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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

VOTO GC-7 nº                 /2018 

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 224.687-9/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ 

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. COLETA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE 

COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE. EDITAL 

ANTERIOR REVOGADO. NOVO EDITAL 

MANTÉM INCORREÇÕES. NOTIFICAÇÃO.  

Cuidam os autos do Edital de Concorrência Pública nº 002/17 (Processo 

Administrativo nº 9222/17), encaminhado pela Prefeitura Municipal de Barra do 

Piraí, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais no perímetro 

urbano e rural, no Município de Barra do Piraí, bem como coleta semanal, 

transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos de serviços 

de saúde – RSS em bombonas de 200 litros, no valor estimado de R$ 

6.276.178,30 (seis milhões, duzentos e setenta e seis mil, cento e setenta e oito 

reais, e trinta centavos), com data de realização inicialmente marcada para o dia 

29/11/2017, tendo sido enviado o Ofício SGE/CEE nº 339/17 (arquivo digital 

“22/11/2017- Documento Anexado: OF. 339-17 TCE-RJ”) visando ao adiamento 

do certame.  

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “22/11/2017 – 

Informação da CEE”: 

[...] 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, 
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Deliberações TCE-RJ 244/08 e 245/08 e Orientação técnica 
OT.SGE.02) 

Conforme se evidencia no Termo de Referência e Cotações de 
Mercado encaminhadas, observa-se que estão previstos dois 
serviços: a Coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (item 
1) e a Coleta, tratamento, incineração e disposição final de RSS (item 
2). Entretanto, não foi encaminhada planilha orçamentária 
detalhada, e sim um orçamento baseado em um mapa das 
cotações. Ou seja, o jurisdicionado somente realizou pesquisa de 
preços globais para cada serviço, em vez de apresentar um 
orçamento estimado detalhado com discriminação dos custos para 
cada serviço, conforme determina a alínea “f” do inciso IX do art. 6º 
da Lei Federal nº 8.666/93. De forma agravante, ressaltamos que no 
edital encaminhado anteriormente, através do Proc. TCE-RJ 
205.689-0/17 (e que foi revogado pelo município, após esta Corte 
determinar inúmeras correções), o jurisdicionado tinha apresentado 
um orçamento estimado detalhado com planilha de composição de 
custos, ainda que constando diversas incorreções. Ou seja, 
apresentou agora um orçamento em piores condições do que no 
edital anterior. Assim, será sugerido ao jurisdicionado que encaminhe 
planilha orçamentária detalhada, contendo data-base, planilhas de 
composição de custos e memória de cálculo, encaminhando assim a 
discriminação dos quantitativos e custos dos insumos de cada 
serviço (veículos, mão de obra, equipamentos, etc), e possibilitando 
a análise de preços unitários por esta Corte, com base na alínea “f” 
do inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93. 

22.2.1. Análise de Preços Unitários  

Foram apresentados somente os preços unitários de cada serviço, 
baseados em pesquisa de mercado junto a empresas do setor de 
limpeza pública, sem encaminhamento dos preços e custos unitários 
dos insumos.  

Ainda sobre a pesquisa de preços realizada, os preços unitários 
encontrados de R$ 316,54 (item 1) e R$ 34,06 (item 2) possuem 
indícios de sobrepreço, conforme demonstrado a seguir: (grifei) 

a) Preço cotado de R$ 316,54 por tonelada (item 1 – Coleta de 
resíduos domiciliares e comerciais): 

Compararemos o referido preço unitário com valores médios 
praticados em outros municípios fluminenses, para coleta e 
transporte de resíduos sólidos urbanos (RSU). 

Para realizarmos este comparativo, utilizaremos os dados do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS –, 
disponíveis no sítio eletrônico www.snis.gov.br. O Ministério das 
Cidades, através do SNIS, realiza a coleta de dados sobre 
saneamento (Agua & Esgoto, Resíduos Sólidos e Águas Pluviais) 
junto aos prestadores de serviços e órgãos gestores dos municípios, 
e divulga-os anualmente. Os dados sobre os resíduos sólidos são 
divulgados na obra “Diagnóstico do manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos”, onde é divulgada anualmente a base de dados levantados. 
A última edição do referido trabalho traz informações relativas ao ano 
de 2015. 

http://www.snis.gov.br/
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Após tratamento estatístico, que consistiu no levantamento dos 
preços nos municípios fluminenses e exclusão dos outliers 
identificados, chegou-se ao valor médio de R$ 168,94. Lembrando 
que os preços referem-se ao ano de 2015, consideraremos como 
data-base para este valor médio o mês de dezembro de 2015. 

Comungando do entendimento de que a média dos preços 
representa de forma mais robusta os valores praticados no mercado, 
utilizaremos esta medida de tendência central como preço 
referencial. A média dos preços da amostra supracitada é R$ 168,94, 
para dezembro de 2015. Este valor, atualizado pelo INCC até o mês 
de julho/2017 (último mês disponível para consulta, e também o mês 
mais próximo do constante nas pesquisas de preços encaminhadas 
pelo jurisdicionado – setembro/2017), atinge o montante de R$ 
184,85. 

Portanto, concluímos que o preço estimado por cotação de mercado 
(R$ 316,54) está 71% acima do preço médio contratado nos 
municípios fluminenses, conforme o SNIS.  

b) Preço cotado de R$ 34,06 por quilo (item 2 – coleta e destinação 
final de RSS): 

Compararemos o referido preço unitário com valores médios 
praticados em outros municípios fluminenses, para coleta e 
transporte de RSS, somado aos valores médios para tratamento de 
RSS, dados também disponibilizados pelo SNIS. 

Realizando o mesmo procedimento feito anteriormente para RSU, 
chegaremos ao preço unitário de coleta de RSS de R$ 6,72 e de 
tratamento de RSS de R$ 6,13, o que, somados, atingem o valor de 
R$ 12,85 por quilo de RSS coletado e tratado. 

Portanto, concluímos que o preço estimado por cotação de mercado 
(R$ 34,06) está 165% acima do preço médio contratado nos 
municípios fluminenses, conforme o SNIS.  

Portanto, a análise de preços unitários será realizada 
posteriormente, após o envio da planilha orçamentária 
detalhada, acompanhada das composições de custos e memórias 
de cálculo dos quantitativos relacionados aos insumos estimados 
para os serviços. 

22.2.2. Análise dos quantitativos dos itens de serviços 

Conforme consta no termo de referência, o quantitativo estimado de 
resíduos sólidos domiciliares e comercial para o item 1 da planilha 
orçamentária, de 1.600,63 ton/mês, teve como base a média 
histórica de coleta no município, no período de junho/2016 a 
junho/2017. 

Abordaremos agora aspectos referentes aos quantitativos de 
insumos estimados para o item 1, item que corresponde a cerca de 
97% do valor global estimado. 

