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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° 106.425-6/2017 

ORIGEM: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  

PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PRIMEIRA 

SUBMISSÃO. AMPLIAÇÃO DA PESQUISA DE 

PREÇOS. QUANTITATIVO ESTIMADO DEVE SER 

JUSTIFICADO. COMUNICAÇÃO PARA 

APRESENTAR ESCLARECIMENTOS E 

DOCUMENTOS.  

Cuidam os autos do Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2017 (processo 

administrativo nº E-09/169/20/2017), encaminhado pela Secretaria de Estado de 

Segurança, por meio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de apoio 

administrativo, implementação e suporte técnico e desenvolvimento de atividades 

administrativas da PCERJ, no valor estimado de R$ 27.585.785,49 (vinte e sete 

milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos), cuja realização encontra-se adiada sine die. 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “02/01/2018 – 

Informação da CEE”: 

DO RESULTADO DA ANÁLISE 

Em face das verificações realizadas na documentação que integra os 
autos quanto aos aspectos de legalidade e de economicidade 
procedimental e, ainda, do exame de preços estimados, tecemos os 
seguintes comentários: 
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QUESTÕES COMENTÁRIO 

2.1 
Foi encaminhada cópia da publicação do aviso da licitação no DORJ 
(19/12/2017). Em consulta ao site www.compras.rj.gov.br foi possível observar o 
aviso da licitação, bem como acessar cópia do edital e do Termo de Referência. 

 

O presente edital tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço referente a 233 postos de trabalho para o 
desenvolvimento e suporte ao Programa Delegacia Legal, através de 
ações estruturais nas áreas técnicas e administrativas, atividades meio 
da PCERJ, e apoio ao Sistema Estadual de Segurança no combate à 
violência, com atuação que facultam as atividades operacionais e 
científicas das Unidades englobadas no Programa Delegacia Legal e 
Órgãos Técnicos, através de atividades realizadas nas áreas de 
Tecnologia da Informação, Projetos de Engenharia, Recursos Humanos, 
Treinamento e Administração Geral. 

Consta do Termo de Referência (Anexo I às fls. 25/37 do arquivo digital 
de 19/12/2017 – “Editais de Licitação ...”) a justificativa desta contratação, 
que destacamos: 

“Com o advento do Programa Delegacia Legal, implantado nas unidades 
inseridas na Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ocorreram 
incrementos que trouxeram grandes modificações nas rotinas e na estrutura 
das Delegacias Policiais e Órgãos Técnicos de Perícia e Informática, 
alterando a relação da polícia com a sociedade e órgãos fiscalizadores. 

O Projeto Delegacia Legal introduziu sistemas informatizados, através de 
banco de dados próprios e unificados, contendo registros de todas as 
atividades realizadas, permitindo ao servidor policial executar com maior 
agilidade e dedicação o processo investigatório, podendo inclusive cruzar 
informações, trazendo consequentemente maior êxito em suas 
investigações. 

(...) 

Portanto, imprescindível que o Governo do Estado, através da Policia Civil, 
prossiga com as atividades idealizadas no Programa Delegacia Legal, em 
cumprindo de sua missão de melhor servir a sociedade com eficiência, com 
foco em constantes melhorias e incrementos aos serviços prestados, com 
manutenção-técnica operacional e introdução de inovações no parque 
informatizado, desenvolvimento de tecnologias e projetos de inteligência do 
Sistema de Informação, suporte humano e coordenação do atendimento 
social das unidades, suporte técnico na área de engenharia, fiscalização, 
manutenção e apoio administrativo aos Órgãos Administrativos e Institutos 
Técnicos e Periciais da Instituição Policial.  

Por conseguinte, mais precisamente após a adesão ao Programa Delegacia 
Legal, proveu-se o intercâmbio do sistema informatizado da PCERJ com 
bases de dados nacionais em tempo real, como no caso do INFOSEG, 
Tribunal de Justiça, Instituto de Segurança Pública, entre outros, 
protegendo o erário com a continuidade dos investimentos realizados no 
decorrer dos anos, seguindo um planejamento estabelecido conforme a 
filosofia do Governo do Estado. 

Diante do exposto, e considerando a importância da manutenção do 
Programa Delegacia Legal e seus desdobramentos, que resulta numa 
polícia judiciária e órgãos periciais ágeis, apresentando resultados 
consistentes, apoiando o sistema Estadual de Segurança no combate à 

http://www.compras.rj.gov.br/


   

15 

 

Processo nº 106.425-6/17 

Rubrica           Fls.  

violência, torna-se necessária à adoção de medidas efetivas, como a 
presente contratação para a realização das atividades que não interferem 
nas ações peculiares das autoridades policiais e seus agentes, atividade-fim 
da PCERJ, em prol do serviço público de qualidade. 

Considerando a grave crise financeira que assola o Estado, a qual vem 
sendo noticiada, diariamente, pela imprensa, o presente termo de 
referência, se adequando a atual realidade vivenciada pelas Instituições que 
integram a Administração Pública Direta, teve que ser ajustado, almejando-
se a manutenção mínima das atividades desenvolvidas pela PCERJ, sem 
comprometer integralmente o Programa Delegacia Legal e o atendimento 
final ao usuário. 

