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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° 222.471-4/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ 

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. REFORMA DE 

GINÁSIO POLIESPORTIVO. VALOR 

RELEVANTE. ATENDIMENTO PARCIAL. 

PATRIMÔNIO ABANDONADO. INQUÉRITO 

MPRJ. ECONOMICIDADE. AMPLIAÇÃO DAS 

PESQUISAS DE MERCADO. COMUNICAÇÃO.  

Cuidam os autos do Edital de Concorrência Pública nº 009/2017 (processo 

administrativo nº 21918/17) encaminhado pela Prefeitura Municipal de Macaé, 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção civil para 

reforma do Ginásio Poliesportivo de Macaé, localizado na Alameda Manoel P. 

Carneiro da Silva, no Bairro Riviera, com fornecimento de materiais, 

equipamentos e mão de obra, no valor total estimado de R$ 7.131.236,90 (sete 

milhões, cento e trinta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa 

centavos), cuja realização se encontra adiada sine die. 

Trata-se da 2ª (segunda) submissão do Edital em exame à apreciação 

desta Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 07/12/2017, este Tribunal decidiu 

nos seguintes termos: 

VOTO 

I – Pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito do Município de Macaé, com 
fulcro no artigo 6º, § 1º da Deliberação TCE-RJ 204/96, a constituir-
se na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento 
Interno, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências 
descritas abaixo: 
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1.1 – Mantenha esta licitação adiada sine die, até que este Tribunal 
delibere conclusivamente sobre o conhecimento do Edital, 
encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, devendo 
divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial do município (internet), 
em atenção ao que determina o art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

1.2 – Revise ou justifique adequadamente a manutenção da parcela 
de maior relevância (Anexo VI do Edital) constante do item 3, tendo 
em vista que os serviços previstos no capítulo 5 da planilha 
orçamentária – que trata da montagem de subestação – não 
possuem valor significativo, cabendo mencionar que não foi 
identificado na referida planilha um único item do serviço “montagem 
de subestação”; 

1.3 – Revise ou justifique adequadamente a manutenção da parcela 
de maior relevância (Anexo VI do Edital) constante do item 5, tendo 
em vista que os serviços previstos no item 10.3 da planilha 
orçamentária – que trata da execução de pavimentação em lajotas 
de concreto – não possuem valor significativo; 

1.4 – Encaminhe cópia da licença ambiental ou de documento 
atestando a sua inexigibilidade;  

1.5 – Avalie a pertinência de complementar a redação do item 18 do 
edital e na Minuta do futuro contrato, a fim de que a garantia 
contratual, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo 
vencedor do certame, contemple a cobertura para os eventos 
enumerados a seguir: 

1.5.1 – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

1.5.2 – multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

1.5.3 – prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de 
culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

1.5.4 – obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 
contratada. 

1.6 – Inclua no item relativo à habilitação jurídica a previsão de 
apresentação de cédula de identidade, conforme previsto no art. 28, 
inciso I da Lei nº 8.666/93; 

1.7 – Altere a redação dos subitens 7.2 e 9.1.3.5 do Edital, 
possibilitando a participação de sociedades empresárias em 
recuperação judicial, em observância ao princípio da preservação da 
empresa (art. 47, Lei 11.101/2005); 

1.8 – Justifique a restrição à participação de empresas reunidas em 
consórcio, conforme previsto no subitem 7.3, nos termos acima 
alinhados. Caso decida permitir a participação de empresas reunidas 
em consórcio, deverá observar a regra disposta no art. 33 da Lei nº 
8.666/93; 
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1.9 – Apresente cópia da ART ou RRT referente à elaboração do 
Projeto Básico da licitação em tela, com a respectiva guia de 
recolhimento quitada; 

1.10 – Adapte a minuta contratual às alterações elaboradas no Edital; 

1.11 – Detalhe, especificando item por item, por meio de Errata, 
todas as alterações efetuadas no ato convocatório, conferindo-lhe a 
devida publicidade, na forma do art. 21, §4º, da Lei Federal nº 
8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; e 

1.12 – 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. 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “30/01/2018 – 

Informação da CEE”: 

Visando dar atendimento ao que foi determinado, o Jurisdicionado 
encaminhou novos documentos via arquivo digital datado de 
15/01/2018 (Doc.TCE-RJ nº 933-0/2018) e datado de 25/01/2018 
(Doc. TCE-RJ nº 1508/2018), que ora passaremos a examinar 
tomando por referência as determinações levadas a efeito no voto 
acima. 