Em relação à estimativa de caminhões compactadores, o 
jurisdicionado continua prevendo 08 (oito) caminhões 
compactadores, assim como no edital anteriormente encaminhado e 
revogado pelo município (Proc. TCE-RJ 205.689-0/17), sem 
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apresentar memória de cálculo que justifique este quantitativo.  
Ressaltamos que este número de veículos já foi contestado por esta 
Coordenadoria no processo supracitado, demonstrando ser 
aparentemente excessivo, além de ter sido objeto de representação. 

Consta no Termo de Referência outros dados foram trazidos pelo 
jurisdicionado, como o número de viagens (foi indicado uma viagem 
por dia), quantidade de coletores por caminhão (foi indicado três 
coletores por caminhão) e o local de destinação final (Aterro Sanitário 
de Vassouras), conforme extraído abaixo: 

[...] 

Todavia, não consta memória de cálculo para justificar o quantitativo 
estimado de viagens e número de caminhões.  

Assim, será sugerida determinação para que o jurisdicionado 
encaminhe a esta Corte memória de cálculo que justifique: 

a) a quantidade indicada de 01 (um) viagem por dia, por caminhão, 
até o local de destinação final; 

b) o quantitativo estimado de 08 (oito) caminhões compactadores, 
apresentando as equações utilizadas para o dimensionamento da 
frota. 

No que se refere ao comprimento total de vias a serem atendidas 
pela coleta, consta no Termo de Referência relação com as 
extensões dos logradouros. Porém, foram identificadas 
inconsistências na lista, quando visualizadas algumas vias no 
programa Google Maps. A título exemplificativo, o 5º distrito (São 
José do Turvo) tem mais de 32 km de vias, sendo que somente a via 
denominada “Barão do Turvo” tem 16,27 km de extensão, mas não 
foi encontrada esta via no programa Google Maps; outra via indicada 
que se destaca no distrito é “Nossa Senhora do Amparo”, com 12 km 
de extensão, mas também não encontrada na internet; a rua “B”, no 
distrito de São Luiz da Barra, teve extensão indicada de 2,2 km, 
enquanto que no Google Maps foi obtido 607 metros. Em suma, 

deverá o jurisdicionado revisar a extensão dos logradouros. 

Ainda sobre o assunto, é importante ressaltar que o total estimado de 
354,8 km de vias, além de estar passível de retificação pelo 
jurisdicionado, não representa a quilometragem diária de coleta, pois 
não haverá serviço de coleta em todos os logradouros, todos os dias. 
Ou seja, lembramos que, a priori, a quilometragem diária de coleta 
representa um valor menor do que o somatório das extensões dos 
logradouros onde serão prestados os serviços. Portanto, também 
será sugerida determinação para que o jurisdicionado apresente a 
quilometragem diária de coleta, considerando as extensões dos 
logradouros e a frequência de execução do serviço. 

No que se refere à frequência de coleta, consta no Termo de 
Referência os seguintes quadros de frequência por grupo de bairros: 

[...] 

Todavia, destacamos que, neles, o horário de início dos serviços 
(turnos a partir das 06:00 horas e 14:00 horas) não é compatível com 
os horários indicados em outro quadro de frequência, relativo aos 
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distritos municipais, onde é indicado início às 07:00h e término às 
15:00h em alguns dos distritos, conforme extrato a seguir: 

[...] 

Ainda sobre o assunto, a extensão indicada para os setores nos 
quadros acima são diferentes do apontado na relação de logradouros 
e vias: 

DISTRITO 

Extensão do setor, 
conforme quadro de 

frequências por 
distrito: 

Extensão dos logradouros 
no distrito, conforme 

relação de logradouros: 

Ipiabas 70 km 7.410 m 

Dorândia 

80 km 

39.310 m 

São José do Turvo 31.820 m 

Vargem Alegre 23.640 m 

Califórnia 
90 km (“Califórnia 

alta”) e 80 km 
(“Califórnia baixa”) 

51.817 m 

Assim, também será sugerida determinação para que sejam 
revisados os quadros de frequência de coleta e a quilometragem 
indicada dos bairros e distritos, compatibilizando-os com a relação de 
extensão dos logradouros. 

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 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) 

Continua constando a exigência de apresentação, por parte das 
licitantes interessadas, das licenças ambientais pertinentes na fase 
da habilitação, conforme subitem 7.5.7 do edital da nova licitação. 
Esta imposição restringe o tempo para obtenção da licença por parte 
das empresas interessadas em participar do certame, conforme 
entendimento do Relator no Voto de 16/05/2017 do processo relativo 
ao edital anterior, que foi revogado. 

Ainda sobre o assunto, observou-se no subitem 2.1.18 do Termo de 
Referência que as licenças ambientais pertinentes ficarão a cargo da 
licitante vencedora. 

Assim, será sugerida determinação para que o jurisdicionado exclua 
o subitem 7.5.7 do edital, retirando a exigência de apresentação das 
licenças ambientais na fase de habilitação. 
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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 I do §1º do art. 30, da Lei Federal no 8.666/93) 

Os critérios e exigências relativas á qualificação técnica estão 
previstos no subitem 7.3 do edital: 

[...] 

Observa-se que não foi (foram) indicado(s) objetivamente o(s) 
serviço(s) considerado(s) como parcela(s) de maior relevância. 

Faz-se necessário, portanto, que a(s) parcela(s) de maior relevância 
seja(m) especificada(s), devendo ser limitada(s), para a 
comprovação de capacidade técnica operacional e sem necessidade 
de justificativa técnica, em 50% das quantidades previstas dos 
serviços constantes da planilha orçamentária, conforme 
entendimento do TCU: 

Para fins de comprovação da qualificação técnica dos licitantes, o 
TCU tem entendido em reiteradas oportunidades que não se pode 
estabelecer percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos 
dos itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos 
excepcionais, devidamente justificados no processo administrativo 
relativo à licitação. 

(Acórdão 1851/2015 – Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER) 

O entendimento acima, junto com os acórdãos AC 2394/2007, AC 
2299/2007 e AC 1284/2003, estão alinhados com a decisão deste 
Tribunal em sessão de 02/02/2010, relativa ao processo TCE-RJ nº 
201.422-8/10. Adicionalmente, no caso de comprovação de 
capacitação técnico profissional, não deve haver exigência de 
comprovação de quantitativos mínimos, conforme a restrição legal 
contida no inciso I do § 1° do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93. 
(grifei) 

Ainda sobre as parcelas de maior relevância, será sugerida também 
determinação para que o jurisdicionado faça constar no edital que as 
mesmas não poderão ser objeto de subcontratação, conforme 
entendimento recente no Proc. TCE-RJ nº 100.389-4/17, em voto do 
Relator em Sessão Plenária de 09.05.2017. 