Com o propósito de viabilizar os ajustes narrados anteriormente, alguns 
serviços tiveram que ser reestruturados, como exemplo: os síndicos, que 
passarão a atender polos de delegacias; manutenção de técnicas de 
atendimento apenas em unidades de porte superior ao grande, estando tal 
critério baseado em quantidade de registros confeccionados; corte de 
diversos postos de trabalho, entre outros.”  

Quanto ao quantitativo estimado de 233 postos de trabalho o 
Jurisdicionado informa que diante da grave crise financeira que assola o 
Estado, a administração optou por trabalhar com um quantitativo mínimo 
para que não haja paralisação de algumas atividades ou mesmo a 
paralisação total de alguns setores.  

Mencionou, ainda, o Jurisdicionado o Contrato anterior (Contrato nº 
007/2011 – Processo TCE-RJ nº 106.317-1/2011) com a totalização de 
850 postos de trabalho, sendo este quantitativo alterado para 962 postos 
no 6º Termo Aditivo.  

Em que pese a acentuada redução de quantitativos ora licitado em 
relação a contratação anterior, deve o Jurisdicionado identificar os locais 
previstos de utilização dos postos de trabalho com as descrições dos 
profissionais e seus respectivos quantitativos. 

Consta do item 11.4 do Termo de Referência que o objeto do presente 
contrato destina-se aos órgãos da PCERJ, competindo a Assessoria de 
Planejamento de Controle/ASPLAN a atestação mensal dos serviços 
prestados. 

Tal previsão deve constar do item 15 do edital (Condições de 
Pagamento), sendo necessário aperfeiçoá-lo. Devem ser estabelecidos 
no edital critérios de avaliação e desempenho da empresa contratada e a 
verificação da efetiva prestação dos postos de trabalho colocadas à 
disposição e a possibilidade de glosa das faturas mensais. 

No que tange a economicidade deste edital observamos que para estimar 
os valores orçados, a administração elaborou a Planilha de Composição 
de Custos (Anexo III) com a relação dos profissionais que prestarão os 
serviços (item II da planilha denominada “Quadro de Postos de 
Trabalho”), seus quantitativos e os custos salariais mensais destes 
profissionais. 

Consta também desta Planilha de Composição de Custos itens a serem 
preenchidos pelos licitantes referente a percentuais e custos relativos a:  
III -  Encargos Sociais, IV - Insumos, V - Demais Componentes (telefonia, 
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despesas operacionais, despesas Administrativas e Lucro) e VI - 
Tributos. 

No item VII – “Planilha de veículos” foram estimados os custos limites 
mensais de combustíveis e coluna a ser preenchida dos custos de 
locação dos 14 veículos. 

Para se estimar os custos salariais mensais dos profissionais deste 
objeto, o Jurisdicionado, devida a especificidade dos perfis profissionais 
necessários, elaborou quadro referente a pesquisa salarial e comparação 
de nomenclatura/atividades dos postos de trabalho por similaridade com 
cargos do mercado. Consta deste quadro a descrição do profissional e as 
atividades previstas neste objeto com os salários estimados e com 
colunas com a descrição de profissionais e atividades compatíveis ao 
estimado neste edital. Foram lançados neste quadro salários médios de 
profissionais compatíveis referendados pelo SINE (site nacional de 
empregos).  

Esta Coordenadoria procedeu a verificação dos salários mensais 
estimados neste edital e os pesquisados no SINE de categorias 
profissionais compatíveis as descrições de atividades contidas no Termo 
de Referência e constatou a pertinência do estudo/pesquisa salarial 
realizada pelo Jurisdicionado. Destacamos que este Tribunal utiliza como 
fonte referencial de preços os salários indicados no site do SINE. 

Além da fixação de salários mensais na planilha a ser preenchida pelos 
licitantes, foram estimados valores limites de consumo mensal de 
combustível (R$ 14.200,00/mês), de locação de 14 veículos (R$ 
25.000,00/mês), bem como de telefonia (R$ 2.700,00/mês). Esta 
Coordenadoria verificou que o preço médio mensal de locação de veículo 
com combustível encontra-se compatível com os custos indicados no 
sistema orçamentário da SCO/FGV. 

Diante do fato de que somente foram fixados os custos salariais dos 
profissionais e de consumo de combustíveis no Anexo III (Planilha de 
Composição de Custos a ser preenchida pelos licitantes), devem ser 
incluídos neste Anexo III os custos limites de locação de 14 veículos (R$ 
25.000,00/mês) e de telefonia (R$ 2.700,00/mês) com o intuito de coibir a 
apresentação de preços diferentes ao limitado neste projeto básico/termo 
de referência. 

Esta Planilha de Composição de Custos (Anexo III) foi encaminha as 
seguintes empresas que apresentaram suas propostas: PROVAC 
Terceirização de mão de obra Ltda., MI MONTREAL Informática SA., 
MPE Engenharia e Serviços S/A e PLANEJAR Terceirização e Serviços 
Eireli. 

