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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 203.399-1/16  

ORIGEM:   PREFEITURA DE MAGÉ 

ASSUNTO:   EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL. LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. 

COMUNICAÇÃO ANTERIOR. CERTAME ADIADO SINE 

DIE. DEFICIÊNCIA NO CÁLCULO DE UTILIZAÇÃO 

ESTIMADA. NOVA COMUNICAÇÃO.  

 

 

Versam os autos sobre o Edital de Pregão Presencial nº 001/2016 para registro de 

preços, cujo objeto compreende a contratação de empresa para locação de máquinas, 

equipamentos e veículos pesados, de acordo com as especificações e quantitativos constantes 

do Termo de Referência (Anexo II), no valor estimado de R$ 22.856.613,12 (vinte e dois 

milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e treze reais e doze centavos), pelo 

prazo de 12 (doze) meses.  

A licitação é do tipo menor preço unitário e sua realização se encontra adiada sine die, 

já tendo os autos passado por este Plenário 8 (oito) vezes: sessões de 25/02/2016, 

28/04/2016, 28/06/2016, 25/08/2016, 01/11/2016, 16/01/2017, 27/04/2017 e 04/07/2017. 

Na última sessão, foi proferida decisão nos seguintes termos: 

VOTO: 
 
I – pela a COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito de Magé, com base no §1º do art. 6º 
da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 
impreterivelmente, sob pena das sanções legais, comprove a adoção das seguintes 
providências: 
a) manter adiada a presente licitação pelo prazo necessário ao cumprimento da 
diligência aguardando a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte quanto ao 
conhecimento do edital; 
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b) reformular o termo de referência fazendo constar a definição realista quanto aos 
quantitativos de veículos e de eventos a serem realizados anualmente, com 
fundamento no histórico de contratações da própria prefeitura e em estimativa 
realista de sua capacidade operacional, em observância aos dispostos nos artigos 
6º, IX, c/c 7º, §2º, I, ou o 15, §7º, II, c/c o art. 40, §2º, I, da Lei Federal nº 8.666/93, 
bem como o disposto no art. 7º, § 4º, da Lei 8.666/1993, que veda a inclusão, no 
objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 
quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto 
básico ou executivo; e 
c) detalhar, especificando item por item, por meio de errata, todas as alterações 
porventura efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade à mesma 
na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a 
este Tribunal. 

 

Em atendimento à decisão, o jurisdicionado encaminhou elementos protocolizados 

eletronicamente como documento TCE/RJ nº 17.770-5/17. A CEE, após analisá-los, sugere 

nova comunicação ao Prefeito de Magé para a adequação do orçamento elaborado, bem 

como a prestação de esclarecimentos acerca do atual estágio da prestação dos serviços ora 

licitados no município e a modificação de cláusulas do edital. 

O Parquet Especial, representado pelo Procurador Sergio Paulo de Abreu Martins 

Teixeira, manifesta-se em idêntico sentido. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Bem analisados os autos, ratifico integralmente os termos da manifestação do corpo 

técnico. 

Na última decisão plenária foi requerida a adequação do termo de referência no que 

concerne aos quantitativos, de modo que esses refletissem o histórico de serviços contratados 

pelo município, em atendimento às exigências legais. O jurisdicionado encaminha nova 

planilha de composição de custos, com supressão de item e modificação de quantidades em 

outros itens. Avaliando a planilha, a CEE conclui que o pagamento a ser efetuado à 

contratada considerará não apenas as horas trabalhadas, mas o período em que os 

equipamentos serão disponibilizados (8 horas diárias), suscitando a remodelagem da 

estimativa orçamentária prevendo tanto os custos produtivos quanto os improdutivos, 
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conforme catálogo EMOP/FGV. 

Pondero que a natureza do objeto contratual (locação de máquinas, equipamentos e 

veículos pesados), ao menos juridicamente, não requer a efetiva utilização do bem posto à 

disposição para o locatário, nesse ponto diferindo de um contrato de prestação de serviços – 

em verdade, as obrigações são distintas, sendo o contrato de locação composto por obrigação 

de dar, enquanto o de prestação de serviços requer um fazer1. Sem embargo, e apesar de a 

Lei Federal nº 8.666/93 explicitamente autorizar a utilização de princípios de teoria geral de 

contratos e disposições de direito privado (art. 54), corroboro os termos da análise por 

entender que a composição de custos pela Administração deve perseguir a obtenção das 

melhores condições de preço – a modificação proposta pelo corpo instrutivo impactará em 

redução de 20,2% em relação ao valor original. 

Ademais, fazem-se oportunos esclarecimentos quanto à localização de cada bem a ser 

locado, demonstrando-se a efetiva necessidade da Administração em face da utilização 

provável, como bem apontado pela CEE. A especificação da estimativa permitirá, a exemplo 

do comentado no parágrafo anterior, a obtenção de melhores condições de contratação, em 

atendimento ao interesse público, além de evitar a incidência de exigências de cunho 

restritivo à licitação. 