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

Consta no subitem 7.5.3 do edital exigência de declaração de 
disponibilidade de máquinas, equipamentos e pessoal técnico para a 
execução dos serviços pertinente ao objeto da licitação, para a 
adequada realização dos serviços, sendo que entendemos que não 
houve comprometimento da isonomia e da competitividade do 
certame com esta exigência de caráter geral. 
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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 
16 do Edital, constando, inclusive, que o pagamento terá como base 
o quantitativo de RSU e RSS efetivamente coletados e pesados por 
meio de balança no local de destinação final. 

Ressaltamos também que consta no Preâmbulo do edital que o 
regime de execução será o de empreitada por preço unitário. 

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. 

                                          OBSERVAÇÃO 

Obs nº 1 – Não consta do Preâmbulo do Edital o número da 
Concorrência Pública. 

Obs nº 2 – Deverá ser revista a disposição e numeração dos 
subitens que compõem as exigências de habilitação Jurídica e 
Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

Obs nº 3 – A Cláusula Décima Quarta da minuta do Contrato – 
Anexo V do Edital admite a cessão do contrato, com o prévio e 
expresso consentimento do contratante.  

A cessão prevista no edital reproduz no direito privado a figura 
jurídica da sub-rogação. Contudo o contrato administrativo tem 
natureza “intuitu personae” não sendo passível de cessão a 
terceiros. (grifei) 

Para consolidar a argumentação são pertinentes as lições de Marçal 
Justen Filho (Comentários a Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 15ª edição, pág 944, Dialética, São Paulo) 
comentando o artigo 72 da lei Federal 8.666/93: 

“ Há porém duas questões a considerar. A primeira se relaciona com 
os riscos de receber uma prestação mal executada. Estes riscos 
conduzem a Administração a exigir que o próprio licitante 
desempenhe as tarefas necessárias ao cumprimento contratual. A 
segunda tem a ver com a própria licitação. Se o particular não 
dispunha de condições para executar a prestação, não poderia ter 
sido habilitado. Aliás, apurada a inidoneidade após a habilitação, a 
Administração deve promover a rescisão do contrato. 

Daí surge a regra da impossibilidade de o contratado transferir ou 
ceder a terceiros a execução das prestações que lhe incumbiam. A 
lei autoriza, porém, que a Administração, em cada caso, avalie a 
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conveniência de permitir a subcontratação, respeitados limites 
predeterminados. Para isso, será imprescindível que a Administração 
avalie requisitos que atestem a regularidade no exercício das 
atividades da subcontratada.(grifamos)”  

Subcontratação e cessão (ou subrogação) são institutos diferentes, 
que não devem ser confundidos. A subcontratação é o cometimento 
a terceiros de parte da execução do objeto e da obrigação contratual, 
com vistas à racionalização e especialização das atividades, em que 
a contratada original não é desonerada de sua responsabilidade 
plena e contratual perante a contratante (Poder Público), não 
havendo, neste sentido, vínculo entre a subcontratada e a 
contratante (Poder Público). 

A subcontratação será lícita se admitida no edital e no contratado 
administrativo (onde deverão estar fixados, inclusive, os limites 
admissíveis), e caso autorizada, em cada caso, pela Administração 
Pública (artigos 72 c/c 78, Inciso VI, da Lei 8.666/93). 

Já na cessão (ou sub-rogação) o panorama é diferente, porquanto tal 
instituto, advindo do Direito Privado, trata da substituição, mudança 
ou sucessão de direitos e deveres de uma pessoa para outra. 

Neste aspecto, no campo da doutrina administrativa pátria existe 
ampla discussão quanto à possibilidade de um contrato 
administrativo ser objeto de cessão, uma vez que de suas 
características fundamentais é o caráter pessoal, intuitu personae. 
Vale lembrar que, nos contratos administrativos, o contratado é 
aquela pessoa física ou jurídica que se sagrou vencedor em um 
certame licitatório, não só por ter apresentado a proposta mais 
vantajosa, mas também por ter comprovado o preenchimento dos 
requisitos de habilitação, com a demonstração de suas qualificações 
jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira. 

Quanto a esta matéria, o Tribunal de Contas da União tem 
entendimento sedimentado de que a subcontratação total do objeto 
contratual, bem como a cessão, são ilegais e inconstitucionais, por 
caracterizarem a contratação de empresas sem o devido 
procedimento licitatório, podendo ser citados, dentre outros, a 
Decisão 420/2002, e os Acórdãos 554/2005, 247/2005 e 
11.908/2011.  

Deste modo, deverá ser instado o jurisdicionado a promover a uma 
revisão da Cláusula Décima Quarta da minuta do Contrato, 
eliminando a possibilidade de cessão do contrato.  

Obs nº 4 – Conforme já relatado nessa instrução, o presente edital 
trata-se de novo encaminhamento de procedimento licitatório 
para os serviços de coleta de RSU e RSS, diante da revogação 
do anterior (Proc. TCE-RJ 205.689-0/17). No referido processo, o 
município alegou como motivo para a revogação as inúmeras 
retificações que se faziam necessárias, sendo que decidiu o Plenário 
desta casa da seguinte forma, em 17/10/2017: (grifei) 

VOTO:  

I – Pela CIÊNCIA AO PLENÁRIO da revogação do edital de licitação 
na modalidade Concorrência Pública nº 019/2016 (Processo 
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Administrativo nº 7668/16), encaminhado pela Prefeitura Municipal 
de Barra do Piraí, e da contratação emergencial dos serviços 
almejados por meio dos contratos administrativos nos 17025/2016 
(de 21/10/2016 a 18/04/2017) e 4364/2017 (a partir de 19/04/2017);  

II- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Barra do 
Piraí, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 
204/96, COM DETERMINAÇÃO para que adote medidas imediatas 
para a contratação dos serviços de coleta pretendidos com o edital 
de licitação revogado, por meio de novo edital que atenda aos termos 
da Decisão Plenária de 16/05/2017;  

III – Pela RECOMENDAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Barra do 
Piraí, para que atente ao prazo previsto no inciso IV do art. 24 da Lei 
8.666/93, que trata da contratação emergencial, assim como às 
sanções previstas no inciso III do art. 63 da Lei Complementar 
Estadual nº 63/90;  

IV – Pela ANEXAÇÃO, ao presente, do processo TCE-RJ nº 
820.470-2/16, que cuida de representação em face do edital de 
licitação na modalidade Concorrência Pública nº 019/2016;  

V – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à sociedade empresária Sanecol 
Saneamento Ambiental e Ecológico Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.864.823/0001-77, com sede na Rua Dona Arcídia nº 155, Bairro 
Santa Isabel, Resende - RJ, a fim de que tome ciência da decisão 
desta Corte. 