A partir das propostas de preços detalhadas apresentadas por estas 04 
empresas o Jurisdicionado elaborou Mapa de Apuração denominado 
“Planilha de Custos Médios”. A seguir transcrevemos a tabela com os 
custos médios estimados neste edital: 
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O Jurisdicionado agluitinou custos o que dificultou a análise dos preços 
ofertados por empresas especializadas. Esta Coordenadoria, a partir 
das propostas detalhadas apresentadas, elaborou a seguinte tabela 
comparativa: 

 

Adotando-se os critérios estabelecidos no Documento Técnico 
Normativo de Análise de economicidade referente a mão de obra 
terceirizada (DTN nº 05) deste Tribunal, procedemos a seguinte análise: 

 A partir do custo total de mão de obra especializada estimada de R$ 

664.758,52 aplicamos o percentual de 80% de Encargos Sociais 

referente a salários de mensalistas; 

 Como os custos dos insumos indicados no DTN nº 05 (estimados 

valores de uniformes, alimentação, modais de transportes, seguro de 

vida em grupo e  treinamento) apresentou valor total inferior ao 

menor valor pesquisado (R$ 139.556,92 da empresa PROVAC), 

porém na mesma ordem de grandeza, adotamos este valor 

pesquisado como referência para o custo de insumos, uma vez 

observada a especificidade da mão de obra orçada; 

 Do valor total de salários mensais com encargos salariais acrescido o 

custo de R$ 139.556,92 referente a estimativa de custos de insumos, 

aplicamos os percentuais indicados no DTN nº 05 referente a reserva 
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técnica (1%), lucro (10%), taxa de administração (10%) e tributos 

(8,65%).  

 O valor total de mão de obra terceirizada a partir de critérios do DTN 

nº 05 é de R$ 1.787.508,27; 

 Comparando este preço total mensal de R$ 1.787.508,27 com o 

preço total mensal estimado de R$ 2.256.915,46 (descontado os 

custos de locação de veículos e telefonia) pode-se observar uma 

diferença de preços na ordem de 26,26% que consideramos 

significativa. 

Em uma análise mais detalhada dos preços ofertados pelas 04 
empresas especializadas pudemos verificar que foram apresentados 
preços e percentuais muitos dispares em especial aos preços dos 
insumos e percentuais de tributos que distorceram as médias 
aritméticas utilizadas pelo Jurisdicionado para estimar seu preço total. 

Para o item “IV – Insumos” foi previstos os seguintes custos: uniforme, 
auxílio alimentação, vale transporte, treinamento e/ou reciclagem, 
seguro de vida em grupo, assistência social familiar sindical (CCT), 
disponibilização bens e equipamentos, reserva técnica e outros 
(especificar). A empresa Montreal acrescentou para este item um valor 
de R$ 142.000,00 referente a serviços de logística e a empresa MPE 
estimou um valor de R$ 124.645,18 referente a reserva técnica. Estes 
valores elevaram a média aritmética para este item. 

Para o item “VI – Tributos” a empresa MPE acrescentou percentuais 
(além dos tributos referentes a ISSQN, COFINS e PIS) de garantia, 
risco e despesa financeira, com um percentual total que não 
corresponde ao somatório dos percentuais de tributos indicados. A 
empresa Montreal acrescentou um percentual de 4,50% referente a 
INSS olímpico (LC nº 13.161). Destacamos que as 04 empresas 
apresentaram percentuais de tributos referente a este objeto: ISSQN, 
COFINS e PIS. 

Importante ressaltar que após a análise das 04 propostas de preços 
ofertadas o Jurisdicionado entrou em contato novamente com estas 04 
empresas para que fossem ajustados os valores fixados de telefonia e 
locação de veículos.  Poderia o Jurisdicionado solicitar também revisão 
ou esclarecimentos destes valores e percentuais que distorceram a 
média aritmética da estimativa orçamentária.  

Diante da acentuada diferença entre as pesquisas de mercado 
realizadas e os critérios estabelecidos no Documento Técnico 
Normativo de Análise de economicidade referente a mão de obra 
terceirizada (DTN nº 05) deste Tribunal, deve o Jurisdicionado refazer 
sua estimativa orçamentária, ampliando as consultas com empresas 
especializadas, inclusive revendo os valores e percentuais detalhados 
ofertadas pelas empresas, com o intuito de aperfeiçoar sua estimativa 
orçamentária. 

OBSERVAÇÕES 

Obs. 1 - Foi definida, no item 3.2 do Termo de Referência, a 
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estruturação básica dos serviços a serem prestados referentes a 
Tecnologia da Informação – TI, entre eles os serviços de 
gerenciamento, planejamento, elaboração de projetos de sistemas 
operacionais, computacionais, de dados e aplicativos de TI à PCERJ. 