1.1 – Mantenha esta licitação adiada sine die, até que este Tribunal 
delibere conclusivamente sobre o conhecimento do Edital, 
encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, devendo 
divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial do município (internet), 
em atenção ao que determina o art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 

 

Análise: Foram encaminhadas as cópias das publicações dos avisos 
do adiamento sine die desta licitação no jornal Diário da Costa do Sol 
(21 a 23/10/17), no jornal O Fluminense de 21/10/2017, no DORJ de 
24/10/2017 e no DOU de 23/10/2017. Foram ainda enviadas as 
cópias dos avisos de adiamento para as empresas que retiram o 
edital. 

Em consulta ao site oficial da municipalidade foi possível observar o 
aviso desta Concorrência, bem como link  do aviso de adiamento 
sine die.  
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Determinação atendida. 

1.2 – Revise ou justifique adequadamente a manutenção da parcela 
de maior relevância (Anexo VI do Edital) constante do item 3, tendo 
em vista que os serviços previstos no capítulo 5 da planilha 
orçamentária – que trata da montagem de subestação – não 
possuem valor significativo, cabendo mencionar que não foi 
identificado na referida planilha um único item do serviço “montagem 
de subestação”; 

Resposta: O Jurisdicionando informa: 

 

 

Análise: O Documento digital “15/01/2018-(933-0/2018) Documento 
Anexado: DOC002 ASSINADO 12012018103938” contém o Termo 
de Referência, onde é possível verificar a exclusão da parcela de 
maior relevância referente à montagem de subestação, consoante 
solicitado (Item 3 do termo de referência). 

Determinação atendida. 

1.3 – Revise ou justifique adequadamente a manutenção da parcela 
de maior relevância (Anexo VI do Edital) constante do item 5, tendo 
em vista que os serviços previstos no item 10.3 da planilha 
orçamentária – que trata da execução de pavimentação em lajotas 
de concreto – não possuem valor significativo; 

Resposta: O Jurisdicionando informa: 

 

 

Análise: O Documento digital “15/01/2018-(933-0/2018) Documento 
Anexado: DOC002 ASSINADO 12012018103938” contém o Termo 
de Referência, onde é possível verificar a exclusão da parcela de 
maior relevância referente à execução de pavimentação em lajota de 
concreto, conforme solicitado (Item 3 do termo de referência). 
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Determinação atendida. 

1.4 – Encaminhe cópia da licença ambiental ou de documento 
atestando a sua inexigibilidade;  

Resposta/Análise: O Documento digital “15/01/2018-(933-0/2018) 
Documento Anexado: DOC002 ASSINADO 12012018103938” 
contém a certidão de inexigibilidade de licenciamento ambiental Nº 
224/2017 referente à reforma do ginásio poliesportivo de Macaé. 

Determinação atendida. 

1.5 – Avalie a pertinência de complementar a redação do item 18 do 
edital e na Minuta do futuro contrato, a fim de que a garantia 
contratual, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo 
vencedor do certame, contemple a cobertura para os eventos 
enumerados a seguir: 

1.5.1 – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

1.5.2 – multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

1.5.3 – prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de 
culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

1.5.4 – obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 
contratada. 

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 

 

 

Análise: Em consulta ao site oficial da municipalidade foi possível 
observar o aviso desta Concorrência com o  link  “ERRATA 001” que 
consta a cópia do edital consolidando as alterações realizadas, 
inclusive a alteração do item 18.1.2 do edital e do subitem 13.1.3 da 
Minuta do Contrato conforme o solicitado e a seguir reproduzido: 

 

Determinação atendida. 
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1.6 – Inclua no item relativo à habilitação jurídica a previsão de 
apresentação de cédula de identidade, conforme previsto no art. 28, 
inciso I da Lei nº 8.666/93; 

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 
 

 

Análise: Em consulta ao site oficial da municipalidade foi possível 
observar o aviso desta Concorrência com o  link  “ERRATA 001” que 
consta a cópia do edital consolidando as alterações realizadas, 
inclusive a inclusão do item 9.1.1.5  conforme o solicitado. 