Observa-se que foi determinado para que o jurisdicionado, 
quando do envio de novo edital, atendesse as determinações da 
Decisão Plenária de 16/05/2017 daquele processo. (grifei) 

As correções determinadas por esta Corte naquele momento foram 
as seguintes: 

VOTO: 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Barra do 
Piraí, 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:  

1. Informe em que fase se encontra o certame, abstendo-se de dar 
prosseguimento à licitação até que esta Corte delibere 
conclusivamente sobre o edital em exame, mantendo adiada sine die 
a realização da licitação objeto do Edital de Licitação na modalidade 
Concorrência Pública nº 019/2016, até a decisão definitiva deste 
Tribunal quanto ao instrumento convocatório em exame, 
encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei 
nº 10.520/02;  

2. Encaminhar Memorial Descritivo, Especificação Técnica e outros 
documentos necessários para detalhar a forma de execução dos 
serviços, contendo, dentre outras informações, as seguintes:  

2.1- Extensões das ruas onde os serviços serão executados, de 
forma que se possa aferir a extensão do serviço de coleta e o 
percurso total rodado pelos caminhões;  
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2.2 - Endereço do local de destinação final dos resíduos, para 
avaliação da extensão de deslocamento total dos veículos;  

2.3 - Quantidade de viagens realizadas por cada caminhão 
compactador.  

3. Encaminhar o Cronograma Físico Financeiro;  

4. Atualizar a planilha orçamentária para data base recente (inferior a 
um ano da data de realização do certame); 

5. Incluir no projeto básico as especificações detalhadas dos 
caminhões compactadores, realizar nova pesquisa de mercado para 
obtenção do preço de aquisição e encaminhar a memória de cálculo 
relativa ao custo horário ou mensal atribuído aos mesmos;  

6. Excluir a contribuição previdenciária de 2% do BDI, na medida em 
que o objeto desta licitação não está no rol das atividades passíveis 
da desoneração da folha de pagamentos prevista na Lei Federal nº 
12.546/11, com alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.161/15;  

7. Excluída a previsão de contribuição social de 2%, revisar o cálculo 
das parcelas do BDI e o preço total mensal estimado para os 
serviços;  

8. Justificar tecnicamente o quantitativo de RSU, estimado em 1.400 
toneladas mensais, ou revisá-lo, utilizando, para isso, o histórico de 
coleta no município e/ou, subsidiariamente, dados com base em 
parâmetros como os divulgados pela ABRELPE e IBGE;  

9. Revisar o cálculo do custo unitário do serviço de coleta e 
transporte de RSU quanto aos seguintes aspectos:  

9.1 - Excluir as parcelas relativas a “Horas Extras 50%” e “Horas 
Extras 100%” do custo de mão de obra, ou justificar a sua previsão;  

9.2 - Revisar o número de coletores e motoristas, de forma a 
compatibilizá-los com a quantidade de veículos previstos;  

9.3 - Revisar o quantitativo de caminhões compactadores, na medida 
em que a previsão de 08 caminhões para a coleta estimada mensal 
de 1.400 toneladas de RSU aparenta-se demasiada, segundo 
cálculos realizados pelo corpo técnico;  

9.4 - Excluir a previsão do “caminhão carroceria” ou comprovar a sua 
necessidade, explicando a forma, frequência e locais de utilização;  

10. Revisar o cálculo do custo unitário do item “Administração e 
Apoio”, quanto aos seguintes aspectos:  

10.1 - Excluir o custo com impostos e seguros no subitem “Aluguel, 
Impostos, Seguros”. Caso seja mantida a parcela relativa a aluguel, 
justificar tecnicamente sua previsão, apresentando fonte de preços;  

10.2 - Excluir o subitem denominado “Adequação de Instalações”, ou 
justificar tecnicamente sua previsão, apresentando detalhamento de 
sua composição e fonte de preços;  

10.3 - Excluir as parcelas de custos relativas a Gerente Operacional, 
auxiliar de Mecânico, Mecânico Geral, Eletricista de Auto, 
Borracheiro, Soldador, Lubrificador/Frentista e Lavador, a fim de 
evitar a duplicidade na estimativa dos custos;  
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10.4 - Excluir o veículo denominado “Utilitário para Fiscalização”, ou 
justificar a sua previsão.  

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

12. Justificar a alteração na redação do subitem 7.5.7 do edital, que 
restringiu o tempo para obtenção da licença ambiental por parte das 
empresas interessadas em participar do certame, devendo ser 
concedido prazo razoável, de forma fundamentada, para tal 
obtenção, sob pena de restar frustrado o caráter competitivo do 
certame, nos termos da fundamentação deste Voto;  

13. Comprovar a retificação do subitem 7.3.3 do edital, referente ao 
atestado de capacidade técnica-operacional, que deve ser 
apresentado em nome da empresa licitante;  

14. Especificar as parcelas de maior relevância, devendo ser 
limitadas, para a comprovação de capacidade técnica operacional, 
em 50% das quantidades previstas dos serviços constantes da 
planilha orçamentária, conforme entendimento do TCU (acórdãos AC 
2394/2007, AC 2299/2007 e AC 1284/2003), alinhado com a decisão 
deste Tribunal em sessão de 02/02/2010, relativa ao processo TCE-
RJ nº 201.422-8/10, e, no caso de comprovação de capacitação 
técnico profissional, não deve haver exigência de comprovação de 
quantitativos mínimos, conforme a restrição legal contida no inciso I 
do § 1° do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93;  

15. Incluir no edital que o pagamento será efetuado sobre o 
quantitativo de RSU e RSS efetivamente coletados e pesados por 
meio de balança no local da destinação final, devendo constar os 
valores da pesagem nas medições mensais e nas notas fiscais a 
serem apresentadas pela contratada;  

16. Incluir, no Edital, que serviços ou itens não previstos serão 
remunerados 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. Itens novos, que eventualmente não constem 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 a, no mínimo, 
três fornecedores especializados;  

17. Incluir no Edital previsão para que, no caso de eventual 
acréscimo no item denominado “Administração e Apoio”, seu valor 
não ultrapassasse a mesma relação percentual entre o valor do 
referido item e o valor total contratado, podendo adotar o seguinte 
texto:  

“13.1.3 - O item de administração local da obra será pago conforme 
percentual de execução da obra, devendo, no caso de eventuais 
acréscimos do mesmo, seu valor não ultrapassar a mesma relação 
percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.”  