No que tange a modelagem do orçamento estimado pelo Jurisdicionado 
referente à equipe técnica colocada à disposição para a execução de 
serviços (postos de trabalho) em detrimento de estimativa de serviços 
propriamente avaliado é necessário destacar a Instrução normativa nº 4 
de 2014 do Poder Executivo Federal que dispõe sobre o processo de 
contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos 
integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia 
da Informação-SISP. Em seu inciso VIII do art. 7º é vedada a adoção de 
métrica homem-hora ou equivalente para aferição de esforço, salvo 
mediante justificativa e sempre vinculada à entrega de produtos de 
acordo com prazos e qualidade previamente definidos. 

Obs. 2 – No item 12.5.1 do edital foi estabelecida a seguinte exigência 

referente à qualificação técnica. 

 

A redação do item 12.5.1 é muito genérica sem estabelecer a forma de 
comprovação de experiência anterior das empresas interessadas em 
participar deste processo licitatório. 

Deve ser previsto no item 12.5.1 referente à qualificação técnica a 
apresentação de atestados técnicos que comprovem a experiência 
anterior com atividade pertinente e compatível em características com o 
objeto desta licitação e declaração com a indicação do pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização do objeto. A comprovação da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica de cada posto 
de trabalho será verificada do licitante vencedor. 

DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Considerando que a análise dos editais efetuada por esta 
Coordenadoria impõe rito distinto dos demais atos encaminhados a este 
Tribunal, e que a ilegalidade no procedimento está configurada apenas 
ante a realização do certame sem uma decisão conclusiva desta Corte, 
sugerimos a COMUNICAÇÃO ao Secretário de Estado de Segurança, 
com base no §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a 
constituir-se na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento 
Interno, com prazo a ser fixado pelo egrégio Plenário, para: 

1 - Adiar e manter esta licitação adiada sine die aguardando a decisão 
conclusiva desta Corte pelo conhecimento deste edital, encaminhando 
os comprovantes de publicação dos avisos de adiamento nos termos do 
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art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei nº 10.520/02, além de 
divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet). 

2 - Refazer o orçamento estimativo, ampliando as pesquisas de 
mercado com empresas especializadas, inclusive revendo os valores e 
percentuais detalhados ofertadas pelas empresas, a fim de verificar a 
aceitabilidade do preço dos serviços a serem adquiridos, em 
observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/93. 
Deve ser elaborado Mapa de Apuração/Comparação com todas as 
consultas realizadas com o detalhamento em separado dos valores de 
cada item do Anexo III (postos de trabalho, encargos sociais, insumos, 
despesas, lucro, tributos, locação de veículos, combustível e telefonia), 
bem como a indicação dos parâmetros adotados para se estimar os 
preços unitários. 

3 – Justificar o quantitativo estimado de 233 postos de trabalho com a 
identificação dos locais previstos de utilização destes postos de trabalho 
com as descrições dos profissionais e seus respectivos quantitativos. 

4 - Incluir no edital a redação do item 11.4 do Termo de Referência que 
estabelece o objeto do presente contrato destina-se aos órgãos da 
PCERJ, competindo a Assessoria de Planejamento de 
Controle/ASPLAN a atestação mensal dos serviços prestados. 

5 - Estabelecer no edital os critérios de avaliação e desempenho da 
empresa contratada e a verificação da efetiva prestação dos postos de 
trabalho colocados à disposição, bem como a possibilidade de glosa 
das faturas mensais. 

6 - Justificar a modelagem do orçamento estimado pelo Jurisdicionado 
referente à equipe técnica (postos de trabalho) de Tecnologia da 
Informação colocada à disposição para a execução de serviços em 
detrimento de estimativa de serviços propriamente avaliados. 

7 - Revisar a redação do item 12.5.1 do edital referente à qualificação 
técnica prevendo a apresentação de atestados técnicos que comprovem 
a experiência anterior com atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação e declaração com a 
indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização 
do objeto. A comprovação da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica de cada posto de trabalho será verificada do licitante 
vencedor. 

8 - Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório se for o caso, dando a devida 
publicidade na mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 
8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

9 - 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. 
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Para melhor compreensão acerca dos aspectos analisados sugerimos 
ao Egrégio Plenário que cientifique o Jurisdicionado de que a 
informação do Corpo Instrutivo e o parecer do douto Ministério Público 
Especial podem ser consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ. 

 

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

meio do parecer constante da peça eletrônica “04/01/2018 – Informação MPE”, 

todavia, ressalta, ao final, que o chamamento aos autos deve ser dirigido ao 

subscritor do Edital em exame, ou seja, ao Titular da Polícia Civil e, não, ao 

Secretário de Estado de Segurança.  

É o Relatório. 

Consigno, preliminarmente, que, após a manifestação do Parquet de Contas, 

foi juntado aos autos, em 17/01/2018, o Documento TCE-RJ nº 000.447-1/18, 

subscrito pelo Sr. Carlos Augusto Neto Leba, Chefe da Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeiro – PCERJ, informando que o Edital em comento se encontra adiado sine 

die, em cumprimento ao disposto no Ofício SGE/CEE nº 372/17, de 19/12/2017. 

O referido documento se limita a encaminhar cópias acerca do adiamento do 

certame, das respectivas publicações, bem como da divulgação na página eletrônica 

do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições, nada mais acrescentando aos 

autos. 