Ressalto, a exemplo do declarado pelo corpo instrutivo, que não consta do portal do 

município informação transparente acerca do adiamento do certame, bem como a 

disponibilização de inteiro teor do edital, em desacordo com o art. 8º, inciso IV e §2º da Lei nº 

12.257/11. 

Ademais, diante do extenso período de tramitação processual, considerando as 

incontáveis tentativas de saneamento do edital junto ao jurisdicionado – oito, no total - sem 

êxito até o momento, julgo pertinente registrar que a nova abertura de prazo para 

apresentação de elementos justifica-se apenas diante da reformulação promovida no Termo 

de Referência originário, ressaltando que a delonga excessiva no desfecho das questões 

                                                           
1 "Ementa: Imposto sobre serviços (ISS) - Locação de veículo automotor - Inadmissibilidade, em tal hipótese, da incidência desse 
tributo municipal - Distinção necessária entre locação de bens móveis (obrigação de dar ou de entregar) e prestação de serviços 
(obrigação de fazer) - Impossibilidade de a legislação tributária municipal alterar a definição e o alcance de conceitos de Direito 
Privado (CTN, art. 110) - Inconstitucionalidade do item 79 da antiga lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 - 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido. - Não se revela tributável, mediante ISS, a locação de veículos 
automotores (que consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que esse tributo municipal somente pode incidir sobre 
obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens móveis. Precedentes (STF). 
Doutrina." (RE 446003 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 30.5.2006, DJ de 4.8.2006) 
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apuradas afeta não apenas a atuação deste Tribunal de Contas, como o interesse público 

envolvido na contratação. Por esse motivo, deve ser alertado o jurisdicionado de que o não 

atendimento satisfatório aos termos da solicitação contida na decisão plenária poderá 

inquinar o certame, sem prejuízo de eventual responsabilização.  

Pela essencialidade dos serviços a serem executados com o equipamento que constitui 

o objeto da presente contratação, entendo também pertinente inquirir ao jurisdicionado se 

referido maquinário vem sendo locado ao município por terceiros, enquanto pendente a 

finalização do procedimento licitatório.  

Por fim, chamamos a atenção do jurisdicionado para o conteúdo da manifestação 

do corpo instrutivo do Tribunal, que pode ser consultado no sítio oficial desta Corte 

(http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo), com destaque para a informação 

da Coordenadoria de Exame de Editais (doc. digital – 17/08/2017 – informação da CEE).   

 

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

e com o parecer do Ministério Público Especial. Minha divergência repousa na necessidade 

de questionamento quanto à atual forma de utilização do maquinário pelo jurisdicionado, 

pendente que está, desde 2016, a realização do procedimento licitatório.   

 

VOTO: 

 

I – pela a COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito de Magé, com base no §1º do art. 6º da 

Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a adoção das 

seguintes providências: 

1 – Mantenha adiada a presente licitação pelo prazo necessário ao cumprimento da diligência 

aguardando a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do 

edital. 

2 – Revise a Planilha Orçamentária Estimada adotando-se os preços unitários ponderados a 

seguir reproduzidos: 

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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3 – Apresente justificativas técnicas pelo fato de não ter sido adotada a série histórica dos 

quantitativos de equipamentos efetivamente contratados anteriormente para se estimar os 

quantitativos de equipamentos deste edital. Ressaltamos que, a partir das cópias das notas 

fiscais dos serviços efetivamente pagos no exercício de 2015 decorrentes da ata de registro 

anterior (Ata do Pregão nº 003/2015 – Locação de máquinas, equipamentos pesados e 

veículos), foi observado que foi efetivamente pago o valor total de R$ 8.366.360,14 (itens 01 

até 22 da Ata Registro nº 003/2015) e que o valor total registrado referente a estes serviços foi 

de R$ 32.089.411,20, ou seja, somente 26% do valor total registrado, evidenciando um 

superdimensionamento dos quantitativos estimados. 

Como em 2015 foi efetivamente pago o valor total de R$ 8.366.360,14 de equipamentos 

pesados e foi inicialmente estimado nesta licitação o valor de R$ 22.856.613,12, ou seja, mais 

que o dobro do executado em 2015, existe indícios que os presentes quantitativos ora 

licitados também se encontram superestimados.  

4 – Reavalie os quantitativos de equipamentos estimados neste edital, observando os prazos 

previstos de início e término dos serviços, a logística operacional de liberações de frentes de 

trabalho e, sobretudo, a previsão de remanejamento de equipamentos que poderão estar 

ociosos para diferentes frentes de serviço. Poderão ser elaborados cronogramas “Tempo X 

Caminho” e cronogramas físicos financeiros com o intuito de otimizar/potencializar a 

execução dos serviços e o maior reaproveitamento dos equipamentos colocados à disposição.  