18. Retificar a redação do subitem 7.3.1 do edital, passando a exigir 
o comprovante de quitação junto ao CREA-RJ apenas do licitante 
vencedor, por ocasião da assinatura do contrato;  
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19. Ponderar quanto à real necessidade da visita técnica exigida no 
subitem 4.3 deste edital, nos termos da fundamentação deste Voto, 
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;  

20. Retificar a redação do subitem 4.1.3 do edital, incorporando as 
regras previstas no art. 33 da Lei 8.666/93, permitindo a participação 
de empresas reunidas em consórcio nesta licitação, ou justificar esta 
restrição;  

21. Avaliar a possibilidade de dividir esta licitação em lotes, uma vez 
que a iniciativa estimula a competitividade no certame, adotando, se 
for o caso, novas regras de qualificação econômico financeira para 
adaptá-las à divisão em lotes;  

22. Verificar a compatibilidade entre o valor da remuneração e 
benefícios, previstos para as categorias funcionais dos  
trabalhadores que estarão vinculados à futura contratação, ao 
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;  

23. Retificar a redação do subitem 4.1.1 do Edital, considerando que 
a suspensão temporária prevista no inc. III do art. 87 da Lei nº 
8.666/93 aplica-se tão somente ao ente que aplicou a punição, ao 
passo que a declaração de inidoneidade prevista no inc. IV do art. 87 
da Lei nº 8.666/93 impede a contratação em toda a esfera da 
Administração Pública, independentemente do órgão ou entidade 
que tenha aplicado a punição, ou seja, deve-se retificar a redação do 
respectivo subitem de maneira que:  

23.1 - “Não será admitida a participação de licitantes suspensos 
temporariamente pela Administração Municipal Direta e Indireta de 
Barra do Piraí, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93”;  

23.2 - “Não será admitida a participação de licitantes já incursos na 
pena do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão 
ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da 
Administração Pública.”  

24. Informar se o Município de Barra do Piraí elaborou o Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos nos termos do que determinado pelo 
art. 18 da Lei Federal nº 12.305/2010 e se foram contempladas as 
diretrizes estabelecidas no art. 19 da mesma norma;  
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25. Complementar a redação do subitem 10 do Edital, indicando que 
serão desclassificadas as propostas com preços unitários superiores 
aqueles estabelecidos no Edital, nos termos do inc. X do art. 40 da 
Lei Federal nº 8.666/93;  

26. Retificar a redação do subitem 4.1.3 do edital que impede a 
participação de empresas em recuperação judicial nesta licitação;  

27. Adequar a estimativa orçamentária (12 meses de serviços) ao 
prazo de vigência da contratação pretendida (60 meses) ou adequá-
los de forma a atender ao estabelecido no art. 57 da Lei Federal nº 
8.666/93;  

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; e  

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.  

Concluímos na análise deste novo edital encaminhado que a maioria 
das determinações constantes na Decisão Plenária supracitada não 
foi atendida. Desta forma, considerando que a revogação do edital 
anterior e o envio de novo edital incompleto poderá fazer com que as 
consequentes contratações diretas venham a ser consideradas como 
emergência fabricada, será sugerida notificação ao atual Prefeito de 
Barra do Piraí, para que apresente razões de defesa pelo não 
atendimento integral da Decisão Plenária de 16/05/2017 (Proc. TCE-
RJ nº 205.689-0/17), sem prejuízo do atendimento das 
determinações sugeridas nesta instrução. 

Obs nº 5 – Quanto ao Processo TCE nº 820.470-2/16, que trata da 
representação sobre supostas irregularidades cometidas no Edital de 
Concorrência Pública nº 019/2016 (Processo TCE nº 205.689-0/17) e 
a este estava apensada, perdeu seu objeto, uma vez que o certame 
foi revogado.  

                                        CONCLUSÃO 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado; 

Considerando que não foi possível analisar os preços unitários 
estimados, em vista da ausência da planilha orçamentária detalhada; 

Considerando que ainda faltam documentos para serem anexados 
ao Edital; 

Considerando que permanecem muitas das inconsistências 
observadas no Edital de Concorrência Pública nº 019/2016 
(Processo TCE nº 205.689-0/17), as quais impediriam o 
pronunciamento conclusivo desta Corte quanto ao conhecimento do 
presente edital; 

Considerando que a revogação do Edital de Concorrência Pública nº 
019/2016 e o envio de novo edital incompleto poderá fazer com que 
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as consequentes contratações diretas venham a se tornar uma 
constante para a realização do objeto em tela; 

Sugerimos a NOTIFICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Barra do 
Piraí, com fundamento no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ nº 
204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente razões de 
defesa para o não atendimento integral à decisão Plenária de 
16/05/2017 (Proc. TCE-RJ nº 205.689-0/17), sem prejuízo da adoção 
das seguintes providências propostas pela Instrução: 

1) Adiar e manter esta licitação adiada sine die até que este 
Tribunal de Contas 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) em atenção 
ao que determina o art. 8º da Lei Nacional nº 12.527/11. 

2) Encaminhar planilha orçamentária detalhada - inclusive em 
arquivo editável (.xls), conforme Deliberação TCE-RJ nº 280/2017 - 
contendo data-base, planilhas de composição de custos e memória 
de cálculo, encaminhando assim a discriminação dos quantitativos e 
custos dos insumos de cada serviço (veículos, mão de obra, 
equipamentos, etc), e possibilitando a análise de preços unitários por 
esta Corte, com base na alínea “f” do inciso IX do art. 6º da Lei 
Federal nº 8.666/93; 

3) Encaminhar memória de cálculo que justifique: 

a) a quantidade indicada de 01 (um) viagem por dia, por caminhão, 
até o local de destinação final; 

b) o quantitativo estimado de 08 (oito) caminhões compactadores, 
apresentando as equações utilizadas para o dimensionamento da 
frota. 

4) Revisar a extensão das vias constantes na relação de 
logradouros a serem atendidos pelo serviço, comprovando com 
mapas em escala e em arquivo digital editável (.dwg); 

5) Apresentar a quilometragem diária de coleta, considerando as 
extensões dos logradouros e a frequência de execução do serviço 
em cada um deles; 

6) Revisar os quadros de frequência da coleta e a quilometragem 
indicada dos bairros e distritos, compatibilizando-os com a relação de 
extensão dos logradouros; 

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

8) Excluir o subitem 7.5.7 do edital, retirando a exigência de 
apresentação das licenças ambientais na fase de habilitação, uma 
vez que já consta adequadamente do item 2.1.18 do Termo de 
Referência – Anexo I do Edital, que tais documentos deverão ser 
apresentados apenas pela licitante vencedora;  

9) Em relação às parcelas de maior relevância: 

a) Especificar as parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, devendo ser limitada(s), para a comprovação de 
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capacidade técnica operacional, em 50% das quantidades previstas 
dos serviços constantes da planilha orçamentária, conforme 
entendimento do TCU (Acórdão nº 1851/2015 – Plenário), ou 
justificados tecnicamente quantitativos maiores que 50%. Quanto à 
capacitação técnico profissional, não deverá haver exigência de 
comprovação de quantitativos mínimos, conforme a restrição legal 
contida no inciso I do § 1° do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) Fazer constar no edital que as parcelas de maior relevância não 
poderão ser objeto de subcontratação; 

10) 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; 

11) Compatibilizar as informações especificadas nos subitens 1.4 e 
17.2 do Edital quanto ao prazo para a assinatura do contrato; 

12) Incluir no item do Edital que trata da comprovação da 
Regularidade Fiscal exigência para que as licitantes apresentem 
comprovação de regularidade junto ao INSS, conforme dispõe o 
inciso IV do Art. 29 da Lei nº 8.666/93; 