Determinação atendida. 

1.7 – Altere a redação dos subitens 7.2 e 9.1.3.5 do Edital, 
possibilitando a participação de sociedades empresárias em 
recuperação judicial, em observância ao princípio da preservação da 
empresa (art. 47, Lei 11.101/2005); 

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 

 

 

 

Análise: Em consulta ao site oficial da municipalidade foi possível 
observar o aviso desta Concorrência com o  link  “ERRATA 001” que 
consta a cópia do edital consolidando as alterações realizadas, 
inclusive a revisão dos itens 7.2 e 9.1.3.5 excluindo a vedação de 
participação de empresas em recuperação judicial  conforme o 
solicitado. 

Determinação atendida. 

1.8 – Justifique a restrição à participação de empresas reunidas em 
consórcio, conforme previsto no subitem 7.3, nos termos acima 
alinhados. Caso decida permitir a participação de empresas reunidas 
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em consórcio, deverá observar a regra disposta no art. 33 da Lei nº 
8.666/93; 

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 
 

 

 

 

 

Análise: Em consulta ao site oficial da municipalidade foi possível 
observar o aviso desta Concorrência com o  link  “ERRATA 001” que 
consta a cópia do edital consolidando as alterações realizadas, 
inclusive a revisão do do item 7.3 e a inclusão do item 7.4, atendendo 
desta forma ao solicitado. 

Determinação atendida. 

1.9 – Apresente cópia da ART ou RRT referente à elaboração do 
Projeto Básico da licitação em tela, com a respectiva guia de 
recolhimento quitada; 

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 
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Análise: O Documento digital “15/01/2018-(933-0/2018) Documento 
Anexado: DOC002 ASSINADO 12012018103938” contém ATR 
referente ao orçamento e RRT relativa ao projeto de reforma do 
ginásio poliesportivo de Macaé. 

Determinação atendida. 

1.10 – Adapte a minuta contratual às alterações elaboradas no Edital; 

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 

 

 

 

Análise: Em consulta ao site oficial da municipalidade foi possível 
observar o aviso desta Concorrência com o  link  “ERRATA 001” que 
consta a cópia do edital consolidando as alterações realizadas, 
inclusive a alteração do subitem 13.1.3 da Minuta do Contrato. 

Determinação atendida. 

1.11 – Detalhe, especificando item por item, por meio de Errata, 
todas as alterações efetuadas no ato convocatório, conferindo-lhe a 
devida publicidade, na forma do art. 21, §4º, da Lei Federal nº 
8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal;  

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 
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Análise: Foram encaminhadas as cópias das publicações dos avisos 
da Errata 001 ao edital no jornal Diário da Costa do Sol (11/01/2018), 
no jornal O Fluminense de 11/01/2018, no DORJ fde 18/01/2018 e no 
DOU de 11/01/2018. Foram ainda enviadas as cópias dos avisos de 
adiamento para as empresas que retiram o edital. 

Em consulta ao site oficial da municipalidade foi possível observar o 
aviso desta Concorrência com o link  “ERRATA 001” que consta a 
cópia do edital consolidando as alterações realizadas nesta 
Concorrência. 

Determinação atendida. 

1.12 – 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; 

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 

 

Determinação superada. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado; 

Considerando que o Jurisdicionado encaminhou documentos que 
comprovaram o atendimento integral das solicitações desta Corte de 
Contas; 

Sugerimos: 

I. o CONHECIMENTO do Edital de Licitação por Concorrência nº 
09/2017 formalizado pela Prefeitura Municipal de Macaé. 

II. o posterior ARQUIVAMENTO do processo.  

O douto Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido, por 

meio do parecer constante da peça eletrônica “01/02/2018 – Informação MPE”. 