Sendo assim, o teor do expediente supracitado não altera o mérito até então 

expendido pelas instâncias instrutivas desta Corte de Contas, motivo pelo qual não 

determinarei o retorno dos autos com vistas à nova apreciação, considerando o 

princípio da celeridade processual. 

Após detido exame dos autos, verifico, preliminarmente, que o Termo de 

Referência (Anexo I) do Edital dispõe que a prestação dos serviços alcança as áreas 

de engenharia de obras, arquitetura de projetos, manutenção física e de 

equipamentos, logística, tecnologia de informação, administração geral, recursos 

humanos e capacitação de pessoal. 
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Sendo assim, no que tange ao objeto pretendido, destaco que o art. 8º da 

Instrução Normativa nº 05/17 (maio de 2017), da Secretaria de Gestão do Ministério 

do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, estabelece a possibilidade de 

execução indireta de serviço de apoio administrativo, vedando atividades inerentes 

às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos, bem como veda a 

transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou 

tomada de decisão para o contratado, transcrito abaixo: 

Art. 8º Poderá ser admitida a contratação de serviço de apoio 
administrativo, considerando o disposto no inciso IV do art. 9º desta 
Instrução Normativa, com a descrição no contrato de prestação de 
serviços para cada função específica das tarefas principais e essenciais 
a serem executadas, admitindo-se pela Administração, em relação à 
pessoa encarregada da função, a notificação direta para a execução 
das tarefas.  

[...] 

Art. 9º Não serão objeto de execução indireta na Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional:  

(...) 

IV - as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas 
pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa 
disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total 
ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.  

Parágrafo único. As atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias 
às funções e atividades definidas nos incisos do caput podem ser 
executadas de forma indireta, sendo vedada a transferência de 
responsabilidade para realização de atos administrativos ou a 
tomada de decisão para o contratado. (grifei) 

 

Isto posto, entendo que o jurisdicionado deva comprovar que os profissionais 

elencados no item 4 do Anexo I não são categorias profissionais previstas no plano 

de cargos da PCERJ e, as respectivas atividades, não se relacionam com a 

realização de atos administrativos ou tomada de decisão para o contratado, nos 

termos do inciso IV do art. 9º da Instrução Normativa nº 05/17, acima destacado, c/c 

art. 1º do Decreto Federal nº 2.271/97, transcrito a seguir: 

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades 
materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos 
que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. 
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Nessa seara, não resta clara a especialização e as respectivas tarefas 

almejadas para os cargos relacionados no item 4 do Anexo I, em cotejo com as 

áreas abrangidas e a respectiva especificação da formação exigida para os 

profissionais, como nos casos de assessor técnico, analista técnico e assistente 

técnico. 

No tocante à análise da economicidade, comungo, igualmente, do 

entendimento manifestado pelo Corpo Instrutivo, no sentido de que o jurisdicionado 

deva identificar os locais previstos de utilização dos postos de trabalho, incluindo as 

qualificações dos profissionais e respectivos quantitativos. 

A ausência de informações, atinentes à localização dos trabalhos dos 

profissionais contemplados no presente, pode motivar, inclusive, eventuais 

alegações quanto ao desconhecimento das condições e grau de dificuldade 

existentes, com impacto nos valores pactuados. 

Em sentido contrário, o subitem 10.1 do Edital dispõe acerca das distribuições 

dos profissionais, bem como das jornadas de trabalho, as quais serão informadas 

somente após o certame, o que prejudica a formulação de propostas, devendo o 

jurisdicionado disponibilizar tais informações a todos os licitantes, excluindo o 

subitem destacado a seguir: 

 

Nessa toada, verifico que o subitem 4.3 do Edital, inserido abaixo, também 

deve ser excluído, pois ratifica a indefinição quanto à especialização exigida para os 

cargos de assessor técnico, analista técnico e assistente técnico, o que compromete 

a formulação das propostas:   
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Observo que o Corpo Instrutivo aduz que os valores salariais, estimados para 

os profissionais prestarem o serviço almejado, encontram-se de acordo com os 

indicados na página eletrônica do SINE (Site Nacional de Empregos). Em relação às 

quatro pesquisas de mercado obtidas, constam incompatibilidades, no tocante aos 

percentuais de tributos.  

Acrescento que, embora tenham sido apresentadas quatro cotações, a 

pesquisa de mercado, durante a fase interna do certame, deve ser realizada junto ao 

maior número possível de fornecedores, de acordo com entendimento expendido em 

diversos julgados por esta Corte (Processos TCE-RJ nos 219.836-5/17 e 218.403-

7/17), bem como no âmbito do TCU, como no Acórdão 868/2013 – Plenário. 

Desse modo, entendo que assiste razão ao Corpo Instrutivo, no sentido de 

que o orçamento estimativo deva ser revisado, devendo abranger, inclusive, o 

aspecto quantitativo, afigurando-se imprescindível que o jurisdicionado encaminhe 

demonstração quanto à origem da demanda dos quantitativos fixados neste Edital, 

que devem ser calculados em função do histórico de demanda de consumo e 

utilização prováveis (telefone, combustível, etc.), conforme determina o art.15, § 7º, 

II da Lei Federal nº 8.666/93. 