13) Corrigir a redação do subitem 7.3.1 do Edital de forma que ela 
passe a exigir a apresentação, pelas licitantes, de certificado de 
registro e quitação junto ao CREA na fase de habilitação do certame, 
de acordo com o Art. 30 da Lei nº 8.666/93; 

14) Corrigir a redação do subitem 7.4.2.4 do Edital de forma que a 
mesma estabeleça o percentual exigível para comprovação de 
capital mínimo ou patrimônio líquido até o máximo de 10% do valor 
estimado; 

15) Excluir o subitem 19.1.2 do Edital por estabelecer dispositivo 
subjetivo; 

16) Incluir no Preâmbulo do Edital o número da Concorrência 
Pública; 

17) Corrigir a disposição e numeração dos subitens que compõem 
as exigências de habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e 
Trabalhista; 

18) Excluir a Cláusula Décima Quarta da minuta do Contrato que 
prevê a possibilidade de cessão do contrato. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Sanecol Saneamento Ambiental e 
Ecológico Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.864.823/0001-77, 
para que tome ciência de que a sua representação (Processo TCE nº 
820.470-2/16) perdeu o objeto em função da revogação do Processo 
TCE nº 205.689-0/17, ao qual estava apensada e que tratava da 
licitação CP nº 019/2016, ora substituída pela licitação CP nº 
002/2017 em tela; 



   

14 

 

Processo nº 224.687-9/17 

Rubrica           Fls.  

 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ opina pela Notificação 

para que o jurisdicionado apresente razões de defesa pelo não atendimento 

integral à Decisão Plenária de 16/05/2017 proferida no Processo TCE-RJ nº 

205.689-0/17 (que trata do Edital anterior, que foi revogado); pela Comunicação 

para que o mesmo atenda às determinações contidas nos itens 1 a 18 da 

instrução acima citada; e pela Expedição de Ofício para os fins sugeridos pelo 

Corpo Instrutivo, por meio do parecer constante da peça eletrônica “23/11/2017 – 

Informação MPE”. 

É o Relatório. Passo a meu Voto. 

Após detido exame dos autos, verifico que a contratação pretendida foi 

objeto do Edital de licitação na modalidade Concorrência Pública nº 019/16 

(Processo TCE-RJ nº 205.689-0/17). O presente Edital, portanto, refere-se ao 

encaminhamento de novo procedimento licitatório para os serviços de coleta de 

resíduo sólido domiciliar e comercial e coleta, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos de saúde, diante da revogação do anterior.  

No referido Processo, o Município de Barra do Piraí alegou, como motivo 

para a revogação do Edital, as inúmeras retificações que se faziam necessárias, 

sendo certo que esta Corte de Contas decidiu, na Sessão Plenária de 17/10/2017, 

que, quando do envio de novo Edital, o jurisdicionado atendesse às 

determinações da Decisão Plenária de 16/05/2017 daquele Processo. 

Entretanto, dos 29 (vinte e nove) aperfeiçoamentos determinados no Edital 

anterior, apenas 12 (doze) podem ser considerados como integralmente 

atendidos no presente, enquanto 2 (dois) foram parcialmente atendidos, gerando 

novos questionamentos. A planilha a seguir resume a situação de 

descumprimento à Decisão Plenária anterior: 

ANÁLISE DO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO ITEM I (S.P. DE 16/05/2017) DO EDITAL 
ANTERIOR (PROC. TCE-RJ Nº 205.689-0/17) 

ITEM ASSUNTO 
ATENDEU  

OBS 
SIM NÃO PARCIAL 

1 manter adiada a licitação       
revogou e mandou 

outro Edital 

2.1 extensões dos logradouros     x 
extensões com 

incompatibilidades 
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2.2 local da destinação final dos resíduos x     em Vassouras 

2.3 quantidade de viagens por caminhão     x 
informou sem 

justificar 

3 cronograma físico financeiro   x      

4 data base na planilha orçamentária   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

5 especificações dos compactadores   x    

6 excluir o INSS do BDI   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

7 revisar as parcelas do BDI   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

8 justificar o quantitativo de RSU mensal x      

9.1 excluir horas extras   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

9.2 compatibilizar nº de coletores e motoristas   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

9.3 revisar o nº de compactadores   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

9.4 excluir caminhão carroceria   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

10.1 
excluir/justificar impostos e seguros em 

"Administração e Apoio" 
  x   

não encaminhou 
planilha 

orçamentária 

10.2 excluir ou justificar "adequação de instalações"   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

10.3 excluir diversos profissionais em duplicidade   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

10.4 exclusão de veículo ("utilitário para fiscalização")   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

11 encaminhar ART   x    

12 excluir/justificar licença ambiental na habilitação   x    

13 
atestado de capacidade técnico-profissional em 

nome da licitante 
x      

14 especificar as parcelas de maior relevância   x    

15 
pagamento deve ser com base no efetivamente 

coletado e pesado 
x      

16 
pagamento de itens novos deve ser com base na 

EMOP... 
  x    

17 
não aumentar proporcionalmente a Administração 

Local 
  x    

18 retificar redação do subitem 7.3.1   x     

19 visita técnica não pode ser obrigatória x       

20 retificar o subitem 4.1.3, que proíbe consórcio x     
excluída a vedação 
(subitem 4.1.4)  

21 verificar a possiblidade de divisão em lotes   x    

22 verificar a compatibilidade dos salários estimados   x   
não encaminhou 

planilha 
orçamentária 

23.1 inciso III do art. 87 da lei 8.666/93 x     
subitem 4.1.1 novo 

Edital 

23.2 inciso IV do art. 87 da lei 8.666/93 x     
subitem 4.1.2 novo 

Edital 

24 informar se elaborou o plano municipal de resíduos   x   
não consta o plano 
nem a informação 
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25 
desclassificação das propostas acima do valor 

unitário estimado 
x      

26 
retificar o subitem 4.1.3, que proíbe recuperação 

judicial 
x     

excluída a 
referência (subitem 

4.1.4) 

27 adequar a estimativa orçamentária para 12 meses x       

28 detalhar as alterações em errada       
superado: revogou 

e mandou outro 
Edital 

29 comunicar eventual revogação x       
 

Registro que, das providências anteriormente determinadas quanto ao 

Edital revogado, 12 (doze) se referiam a aperfeiçoamentos necessários na 

planilha orçamentária, que sequer foi elaborada no presente. 

Ao contrário do orçamento apresentado anteriormente (Edital revogado), 

estimado com base em composições de custos, neste novo procedimento 

licitatório o jurisdicionado limitou-se a realizar pesquisa de preços globais para 

cada serviço junto a empresas do ramo, ao invés de apresentar um orçamento 

estimado detalhado com discriminação dos custos para cada serviço, conforme 

determina a alínea “f” do inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93. 