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, verifico que o empreendimento em comento 

trata de reforma do Ginásio Poliesportivo de Macaé, que abrange quadra coberta 
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(Ginásio) e duas quadras externas, contemplando área total edificada de 

13.151,90 m². 

Depreende-se, das informações constantes do projeto básico, dos 

desenhos técnicos e do relatório fotográfico, que o Ginásio Poliesportivo se 

encontra em condições precárias de utilização, tendo o jurisdicionado planejado 

intervenções, como a recuperação das estruturas metálicas e de concreto, 

substituição de esquadrias, troca das instalações elétricas e hidráulicas, bem 

como na fachada frontal, com substituição do brise soleil em policarbonato por 

alumínio composto. 

Consigno que o empreendimento em comento é denominado Ginásio 

Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, tendo sido construído por 

meio do Contrato nº 027/2004, de 30/01/2004, firmado com a Construtora Avenida 

Ltda., oriundo do Edital de Concorrência Pública nº 019/2003, e que, de acordo 

com informações disponíveis na página eletrônica do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro (MPRJ), de 23/08/2017, se encontra interditado devido às más 

condições de conservação, cabendo destacar, ainda1: 

Segundo perícia realizada pelo Grupo de Apoio Técnico 
Especializado (GATE/MPRJ), há o risco iminente de colapso da 
estrutura do ginásio. De acordo com a decisão da Justiça, portanto, 
compete à Prefeitura proteger a edificação, aparentemente 
abandonada, para evitar a ocorrência de eventuais danos aos 
cidadãos do Município. 

Nesse sentido, observo que consta informação de 31/08/2017, disponível 

na página eletrônica do Município de Macaé, de que a área externa deste Ginásio 

foi isolada com uso de placas de ferro, atendendo à decisão do Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva de Macaé, visando “coibir o acesso ao espaço e resguardar o bem 

público, contra vandalismo/depredação e furtos, havendo orientação de prudência 

na circulação dos arredores do espaço”. 

                                                           
1
Disponível em  https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/47206?p_p_state=maximized. 

https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/47206?p_p_state=maximized
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No tocante à implantação do empreendimento, por meio do Contrato 

nº 027/04, releva mencionar seu valor inicial, de R$ 27.022.453,41 (vinte e sete 

milhões, vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e um 

centavos), o qual constituiu, neste Tribunal, o Processo TCE-RJ nº 260.345-6/04. 

O referido Contrato foi considerado ilegal por esta Corte de Contas, tendo 

sido aplicada Multa ao Prefeito Municipal, à época, bem como foi instaurada 

Tomada de Contas Especial, decorrente do Voto de 15/12/2011 naqueles autos. 

A ilegalidade daquela contratação advém do não atendimento às 

determinações plenárias oriundas da análise do Edital de Concorrência nº 19/03 

(Processo TCE-RJ nº 200.720-4/03), sendo algumas atinentes à economicidade, 

restando pendentes de análise e comprovação quando do envio do contrato a 

este Tribunal. 

No entanto, a Tomada de Contas Especial foi protocolizada por meio do 

Processo TCE-RJ nº 200.459-0/13, tendo obtido Voto pela Regularidade das 

Contas e Arquivamento, em Sessão Plenária de 20/08/2013. 

A tabela, abaixo, ilustra os processos nesta Corte que se referem à 

construção do Ginásio que ora se quer reformar: 

Nº Processo TCE-RJ Natureza Objeto Último Voto Carga 

200.720-4/03 Edital de Concorrência 
Construção do Ginásio 
Poliesportivo de Macaé 

Conhecimento, Determinação e 
Arquivamento 

CGD/A 

200.737-7/03 
Cópia do Edital de 

Concorrência 
Construção do Ginásio 
Poliesportivo de Macaé 

Anexado (sem Voto) 

260.545-6/04 Contrato nº 27/04 
Construção do Ginásio 
Poliesportivo de Macaé 

Formalização da quitação e 
Remessa 

240.102-4/08   Cópia do Contrato nº 27/04 
Construção do Ginásio 
Poliesportivo de Macaé 