Todavia, acrescento que, na mencionada revisão do orçamento, em relação à 

formação da estimativa de preços, o jurisdicionado deve proceder à consulta a Atas 

de Registro de Preço, próprias ou de outros órgãos, boletins de preços, valores 

praticados em contratações similares, não adotando, unicamente, os orçamentos 

apresentados pela iniciativa privada. 

No que tange à adoção no presente, de licitação em único lote, nos moldes do 

Pregão anterior (Pregão Eletrônico nº 61/2010), tenho entendimento diverso, pelos 

motivos que passo a expor. 

O objeto daquele Pregão, que originou o Contrato nº 007/1200-2011, firmado 

com a empresa Facility Central de Serviços Ltda., no valor inicial de 

R$ 48.000.900,00 (quarenta e oito milhões e novecentos mil reais), referia-se à 

prestação de serviços de apoio, implementação e suporte técnico para o 
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desenvolvimento das atividades administrativas da PCERJ, atividades meio da 

PCERJ, e apoio ao Sistema Estadual de Segurança, incluindo áreas de Projetos e 

Engenharia de Obras, Manutenção, Tecnologia da Informação, Administração Geral 

e Logística, de Recursos Humanos e Capacitação Profissional, que contemplava 

850 postos de trabalho.  

No caso em apreço, embora não se encontrem especificadas as unidades 

policiais contempladas no presente, consta, no subitem 10.16 do Edital, que as 

“lotações dos contratados poderão ocorrer em qualquer município do Estado do Rio 

de Janeiro”, motivo pelo qual não vislumbro justificativa para licitação em lote único, 

seja do ponto de vista técnico ou econômico, devendo tal justificativa constar nos 

autos do presente. 

Dessa forma, cabe à PCERJ demonstrar, de forma técnica e econômica, que 

a escolha pelo agrupamento de todas as regiões do Estado, em lote único, 

representa medida administrativa econômica e tecnicamente mais vantajosa do que 

a adjudicação por região. 

Acrescento ao destacado pelo Corpo Instrutivo – quando cita o Contrato 

nº 007/1200-2011, que constituiu, neste Tribunal, o Processo TCE-RJ nº 106.317-

1/11 (conhecido e arquivado em Sessão Plenária de 09/09/2014) e a respectiva 

alteração do número de postos de trabalho, que passou de 850 para 962 (por meio 

do 6º Termo Aditivo) – as informações expostas adiante. 

O referido Contrato foi objeto de prorrogações e alterações contratuais – por 

meio dos Termos Aditivos elencados no quadro a seguir –, finalizando com o 

quantitativo contratado de 802 postos de trabalho, e perfazendo, após 5 (cinco) anos 

de duração, o valor total de R$ 274.548.113,79 (duzentos e setenta e quatro 

milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e treze reais e setenta e nove 

centavos), de acordo com as informações constantes do Termo Aditivo nº 08: 
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As alterações empreendidas na contratação anterior reforçam a necessidade 

de que o quantitativo, estimado no presente Edital, deve ser devidamente justificado, 

conforme já ressaltei nesta fundamentação, considerando, ainda, a escassez de 

recursos do Estado. 

Consigno que é expressiva a diferença entre o preço estimado do Edital e o 

preço inicial pactuado no Contrato nº 007/2011 (110%), diante da redução do 

número de postos de trabalho, conforme demonstrado no quadro comparativo, 

inserido a seguir, motivo pelo qual entendo que o jurisdicionado deva esclarecer tal 

diferença, de forma detalhada e comparativa: 
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No que tange à modelagem da equipe destinada à prestação de serviços 

referentes à Tecnologia da Informação – TI, os quais devem estar vinculados à 

entrega de produtos em resultados, acrescento ao destacado pelo Corpo Instrutivo, 

o entendimento cristalizado, por meio da Súmula n° 269 do TCU, e já adotado no 

Processo TCE-RJ nº 102.795-1/17 (Edital de Pregão Eletrônico nº 07/2017), de 

minha Relatoria, no sentido de que, nas contratações para a prestação de serviços 

de Tecnologia da Informação (TI), a remuneração deve estar vinculada ao alcance 

de resultados ou ao atendimento de níveis de serviço esperados pela Administração, 

transcrita a seguir: 

SÚMULA Nº 269 

Nas contratações para a prestação de serviços de tecnologia da informação, a 
remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço, 
admitindo-se o pagamento por hora trabalhada ou por posto de serviço somente quando 
as características do objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve 
estar prévia e adequadamente justificada nos respectivos processos administrativos. 

 

Sobre a amplitude das punições previstas no art. 87 da Lei Federal 

nº 8.666/93, e seu impacto na possibilidade de participar no certame, verifico que é 

tratada de forma genérica. 