Diante de tais circunstâncias, concordo com o Corpo Instrutivo 

quanto ao chamamento por notificação, em que pese ser esta a 1ª (primeira) 

submissão plenária deste Processo. 

O Corpo Técnico, ao analisar a economicidade do presente, em relação ao 

Edital de licitação anterior (Processo TCE-RJ nº 205.689-0/17), teceu o seguinte 

comentário em sua análise, que reproduzo: 

De forma agravante, ressaltamos que, no edital encaminhado 
anteriormente, através do Proc. TCE-RJ 205.689-0/17 (e que foi 
revogado pelo município, após esta Corte determinar inúmeras 
correções), o jurisdicionado tinha apresentado um orçamento 
estimado detalhado com planilha de composição de custos, 
ainda que constando diversas incorreções. Ou seja, apresentou 
agora um orçamento em piores condições do que no edital 
anterior. (grifei) 

 

Nesse sentido, em relação à economicidade da contratação pretendida, o 

Corpo Instrutivo verificou que o Edital ora encaminhado ampliou as incorreções, 

ao encaminhar orçamento precário, com base em pesquisa de mercado, 

consolidada no mapa das cotações realizadas junto a sete empresas, abaixo 
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reproduzido, tendo sido descartados o menor e o maior valores ofertados para 

cada “serviço”, sem qualquer tratamento estatístico dos demais valores coletados, 

conforme o quadro a seguir: 

 

Consigno que o jurisdicionado deve aperfeiçoar sua estimativa 

orçamentária, considerando a composição dos custos e não apenas as variações 

de parâmetros estabelecidas em orçamentos apresentados por empresas 

privadas. 

Ressalto que o Corpo Técnico verificou, ainda, haver indícios de 

sobrepreço nos valores unitários estimados (R$ 316,54 por tonelada, para a 

coleta de RSU, e R$ 34,06 por quilo, para a coleta/tratamento/disposição final de 

RSS), quando comparados com os dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (R$ 184,85 e R$ 12,85, respectivamente). Registro, porém, 

que os valores orçados não podem ser considerados como definitivos, haja vista 

que a análise da economicidade, em ambos, não foi conclusiva, por depender de 

aperfeiçoamentos. 

Reputo, portanto, indispensável que seja realizada minuciosa análise de 

economicidade, abrangendo, necessariamente, o aspecto quantitativo, 

afigurando-se imprescindível que o jurisdicionado encaminhe  além de 

documentos, tais como pesquisas de mercado e orçamentos estimativos da 

licitação, na forma do art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93  demonstração 
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quanto à demanda dos quantitativos de insumos necessários, como proposto pelo 

Corpo Técnico em seu item 2 da Notificação proposta. 

Consigno que incluirei, em meu Voto, as determinações exaradas no 

Processo TCE-RJ nº 205.689-0/17 que não foram atendidas e porventura não 

tenham sido contempladas na sugestão da Instrução (itens I.20, I.23 e I.24 

do dispositivo deste voto, os quais se referem aos itens I.3, I.21 e I.24 

determinados no processo supra). 

Verifico, por exemplo, que persiste a exigência de apresentação, por parte 

das licitantes interessadas, das licenças ambientais pertinentes na fase da 

habilitação, conforme subitem 7.5.7 do presente Edital. 

Pontuo que esta imposição restringe o tempo para obtenção da licença por 

parte das empresas interessadas em participar do certame, conforme 

entendimento manifestado na Decisão Plenária de 16/05/2017 do Processo 

relativo ao Edital anterior, que foi revogado (Processo TCE-RJ nº 205.689-0/17). 

Assim, comungo do entendimento manifestado pelo zeloso Corpo Instrutivo 

de que deve ser determinado ao jurisdicionado que exclua o subitem 7.5.7 do 

Edital em questão, retirando a exigência de apresentação das licenças ambientais 

na fase de habilitação, uma vez que já consta adequadamente, no item 2.1.18 do 

Termo de Referência (Anexo I do Edital), que tais documentos deverão ser 

apresentados apenas pela licitante vencedora. 

Por outro lado, farei pequenos ajustes aos itens 9, 13 e 15, propostos pelo 

Corpo Técnico, e acrescentarei 8 (oito) determinações (itens I.19 a I.26 do meu 

Voto). 

Nas proposições referentes à qualificação técnica (item 7.3 do Edital, itens 

9 e 13 do Corpo Instrutivo) procedo a ajustes, de forma que o jurisdicionado 

defina se a comprovação da realização de “serviços de mesma natureza” engloba 

a realização de coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e/ou resíduos de 

resíduos de saúde (RSS). 
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Em relação ao certificado de registro no Conselho Regional, consignarei no 

Voto que seja somente exigido visto junto ao CREA-RJ da licitante vencedora, 

bastando, para habilitação, que a licitante interessada em participar do certame 

esteja registrada no CREA correspondente ao local de sua sede. 

O item 19 do Edital refere-se a reajuste contratual e foi tratado no item 15 

do Corpo Instrutivo, ao qual faço ajuste no sentido de que seja adotado índice 

setorial para reajuste de preços, compatível com o Sistema de Custos a ser 

referenciado no Orçamento, excluindo-se dispositivos subjetivos. 

O jurisdicionado retificou o subitem 4.1.1 do Edital, conforme determinado 

nos autos do Processo TCE-RJ nº 205.689-0/17, porém, nesta oportunidade, 

deverá adequar o Anexo IX do Edital (Declaração de Inexistência de Penalidade) 

ao referido subitem ora retificado.  

No que se refere ao subitem 4.1.3 do Edital, este repete o subitem 4.1.2 

(proibição de participação de licitantes que possuam declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal), sendo que ambos se referem ao inciso IV do artigo 87 da Lei nº 

8.666/93, razão pela qual incluirei determinação para a exclusão do subitem 4.1.3, 

por figurar em duplicidade.  

Quanto à determinação para que fosse retificado o subitem 4.1.3 do Edital 

revogado, que impedia a participação de empresas em recuperação judicial, 

verifico que a referida proibição foi retirada, conforme o subitem 4.1.4 do novo 

Edital. Todavia, rememoro que deve ser permitida a participação de empresa em 

recuperação judicial desde que o seu plano de recuperação já tenha sido 

aprovado ou homologado pelo juízo competente. Assim, o jurisdicionado deverá 

aperfeiçoar o novo subitem 4.1.4, de forma a admitir a participação de empresa 

em recuperação judicial desde que seu plano de reestruturação tenha sido 

homologado pela Justiça. 