Anexação 

217.798-4/09 Termo Aditivo nº 01 Prorrogação do prazo Ilegalidade e Anexação 

245.068-7/08 Termo Aditivo nº 02 Acréscimo de Valor 
Aplicação de Multa e 

Comunicação 

239.821-3/08 Termo Aditivo nº 03 Rerratificação da Planilha 
Notificação e Encaminhamento 

ao Relator 

200.459-0/13 Tomada de Contas Especial 

Determinada no Processo 
TCE-RJ n.º 260.545-6/04, 

relativo ao Contrato n.º 
27/04 

Regularidade das Contas e 
Arquivamento 

 

 

Também houve Inspeção Ordinária no empreendimento, quando a obra se 

encontrava em andamento, que constituiu o Processo TCE-RJ nº 204.380-0/04, 
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com Voto pela Ciência e Arquivamento, em Sessão Plenária de 07/03/2016, na 

qual restou configurada defasagem entre o andamento dos serviços previstos nos 

cronogramas físico-financeiros dos contratos e a real situação das obras. 

Menciono, ainda, que o Ministério Público Estadual, pela 1ª Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Macaé, solicitou informações acerca dos 

Termos Aditivos no 02 e no 03 ao Contrato nº 027/04, por meio do Documento 

TCE-RJ nº 002.890-2/16, tendo em vista a instauração de Inquérito Civil (MPRJ 

nº 2012.0028.4971 – IC 118/2012/CID/MCE), objetivando apurar irregularidades 

naquela contratação. 

O empreendimento em comento traz à baila a questão da sustentabilidade 

nas obras públicas, que se relaciona com os procedimentos e escolhas durante a 

construção pretendida, devendo alcançar, ainda, a adequada preservação do 

patrimônio público em benefício da população. 

Os fatos anteriormente mencionados revelam o emprego expressivo de 

recursos públicos no empreendimento em apreço, que teria tido vida útil inferior a 

15 (quinze) anos – de acordo com informações veiculadas na mídia2 – denotando 

não ter havido a devida manutenção e preservação do patrimônio público. 

Desse modo, constará como item do meu Voto, a remessa dos autos à 

Secretaria de Controle Externo, com vistas à unidade técnica competente, para 

que os fatos relatados sirvam de subsídio ao planejamento de futuras auditorias 

no Município de Macaé, considerando os critérios de risco, materialidade e 

relevância, por força da Deliberação TCE-RJ nº 280/17, bem como ciência ao 

Ministério Público do Estado. 

Sendo assim, no tocante à análise da economicidade do Edital em 

comento, atinente aos quantitativos e preços unitários estimados, consigno que 

estes já foram apreciados na análise anterior do Corpo Instrutivo, por meio da 

peça eletrônica “31/10/2017 – Informação da CEE”, nos seguintes termos: 

                                                           
2
Disponível em http://globoesporte.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2013/08/inaugurado-em-2004-ao-custo-de-r-14-mi-

ginasio-e-interditado-em-macae.html. 
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a. Quanto à verificação dos preços: 

2.1. Análise de Preços Unitários 

A planilha orçamentária foi elaborada tendo como referência, na 
quase totalidade, os custos desonerados do Boletim EMOP de junho 
de 2017.  

As exceções ocorrem nos itens 4.6 e 7.1 da planilha orçamentária, 
obtidos no Sistema de Custos da FGV (SCO) e no item 9.3, referente 
ao serviço de execução de piso poliesportivo flexível, cujo preço 
unitário foi embasado por 3 propostas de empresas consultadas, 
tendo sido adotado o menor preço delas. 

Em análise aos preços unitários estimados com base no sistema de 
custos da EMOP e no sistema de custo da FGV, verificou-se a 
compatibilidade entre os mesmos. 

O BDI adotado na elaboração do orçamento foi fixado em 17%, 
embasado pela composição analítica encaminhada. 

Foi também apresentada a composição analítica do item 1.1, 
referente à Administração Local, estimado em R$ 480.237,00, 
representa 7,22% do total previsto para as obras.  

 

b. Com relação aos quantitativos estimados: 

2.2. Análise dos quantitativos dos itens de serviços 

Verificamos, por amostragem, que as quantidades estimadas no 
orçamento estão consolidadas pelos desenhos técnicos e pela 
memória de cálculo encaminhada. 