Item     Código utilizado

Quant. de 

Equip.

Custo 

horário 

Produtivo (2)

Custo 

horário 

Improdutivo 

(4)

Custo 

Ponderado 

(60% Prod. E 

40% Improd)

Preço Total Estimado 

(produtivo) para as 

176h/mês

Preço Total Ponderado 

para as 176h/mês

1 190.040.016 22 136,08R$   45,97R$      100,04R$    526.901,76R$          387.339,39R$             

2 190.040.013 8 105,65R$   32,47R$      76,38R$      148.755,20R$          107.540,22R$             

3 190.040.006 7 131,11R$   39,50R$      94,47R$      161.527,52R$          116.382,11R$             

4 190.040.021 3 112,63R$   40,27R$      83,69R$      59.468,64R$             44.186,21R$               

5 190.040.022 1 122,65R$   40,30R$      89,71R$      21.586,40R$             15.788,96R$               

6 190.040.030 1 239,88R$   66,37R$      170,48R$    42.218,88R$             30.003,78R$               

7 19.010.0040-2 4 177,03R$   124.629,12R$          124.629,12R$             

8 190.050.008 2 146,91R$   54,15R$      109,81R$    51.712,32R$             38.651,71R$               

9 190.050.010 2 170,60R$   58,39R$      125,72R$    60.051,20R$             44.252,03R$               

10 190.040.054 1 219,61R$   111,68R$    176,44R$    38.651,36R$             31.053,09R$               

11 190.050.012 2 188,95R$   70,47R$      141,56R$    66.510,40R$             49.828,42R$               

12 190.050.028 31 105,16R$   38,13R$      78,35R$      573.752,96R$          427.466,69R$             

13 190.060.004 4 84,52R$      39,94R$      66,69R$      59.502,08R$             46.948,35R$               

14 190.060.019 1 186,03R$   98,23R$      150,91R$    32.741,28R$             26.560,16R$               

15 EQ 05.05.0450 2 116,32R$   33,95R$      83,37R$      40.944,64R$             29.346,94R$               

2.008.953,76R$       1.519.977,18R$         

24.107.445,12R$    18.239.726,21R$       

Total Mensal

Total Geral (12 meses)
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5 – Inclua neste edital Critério de Medição e Pagamento estabelecendo que a apropriação 

diária dos equipamentos colocados à disposição com a identificação da data/período, 

placa/chassi dos equipamentos, os serviços prestados, o local de aplicação e a previsão de 

campo próprio com a observação no caso do equipamento ter ficado totalmente ocioso/sem 

trabalhar. Todas as medições deverão ser atestadas por fiscal devidamente designado e a 

identificação de sua matrícula funcional.  

Para o equipamento previsto no item 07 da planilha orçamentária (Equipamento Hidrojato 

conjugado com sucção através de vácuo), deve ser estabelecido a elaboração de Ordem de 

Serviço identificando a data do serviço, o local, o serviço a ser realizado e a apropriação do 

início e término do serviço, uma vez que foi unicamente previsto para este equipamento 

preço unitário de HORA PRODUTIVA. Todas as Ordens de Serviços devem ser diariamente 

assinadas por fiscal devidamente designado e a identificação de sua matrícula funcional.  

6 – Informe a forma de como estão sendo prestados os serviços ora licitados de janeiro de 

2016 até a presente data. 

7 – Reveja o modelo da planilha dos preços a serem registrados constante do Anexo VI – 

“Ata de Registro de Preços”  por se encontrarem  inadequadas as descrições das colunas 

deste modelo. Deve ser utilizado o modelo adotado no registro anterior (Ata do Pregão nº 

003/2015) ou o modelo constante do Termo de Referência intitulado “Mapa de Cotação”, a 

seguir transcrito: 

  

8 – Aperfeiçoe os protocolos de controles de contrações oriundas de Atas de Registro de 

Preços, através da vinculação na Ata de origem da identificação da numeração das 

contratações, dos preços contratados e os quantitativos limites a serem contratados. 

9 – Informar onde é possível localizar, no site oficial da municipalidade, a informação 

referente ao status atual desta licitação. 

10 – Certifique-se que é possível acessar a cópia integral deste edital e seus anexos. 

Constamos que não foi possível abrir os links deste edital para consulta no site da 

municipalidade.  
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11 – Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as alterações efetuadas 

no ato convocatório, dando a devida publicidade na mesma forma do §4º do art. 21 da Lei 

Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

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

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

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

13 – Informe, diante da pendência de finalização do presente procedimento licitatório, de que 

forma o objeto do edital ora suspenso (locação de máquinas, equipamentos e veículos 

pesados) vem sendo executado nesse intervalo de tempo.  

 
 

GC-7,        
 

 
MARIANNA M. WILLEMAN 

RELATORA 