Por fim, reitero o aviso já emitido nos autos do Processo referente ao Edital 

revogado (Processo TCE-RJ nº 205.689-0/17), em Sessão Plenária de 

17/10/2017, quando o Prefeito Municipal de Barra do Piraí foi alertado para que 
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atentasse ao prazo previsto no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, que trata da 

contratação emergencial, assim como às sanções previstas no inciso III do art. 63 

da Lei Complementar Estadual nº 63/90, em face da contratação emergencial dos 

serviços almejados, naquele Processo, por meio dos contratos administrativos nos 

17025/2016 (de 21/10/2016 a 18/04/2017) e 4364/2017 (a partir de 19/04/2017), 

asseverando que a permanência de pendências neste Edital poderá caracterizar 

emergência fabricada, com consequente aplicação de multa. 

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

instrutivas, razão pela qual – incorporando às minhas razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “22/11/2017 – 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 I.19 a I.26 em meu Voto, e  

VOTO: 

I  - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Mário Reis Esteves, atual Prefeito do 

Município de Barra do Piraí, com fulcro no art. 6º, § 2º, da Deliberação 

TCE/RJ nº 204/96, alertando-a para o disposto no art. 63, IV da Lei 

Complementar nº 63/90, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente razões de defesa pelo não atendimento integral à Decisão 

Plenária de 16/05/2017 no Proc. TCE-RJ nº 205.689-0/17, sem 

prejuízo do atendimento dos itens a seguir transcritos: 

 

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

Tribunal de Contas 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) em atenção 

ao que determina o art. 8º da Lei Nacional nº 12.527/11; 

2. Encaminhe planilha orçamentária detalhada - inclusive em arquivo 

editável (.xls), conforme Deliberação TCE-RJ nº 280/17 - contendo 

data-base, planilhas de composição de custos e memória de cálculo, 



   

14 

 

Processo nº 224.687-9/17 

Rubrica           Fls.  

encaminhando discriminação dos quantitativos e custos dos insumos 

de cada serviço (veículos, mão de obra, equipamentos, etc), e 

possibilitando a análise de preços unitários por esta Corte, com base 

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

3. Encaminhe memória de cálculo que justifique: 

a) A quantidade estimada de apenas uma viagem/dia por cada 

caminhão, até o local de destinação final (Município de 

Vassouras); 

b) O quantitativo estimado de oito caminhões compactadores, 

apresentando as equações utilizadas para o dimensionamento da 

frota. 

4. Revise a extensão das vias constantes na relação de logradouros 

a serem atendidos pelo serviço, comprovando com mapas em escala 

e em arquivo digital editável (.dwg); 

5. Apresente a quilometragem diária de coleta, considerando as 

extensões dos logradouros e a frequência de execução do serviço em 

cada um deles; 

6. Revise os quadros de frequência da coleta e a quilometragem 

indicada dos bairros e distritos, compatibilizando-os com a relação de 

extensão dos logradouros; 

7. Encaminhe a(s) ART(s) do Projeto Básico e do Orçamento, assim 

como as respectivas guias de recolhimento quitadas; 

8. Exclua o subitem 7.5.7 do Edital, retirando a exigência de 

apresentação das licenças ambientais na fase de habilitação, uma 

vez que já consta adequadamente, no item 2.1.18 do Termo de 

Referência (Anexo I do Edital), que tais documentos deverão ser 

apresentados apenas pela licitante vencedora; 

9. Defina, no item 7.3 do Edital, se a comprovação da realização de 

“serviços de mesma natureza” engloba a realização de coleta de 
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resíduos sólidos urbanos (RSU) E/OU resíduos de serviços de saúde 

(RSS), explicitando objetivamente; 

10. 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; 

11. Compatibilize as informações especificadas nos subitens 1.4 e 

17.2 do Edital quanto ao prazo para a assinatura do contrato; 

12. Inclua no item do Edital que trata da comprovação da 

Regularidade Fiscal exigência para que as licitantes apresentem 

comprovação de regularidade junto ao INSS, conforme dispõe o 

inciso IV do Art. 29 da Lei nº 8.666/93; 

13. Revise a redação do subitem 7.3.1 do Edital de forma que ela 

passe a exigir a apresentação, pelas licitantes, de certificado de 

registro e quitação junto ao Conselho Regional correspondente ao 

local de sua sede, de acordo com o Art. 30 da Lei nº 8.666/93, sendo 

o visto junto ao CREA-RJ exigido apenas da licitante vencedora; 

14. Revise a redação do subitem 7.4.2.4 do Edital de forma que a 

mesma estabeleça o percentual exigível para comprovação de 

patrimônio líquido até o máximo de 10% do valor estimado; 

15. Adote, no item 19.1 do Edital, o índice setorial para reajuste de 

preços, a partir do Sistema de Custos a ser referenciado no 

orçamento, excluindo-se dispositivos subjetivos; 

16. Inclua no Preâmbulo do Edital o número da Concorrência Pública; 

17. Revise a disposição e numeração dos subitens que compõem as 

exigências de habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
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18. Exclua a Cláusula Décima Quarta da minuta do Contrato que 

prevê a possibilidade de cessão do contrato; 

19. Adeque o Anexo IX do Edital (Declaração de Inexistência de 

Penalidade) ao subitem 4.1.1 do Edital;  

20. Encaminhar o Cronograma Físico Financeiro; 

21. Exclua o subitem 4.1.3 do Edital, na medida em que as proibições 

de participação de licitantes enquadrados nos incisos III e IV do artigo 

87 da Lei nº 8.666/93 já estão previstas nos subitens 4.1.1 e 4.1.2 do 

Edital; 

22. Revise o subitem 4.1.4 do Edital, de forma que seja admitida a 

participação de empresa em recuperação judicial cujo plano de 

recuperação já tenha sido aprovado ou homologado pelo Juízo 

competente; 

23. Avalie a possibilidade de dividir a licitação em lotes, uma vez que 

a iniciativa estimula a competitividade no certame, adotando, se for o 

caso, novas regras de qualificação econômico financeira para adaptá-

las à divisão em lotes; 

24. Informe se o Município de Barra do Piraí elaborou o Plano 

Municipal de Resíduos Sólidos nos termos em que foi determinado 

pelo art. 18 da Lei Federal nº 12.305/2010 e se foram contempladas 

as diretrizes estabelecidas no art. 19 da mesma norma; 

25. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade 

à mesma, na forma do § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, 

encaminhando as cópias a este Tribunal; 

26. 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. 
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II  - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à sociedade empresária Sanecol 

Saneamento Ambiental e Ecológico Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 08.864.823/0001-77, para que tome ciência de que a sua 

Representação (Processo TCE-RJ nº 820.470-2/16) perdeu o objeto 

em função da revogação do Edital analisado no Processo TCE-RJ nº 

205.689-0/17, ao qual estava apensada e que tratava da licitação CP 

nº 019/2016, ora substituída pela licitação CP nº 002/2017 em tela; 

III  - Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado e à representante de que a proposta 

do Corpo Instrutivo e o parecer do douto Ministério Público Especial 

podem ser consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ. 

 

Plenário,  

GC-7, em 07/02/2018. 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 

 