Em que pese a análise expendida anteriormente, no tocante aos preços 

estimados, sem que tenham sido apontados óbices à questão da economicidade 

do certame, tenho entendimento diverso, pois vislumbro que alguns pontos devem 

ser esclarecidos pelo jurisdicionado, pelos motivos que passo a expor. 

Observo que o preço estimado para o item 9.3 – piso poliesportivo flexível, 

em base emborrachada (...), no valor total de R$ 690.792,38 (seiscentos e 

noventa mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) – 

equivalente a 9,68% do valor total estimado – advém de pesquisas de mercado 

junto a três fornecedores, tendo sido adotado o menor preço cotado, no valor 

unitário de R$ 429,64/m² (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro 

centavos). 
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No que tange às pesquisas de mercado apresentadas, destaco os 

seguintes pontos, que devem ser esclarecidos pelo jurisdicionado: 

a. As pesquisas foram cotadas para o quantitativo de 1.493,50 m², que 

difere do quantitativo estimado para o item 9.3 da planilha estimada, de 

1.607,84 m². Assim, o jurisdicionado deve compatibilizar o quantitativo 

cotado com o efetivamente estimado; 

b. A diferença observada entre os quantitativos, acima mencionados, é 

oriunda da estimativa da colocação do piso poliesportivo na quadra e 

nas rampas de acesso à quadra, conforme justificativa constante da 

memória de cálculo (documento digital de 18/10/2017 – técnicas 

quantitativas de estimação das unidades). Nesse caso, o jurisdicionado 

deve justificar tecnicamente a necessidade da inclusão, na área das 

rampas, de piso com a mesma especificação da área da quadra; 

c. Constato, na pesquisa de mercado, referente ao valor indicado de 

R$ 429,64 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro 

centavos), que este advém do acréscimo de 16,75% sobre o valor de 

R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais), não restando esclarecida 

a que título foi aplicado; 

d. Observo, ainda, que, nas demais pesquisas de mercado apresentadas, 

não consta indicação de percentual no custo unitário apresentado a 

título de frete, por exemplo. 

No que tange às pesquisas apresentadas, consigno, ainda, o entendimento 

esposado em diversas decisões desta Corte de Contas, no sentido de que o 

jurisdicionado deve ampliar a pesquisa realizada, visto que não se deve lastrear o 

exame da economicidade em orçamento de apenas três fornecedores, conforme 

julgado no Processo TCE-RJ nº 104.293-7/17, em Sessão Plenária de 

21/09/2017, de minha Relatoria, cujo excerto transcrevo a seguir: 

Quanto à economicidade, já me manifestei sobre a fragilidade em se 
lastrear o exame de economicidade tão somente em orçamentos 
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apresentados por 3 (três) empresas. Não por acaso, esta Corte de 
Contas tem questionado a adoção exclusiva desse critério, exigindo 
a verificação, pelo Corpo Instrutivo, de preços referenciais de 
mercado, por meio da adoção, por exemplo, de ferramentas de 
tecnologia da informação e da comparação com cadastros 
informatizados de preços de reconhecida idoneidade [...]. 

Desse modo, não se encontra justificada a adoção do preço estimado para o 

item 9.3 com base, somente, em três pesquisas de mercado. 

Verifico que consta, no item 21.9 do Edital, a necessidade da entrega do 

projeto as built, nos seguintes termos: 

21.9 A última medição do contrato só será paga, após a entrega, pela 
contratada, de todos os projetos relacionados à obra em questão (as 
built). 

Ocorre que, anteriormente à entrega dos projetos as built, não resta 

esclarecido, no Edital, a quem compete a elaboração dos projetos executivos da 

obra, não havendo itens de serviços na planilha estimada para ressarcimento à 

contratada no tocante a ambos os projetos (executivos e as built), o que deve ser 

esclarecido pelo jurisdicionado. 

