesso, pesagem, descarga do RSU e saída do local de destinação 

final; 

6- Transfira o serviço de coleta de resíduos “volumosos” da coleta 

de RSU para categoria específica da planilha orçamentária, apresentando 

seu preço e quantidade unitária (preferencialmente em toneladas 

coletadas, assim como o serviço de coleta de RSU convencional). Como 

consequência, deverá excluir da composição de custo do serviço de 

coleta de RSU o acréscimo de 5% na geração de resíduos e todos os 

insumos envolvidos (caminhões basculantes, mão de obra, ferramentas e 

utensílios envolvidos). Cabe lembrar que, na apresentação dos custos dos 

caminhões basculantes para o serviço de coleta de resíduos “volumosos”, 

os custos dos veículos deverão ser discriminados em custos produtivos e 

improdutivos; 

7- Em relação ao serviço de coleta de RSU: 

7.1.Retifique o valor base de 108,56 toneladas/dia para 

103,4 toneladas/dia, tanto na composição de custo quanto 

na memória de cálculo; 

7.2. Exclua o caminhão coletor para as feiras aos domingos, 

além de todos os insumos envolvidos (mão de obra de 

motorista/coletores, ferramentas, etc), ou apresentar 

justificativas técnicas para essa previsão; 

7.3. Exclua a previsão de 08 (oito) caminhões coletores 

(assim como a exclusão de todos os insumos envolvidos - 

mão de obra, ferramentas, utensílios, etc), adicionais aos 

11(onze) caminhões coletores calculados inicialmente, pois 

este cálculo já considerou o transporte até a destinação final; 
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7.4. Exclua a previsão de 02 (duas) caminhonetes tipo pick-

up com cabine e caçamba (inclusive a mão de obra 

envolvida), ou justificar tecnicamente a sua permanência. 

8- Em relação ao serviço de coleta de RSS, revise os custos  

unitários de mão de obra e veículo, de forma que a estimativa dos 

mesmos seja feita com base somente nos dias em que serão 

efetivamente prestados os serviços; 

9- Em relação ao serviço de varrição manual: 

9.1.- Diminua a quantidade de varredores, de 81 para 41 

varredores, assim como revisar os demais insumos do 

serviço de varrição, para fins de compatibilização; 

9.2.- Compatibilize a informação acerca da carga horária de 

varrição aos domingos, constante no projeto básico e na 

planilha de composição de custos; 

9.3- Revise o detalhamento da composição do caminhão 

basculante, com a finalidade de estipular horas produtivas e 

improdutivas para o seu custo, na medida em que haverá 

momentos em que o caminhão estará fora de uso ou 

estacionado; 

9.4- Exclua a previsão da retroescavadeira e da 

caminhonete tipo pick up, ou justificar tecnicamente a 

permanência de cada uma delas. 

10- Em relação ao serviço de capina e raspagem: 

10.1. Compatibilize as informações relativas à carga horária 

mensal de prestação do serviço de capina e raspagem entre 

os diferentes documentos do projeto básico; 

10.2. Revise o detalhamento da composição dos veículos, 

com a finalidade de estipular horas produtivas e 

improdutivas para os seus custos, na medida em que haverá 
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momentos em que o os mesmos estarão fora de uso ou 

estacionados. 

11- Revise a estimativa de custos do serviço de pintura de guias, 

de forma a adotar o item de serviço “Pintura de meio-fio com cal, com 

uma demão” (EMOP 20.105.0005-0), ou alterar o número de dias de uso 

do caminhão carroceria para 22 dias por mês; 

12- Em relação ao serviço de roçada mecanizada: 

12.1.- Altere a unidade de prestação do serviço de roçada 

mecanizada, de número de equipes para metro quadrado de 

área roçada; 

12.2.- Revise a planilha de composição de custos adotando, 

no que couberem, os itens de códigos EMOP 22.016.0010-0 

(“Roçado de vegetação com roçadeira costal motorizada”) e 

19.011.0030-0 (“Roçadeira costal motorizada para preparo 

de terreno, exclusive operador”). Caso contrário, justifique 

tecnicamente o não uso desses itens, além de revisar o 

método de depreciação da roçadeira indicada. 

13- Encaminhe a(s) ART(s) do Projeto Básico e do Orçamento, 

assim como as respectivas guias de recolhimento quitadas; 

14- Compatibilize  o edital e o projeto básico quanto à 

informação do local final de destinação dos resíduos uma vez que existe 

uma incompatibilidade entre a informação do subitem 8.1 do edital ao 

sugerir a destinação final em Nova Iguaçu e o subitem 11.4 que exige da 

contratada uma licença de operação de aterro para destinação final de 

resíduos. O projeto Básico por sua vez indica que a destinação final dos 

resíduos será no CTRD Paracambi, atendendo ao consórcio Centro Sul; 

15- Exclua o serviço de destinação final de resíduos sólidos da 

indicação de parcelas de maior relevância, na medida em que este 

serviço não consta no objeto da licitação; 
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16- Exclua as dependências e pessoal mínimo exigidos na 

relação de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 

especializado no Projeto Básico (ressalvados o engenheiro responsável e 

o técnico em segurança do trabalho) ou justificar tecnicamente tais 

elementos, visto que não são de disponibilidade essencial, por não 

estarem diretamente vinculados à execução do objeto ou previstos 

explicitamente na planilha orçamentária; 