Os dispositivos do Edital (subitens 6.2, 6.5A, destacados a seguir) devem ser 

compatibilizados com o entendimento desta Corte, de forma a estabelecer que o 

impedimento à participação no certame, devido à suspensão, ou seja, com fulcro no 

inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, atinja apenas as empresas punidas 

no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, enquanto a punição, 

calcada no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, impedirá a participação da 

empresa no certame, não importando qual ente tenha aplicado a punição, seja na 

esfera municipal, estadual ou federal: 
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No tocante ao subitem 16.14.1 do Edital, a seguir, verifico que deve ser 

retificado o termo “contratantes” para “contratados”: 

 

Com relação ao critério de aceitabilidade de preços, entendo que o 

jurisdicionado deva retificar o subitem 9.5 do Edital, adiante transcrito, de forma a 

não restarem dúvidas quanto à desclassificação das propostas, devendo ser 

estabelecido um limite, de forma objetiva, para a desclassificação das propostas, em 

substituição à expressão “preço excessivo”, que denota indesejável subjetividade. 

Eis o subitem do Edital: 

 

Acrescento que o jurisdicionado deva incluir, no que tange ao item 19 do 

Edital (Garantia), de forma análoga à fundamentação do Voto prolatado pelo 

eminente Conselheiro-Substituto Marcelo Verdini Maia, em Sessão Plenária de 

18/07/2017, nos autos do Processo TCE-RJ nº 103.233-0/17 (Edital de Pregão 

Eletrônico nº 24/2017), os dispositivos transcritos em parte, a seguir: 

No que se refere à garantia contratual, devo registrar que o edital em 
exame exige a garantia contratual de 5% conforme hipótese prevista no 
art. 56 da Lei 8.666/93. Neste compasso caberá ao contratado escolher 
a modalidade da garantia a ser prestada. Contudo, como forma de 
evitar os riscos decorrentes do inadimplemento do particular quanto às 
obrigações abrigadas pela solidariedade, na forma do artigo 71 da Lei 
8.666/93, é prudente determinar ao jurisdicionado a adoção de medida 
referendada pelo TCU em voto condutor do Acordão nº 1.214/2013, no 
sentido de  fazer constar do edital e da minuta do futuro contrato, um 
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item indicando que a cláusula de  garantia a ser apresentada, qualquer 
que seja a modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever a 
cobertura para os seguintes eventos, dentre outros: 

1 - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

2 - multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

3 - prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; e 

4- obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 
contratada. 

 

Observo, ainda, que a redação da Cláusula Décima Quinta da Minuta 

Contratual (Anexo VI do Edital), referente à possibilidade de cessão e transferência 

do contrato deve ser retificada, eliminando a possibilidade de cessão do contrato, 

em atendimento ao disposto do art. 72 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Nesse caso, o jurisdicionado poderá definir, se for o caso, um limite para a 

eventual subcontratação de serviços, vedando a cessão ou sub-rogação do contrato 

decorrente do presente Edital, conforme já determinei em Sessão Plenária de 

03/10/2017, no Processo TCE-RJ nº 104.516-7/17 (Edital de Concorrência 

nº 002/2017, também encaminhado pela PCERJ), de minha Relatoria, o qual foi 

posteriormente revogado, antes de sua realização. 

Quanto à subcontratação, insta mencionar que o jurisdicionado poderá 

estabelecer no Edital percentual referente à subcontratação de pequenas empresas, 

em observância ao disposto no inciso V e o caput do art. 7º do Decreto Estadual 

nº 45.790/16, que altera o Decreto Estadual nº 42.063/09, in verbis: 

Art. 7° - Nas licitações para a contratação de serviços e obras, os 
órgãos e entidades contratantes poderão estabelecer, nos instrumentos 
convocatórios, a exigência de subcontratação de pequenas empresas, 
sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais, 
determinando: 

(...) 

V - o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo 
admitido, a serem estabelecidos no edital, sendo vedada a sub-rogação 
completa ou da parcela principal da contratação. 
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Por fim, no tocante à discordância do Parquet de Contas, com relação ao 

chamamento aos autos sugerido pelo Corpo Instrutivo, verifico que o presente Edital 

foi elaborado no âmbito da PCERJ, motivo pelo qual entendo que, de fato, a 

Comunicação proposta deva ser direcionada ao Titular da Polícia Civil. 

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

instrutivas, razão pela qual – incorporando, como razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “02/01/2018 - 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 das Determinações constantes dos subitens 8 ao 18 

desta Decisão, e 

 

VOTO: 

 

I  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Chefe da Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeiro – PCERJ, 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. 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, bem como os 

dados referentes à licitação em sua página oficial, em cumprimento ao 

art. 8º da Lei Federal nº 12.527/2011; 