Observo que a análise do Corpo Instrutivo conclui ter havido o 

cumprimento integral dos itens constantes da Comunicação anterior. Todavia, 

com relação à determinação consubstanciada no item I.1.8 do Voto, entendo 

necessária a retificação exposta a seguir. Eis a determinação: 

1.8 – Justifique a restrição à participação de empresas reunidas em 
consórcio, conforme previsto no subitem 7.3, nos termos acima 
alinhados. Caso decida permitir a participação de empresas reunidas 
em consórcio, deverá observar a regra disposta no art. 33 da Lei nº 
8.666/93. 

A determinação supramencionada se reporta à justificativa referente à 

restrição à participação de empresas reunidas em consórcio, tendo o 

jurisdicionado optado por permiti-la em diversos dispositivos inseridos no item 7.3 

do Edital. 
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Todavia, o subitem 7.3.8 do Edital, transcrito a seguir, estabelece, no caso 

das empresas reunidas em consórcio, a obrigatoriedade de apresentação do 

atestado de visita técnica por todas as empresas consorciadas: 

7.3.8 O atestado de visita técnica deverá ser apresentado por todas 
as empresas participantes do consórcio. 

Sendo assim, entendo que o referido subitem deve ser retificado, no 

sentido de que o consórcio indique seu representante, além de incluir o termo 

“empresa/consórcio” no subitem 9.1.2.7.1 do Edital, transcrito a seguir, de forma a 

não haver dúvidas quanto à possibilidade de as empresas participantes do 

consórcio apresentarem a declaração, em substituição ao atestado de visita 

técnica: 

9.1.2.7.1 Caso a empresa opte por não realizar a visita, deverá 
apresentar declaração informando que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto da 
licitação, assumindo 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 o Município de Macaé, conforme 
modelo constante do Anexo XV. 

Ex positis, posiciono-me EM DESACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial e 

VOTO: 

I  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Macaé, 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. Adie e 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, 

encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 

adiamento nos termos do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, 

divulgando e mantendo atualizados os dados referentes à licitação em 
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sua página oficial, em cumprimento ao art. 8º da Lei Federal 

nº 12.527/2011; 

2. Publique, pela mesma forma que os avisos originais, o adiamento 

do certame, remetendo as cópias das publicações ao Tribunal de 

Contas, nos termos do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93; 

3. Amplie a pesquisa do item 9.3 – piso poliesportivo flexível, em base 

emborrachada [...], sem prejuízo de consulta a outras fontes, tais 

como histórico de preços do órgão, registro de preços de outros entes 

e preços pactuados em outros contratos e esclareça os pontos 

suscitados na fundamentação deste Voto, no tocante às pesquisas de 

mercado apresentadas para o item 9.3 da planilha orçamentária; 

4. Esclareça a quem compete a elaboração dos projetos executivos e 

as built da obra, visto que não constam itens de serviços na planilha 

orçamentária; 

5. Retifique o subitem 7.3.8 do Edital, no sentido de que o consórcio 

indique seu representante, bem como inclua o termo 

“empresa/consórcio” no subitem 9.1.2.7.1 do Edital, de forma a não 

haver dúvidas quanto à possibilidade de as empresas participantes do 

consórcio apresentarem a declaração, em substituição ao atestado de 

visita técnica; 

6. 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 Federal nº 8.666/93, 

encaminhando as cópias a este Tribunal; 

7. 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 REMESSA destes autos à Secretaria Geral de Controle Externo, 

com vistas à unidade técnica competente, para que os fatos 

apontados na fundamentação deste Voto sirvam de subsídio ao 

planejamento de futuras auditorias no Município de Macaé, em 

especial no tocante à preservação do Ginásio Poliesportivo, nos 

termos expostos na fundamentação deste Voto; 

III  - Pela CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, na 

pessoa do Procurador-Geral de Justiça, quanto aos fatos apontados 

na fundamentação deste Voto, tendo em vista o Inquérito Civil (MPRJ 

nº 2012.0028.4971 – IC 118/2012/CID/MCE), conduzido por aquele 

órgão ministerial, objetivando apurar irregularidades com relação ao 

Contrato nº 027/04; 

IV  - Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado 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 20/02/2018. 

 
 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 

 
I   -   