17- Inclua no edital que o pagamento por serviços ou itens não 

previstos seja feito com base no custo unitário constante do Sistema 

EMOP, acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento 

base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.  Os itens 

novos não constantes do Sistema EMOP terão seus custos limitados aos 

indicados nos sistemas de orçamentação de obras 

(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência nestes, ao 

menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados; 

18- Retifique a redação do subitem 7.3.2 e do subitem 7.3.4 do 

edital exigindo para efeitos de qualificação técnica dos licitantes a 

comprovação de vinculo com um profissional devidamente inscrito no 

CREA, sendo que a exigência de qualificação adicional 

(sanitarista/ambiental) deverá ser imputada apenas ao vencedor do 

certame por ocasião da assinatura do contrato, conforme argumentos 

lançados na fundamentação deste voto;  

19- Complemente ainda a redação dos subitens 7.3.3 e 7.3.4 de 

forma a possibilitar que a forma de comprovação do profissional que 

compõe o quadro permanente da empresa possa ser efetuada por outras 

formas em lei admitidas: sócio – através do ato constitutivo da empresa e 

se prestador de serviço – através de contrato de serviços próprio, 

adotando como exemplo a redação utilizada no subitem 7.3.7 do mesmo 

edital que já contempla todas as formas de vinculação; 

20- Justifique os índices exigidos para efeitos de qualificação 

econômica dos licitantes conforme previsto no subitem 7.4.1 do edital. O § 

5º do art. 31 da Lei Nacional nº 8666/93 veda a exigência de índices e 
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valores não usualmente adotados para a correta avaliação da situação 

financeira dos licitantes e determina ainda que os índices estejam 

devidamente justificados no processo. Assim, além do ILG e ILC já 

definidos no edital, como referência recomendamos a adoção de IE ≤ 1,00 

como índice que não restringe a competitividade dos certames licitatórios. 

O tema foi tratado na fundamentação deste voto;  

21- Conforme abordagem efetuada no item 3 do campo de 

observações desta instrução, verifique a pertinência de complementar a 

redação do subitem 11.3 do edital no sentido de 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: 

21.1. prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

21.2. multas punitivas aplicadas pela fiscalização à 

contratada; 

21.3. prejuízos diretos causados à contratante decorrentes 

de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e 

21.4. obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas 

pela contratada. 

22- Considerando a multiplicidade dos serviços a serem 

executados deverá ser inserido item próprio no edital contemplando a 

hipótese de participação de empresas reunidas em consórcio, 

observando-se a regra do art. 33 da Lei 8.666/93. Como alternativa 

poderá a Administração Municipal dividir o objeto do certame em lotes 

tendo em vista aumentar a competitividade desta licitação; 

23-  Insira item próprio no edital exigindo dos licitantes a 

declaração de cumprimento ao que determina o inc. XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal/88 c/c inc. V do art. 27 da Lei Federal 8.666/93 

quanto ao trabalho do menor; 
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24- Informe se foram observadas as diretrizes estabelecidas 

pela Lei Nacional nº 12.305/10 por ocasião da confecção do edital ora 

examinado uma vez que a referida norma instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos estabelecendo algumas diretrizes a serem observadas 

pelos entes da federação no desempenho de atividades relacionadas. 

Aos entes municipais caberia a elaboração de um plano de gestão 

integrada de resíduos conforme art. 18, contendo o conteúdo enumerado 

no art. 19 da referida norma; 

25- Verifique se o valor da remuneração e se os benefícios 

previstos para as categorias funcionais dos trabalhadores que estarão 

vinculados à futura contratação são compatíveis com o dissídio/acordo 

coletivo de cada categoria, bem como com as regras definidas pela CLT, 

como forma de evitar impugnações que venham a contestar regras deste 

edital; 

26- Complemente a redação do subitem 19 indicando que a 

repactuação será aplicada apenas aos custos de mão de obra, conforme 

ponderações lançadas no item 5 das observações da instrução; 

27- Empenhe todos os seus esforços no sentido de providenciar 

o saneamento deste edital com forma de evitar medidas emergenciais 

destinadas a dar provimento aos serviços de limpeza pública municipal; 

28- 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; 

29- 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. 

30-  Informe como estão sendo prestados, atualmente, os 

serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e dos serviços de 

saúde, objeto dessa licitação; 
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31- Tome ciência das considerações expendidas na 

fundamentação do presente Voto, em especial no que se refere à 

cominação de astreintes e à possibilidade de que os atos praticados pelo 

gestor público sejam considerados quando da análise de suas contas de 

gestão, para os fins do disposto no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 

64/90. 

II- Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões - SSE, para 

que, ao efetivar a comunicação, disponibilize ao jurisdicionado o inteiro teor da 

instrução. 

 

Plenário, 

GA-1, em 29/06/2017. 

 
 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Conselheiro-Substituto 