2. Revise o orçamento estimativo, ampliando as pesquisas de 

mercado com empresas especializadas, além de outras fontes, como 

Atas de Registro de Preço, próprias ou de outros órgãos, boletins de 

preços, valores praticados em contratações similares, a fim de alcançar 

o máximo de vantagem nas contratações públicas; bem como os valores 

e percentuais detalhados ofertadas pelas empresas nas pesquisas 

apresentadas, a fim de verificar a aceitabilidade do preço dos serviços a 
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serem adquiridos, em observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, 

da Lei Federal nº 8.666/93. Deve ser elaborado Mapa de 

Apuração/Comparação com todas as consultas realizadas com o 

detalhamento, em separado, dos valores de cada item do Anexo III 

(postos de trabalho, encargos sociais, insumos, despesas, lucro, 

tributos, locação de veículos, combustível e telefonia), bem como a 

indicação dos parâmetros adotados para se estimar os preços unitários; 

3. Envie elementos que justifiquem o quantitativo de 233 postos de 

trabalho, com a identificação dos locais previstos, conforme qualificação 

dos profissionais e quantitativos, demonstrando quanto à origem da 

demanda dos quantitativos fixados neste Edital, que devem ser 

calculados em função do histórico de demanda de consumo e utilização 

prováveis, conforme determina o art.15, § 7º, II da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

4. Inclua, no Edital, a orientação ínsita no item 11.4 do Termo de 

Referência, no sentido que cabe, à Assessoria de Planejamento de 

Controle/ASPLAN, a atestação mensal dos serviços prestados; 

5. Estabeleça no Edital os critérios de avaliação e desempenho da 

empresa contratada e a verificação da efetiva prestação dos postos de 

trabalho colocados à disposição, bem como a possibilidade de glosa das 

faturas mensais; 

6. Justifique a modelagem do orçamento estimado referente à equipe 

técnica (postos de trabalho) de Tecnologia da Informação colocada à 

disposição para a execução de serviços, em detrimento de estimativa de 

serviços propriamente avaliados (métrica fundamentada em resultados); 

7. Revise a redação do item 12.5.1 do Edital referente à qualificação 

técnica prevendo a apresentação de atestados técnicos que comprovem 

a experiência anterior com atividade pertinente e compatível em 

características com o objeto desta licitação e declaração com a 

indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do 
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objeto. A comprovação da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica de cada posto de trabalho será verificada do licitante 

vencedor; 

8. Comprove que os profissionais elencados no item 4 do Anexo I do 

Edital não são categorias profissionais previstas no plano de cargos da 

PCERJ e, as respectivas atividades, não se relacionam com a realização 

de atos administrativos ou tomada de decisão para o contratado, nos 

termos do inciso IV do art. 9º da Instrução Normativa nº 05/2017 c/c art. 

1º do Decreto Federal nº 2.271/97;  

9. Faça constar a especialização e as respectivas tarefas almejadas 

para os cargos relacionados no item 4 do Anexo I do Edital, em cotejo 

com as áreas abrangidas e a respectiva especificação da formação 

exigida para os profissionais, como nos casos de assessor técnico, 

analista técnico e assistente técnico; 

10. Exclua os subitens 4.3 e 10.1 do Edital, em face das informações 

necessárias à formulação das propostas, que, pelo princípio da 

isonomia, devem constar no Edital; 

11. Demonstre, de forma técnica e econômica que a escolha pelo 

agrupamento de todas as regiões do Estado, em lote único, representa 

medida administrativa econômica e tecnicamente mais vantajosa do que 

a adjudicação por região, nos moldes estabelecidos nos artigos 3º, § 1º, 

inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93; 

12. Esclareça a diferença entre o preço estimado do Edital e o inicial 

pactuado no Contrato nº 007/2011 (110%), diante da redução do número 

de postos de trabalho, conforme demonstrado no quadro comparativo 

constante deste Voto; 

13. Especifique, no Edital, que estão impedidas de participar no 

certame as empresas suspensas pela Administração Direta e Indireta do 

Estado, ou seja, com fulcro no inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 

8.666/93, bem como aquelas declaradas inidôneas por qualquer ente 
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federativo (esfera municipal, estadual ou federal), com base no inciso IV 

do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 

14. Retifique o termo “contratantes” para “contratados”, constante do 

subitem 16.14.1 do Edital; 

15. Retifique o subitem 9.5 do Edital, substituindo a expressão “preço 

excessivo” e estabelecendo um limite, de forma objetiva, com vistas a 

não restarem dúvidas quanto à desclassificação das propostas; 

16. Inclua item no Edital e na minuta do futuro contrato, indicando que 

a cláusula de garantia a ser apresentada, qualquer que seja a 

modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever a cobertura para os 

seguintes eventos, dentre outros: prejuízos advindos do não 

cumprimento do contrato, multas punitivas aplicadas pela fiscalização à 

contratada, prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do contrato e obrigações 

previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada; 

17. Retifique a redação da Cláusula Décima Quinta da Minuta 

Contratual, definindo, se for o caso, um limite para a eventual 

subcontratação de serviços e vedando a cessão ou sub-rogação do 

contrato decorrente do Edital sub examen; 

18. Faça constar dispositivo no Edital que atenda ao disposto no inciso 

V e o caput do art. 7º do Decreto Estadual nº 45.790/16, que estabelece 

a necessidade de percentual referente à subcontratação de pequenas 

empresas; 

19. 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; 

20. Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
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publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados 

no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93; 

II  - 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     /    /2018. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 


