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      VOTO GA-1 

PROCESSO: TCE-RJ 827.715-9/16 

ORIGEM: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO 

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO 

ANTERIOR. DÉFICIT INFORMACIONAL QUE AINDA IMPEDE A 

ANÁLISE MERITÓRIA. NOTÍCIAS ACERCA DE CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL DO MESMO OBJETO. COMUNICAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO.  

 
 

 Versa o presente sobre o Edital de Concorrência Pública nº. 008/2016 (processo 

administrativo nº 12427/2016), formalizado pela Prefeitura do Município de Nova Friburgo, que tem 

por objeto a contratação de empresa de engenharia para gerenciamento do sistema de Iluminação 

Pública do Município de Nova Friburgo/RJ, com valor estimado atualizado de R$ 4.788.227,24 

(quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e quatro 

centavos)1, pelo prazo de 12 (doze) meses. A licitação encontra-se adiada sine die2. 

Trata-se da sétima submissão plenária, ressaltando-se que o processo foi submetido pela 

primeira vez ao Tribunal ainda no ano de 2016. 

Na última sessão, realizada em 27.12.2017, ainda com inconsistências apresentadas no 

instrumento convocatório, o Plenário, nos termos de meu voto anterior, deliberou pela formalização 

                                                           
1
 Destaca-se que houve redução da estimativa orçamentária pelo Jurisdicionado, representando uma economia de R$ 

4.473.065,30 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil, sessenta e cinco reais e trinta centavos), considerando o 
valor inicialmente estimado de R$ 9.261.292,54 (nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e dois 
reais e cinquenta e quatro centavos). 
2
 Conforme informações extraídas do site http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacoes/aviso-de-licitacoes/. Acesso em 

23.02.2018. 

http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacoes/aviso-de-licitacoes/
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de nova Comunicação ao Prefeito do Município de Nova Friburgo3, considerando o cumprimento 

apenas parcial da Comunicação determinada em sessão anterior. 

Em resposta, em 19.01.2018, o Jurisdicionado encaminhou o documento eletrônico TCE-RJ 

nº. 1.437-3/2018. 

Considerando critérios consubstanciados no regramento atinente à matéria, a Coordenadoria 

de Exame de Editais – CEE, em 06.02.2018, após reexame do feito, e diante, mais uma vez, do 

cumprimento parcial das determinações desta Corte, sugeriu a realização de nova Comunicação ao 

atual Prefeito Municipal de Nova Friburgo, manifestando-se nos seguintes termos: 

Ante o exposto, sugerimos a COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Nova 
Friburgo, com base no §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-
se na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, para que 
cumpra o abaixo enumerado, tomando ciência de que a realização do certame, 
antes do atendimento integral das determinações ora impostas, pode configurar 
prática de ato ilegal e /ou antieconômico, passível da sanção prevista no art. 63, 
inciso III, da Lei Complementar nº 63/90: 

                                                           
3
 1 – Pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito do Município de Nova Friburgo, 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 60 
(sessenta) dias, adote as providências descritas abaixo: 
1.1 – Mantenha adiada sine die a realização da licitação objeto do Edital na modalidade Concorrência Pública nº 008/2016, 
até a decisão definitiva deste Tribunal quanto ao instrumento convocatório em exame;  
1.2 – Elabore a estimativa orçamentária substituindo os itens de mão de obra e equipamentos orçados em separado por 
itens de serviços, os quais podem ser de composição própria de forma a possibilitar a inclusão de todos os aspectos 
necessários à representação adequada do serviço, caso não haja itens equivalentes nos sistemas de custos de obras 
disponíveis; Ou, unifique os itens de mão de obra e equipamentos da planilha orçamentária em apenas um único item 
orçamentário chamado “Equipes de Serviço”, o qual deve ter como unidade de medição “Equipe x Mês” e composição 
conforme indicado no item 1.2 desta instrução. Os custos horários referentes aos equipamentos devem ser estimados 
através da ponderação de custos produtivo e improdutivos de equipamentos adotando a proporção de 60% para o custo 
produtivo e 40% para o custo improdutivo, sendo necessário o envio da memória de cálculo desta ponderação com os 
códigos da EMOP utilizados; 
1.3 – Encaminhe memória de cálculo de todas as quantidades orçadas, devidamente detalhada e embasada por 
documentação técnica e/ou séries históricas, contendo o passo a passo percorrido na mensuração de cada item de planilha, 
possibilitando a compreensão de todos os insumos envolvidos na consecução de cada item orçado; 
1.4 – Inclua item no edital estabelecendo que as parcelas de maior relevância não poderão ser objeto de subcontratação; 
1.5 – Caso opte pelo orçamento elaborado por itens de insumo (com a inclusão de uma equipe de serviço mensal em 
detrimento de itens individuais de mão de obra e equipamentos), corrija no item 21.3 do Memorial Descritivo a forma de 
remuneração mensal prevista para o objeto em tela de “serviços efetivamente realizados” para “itens orçamentários 
efetivamente utilizados”, de acordo com a forma de elaboração do orçamento estimado em itens de insumo; 
1.6 – Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as alterações efetuadas no ato convocatório, dando a 
devida publicidade a mesma, na forma do §4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 
1.7 – Insira e mantenha atualizadas as informações atinentes à Concorrência Pública nº. 008/2016 no sítio eletrônico oficial 
da Prefeitura Municipal, incluindo a disponibilização imediata da Errata, promovendo também a efetiva disponibilização de 
cópia integral consolidada do Edital e de seus anexos para acesso online e download, em conformidade com o artigo 8º, § 
1º, IV; § 2º e § 3º, VI, da Lei Nacional nº 12.257/11; 
1.8 – 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 nº 8.666/93”. 
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1. Manter adiada sine die a realização da licitação objeto do Edital na modalidade 
Concorrência Pública nº 008/2016, até a decisão definitiva deste Tribunal quanto 
ao instrumento convocatório em exame.  

2. Substituir na planilha orçamentária e demais elementos do projeto a 
disponibilização de mão de obra e equipamentos pela prestação de serviços de 
engenharia propriamente avaliados e medidos, contemplando em suas 
composições a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e demais 
insumos necessários ou unifique os itens de mão de obra e equipamentos da 
planilha orçamentária em apenas um único item orçamentário chamado “Equipes 
de Serviço”, o qual deve ter como unidade de medição “Equipe x Mês”, 
estabelecendo no projeto o rol de atividades a serem desenvolvidas por esta 
equipe e justificando as produtividades com os critérios técnicos considerados. 

3. Encaminhar memória de cálculo de todas as quantidades orçadas, devidamente 
detalhada e embasada por parâmetro técnico e/ou séries históricas, contendo o 
passo a passo percorrido na mensuração de cada item de planilha, possibilitando a 
compreensão de todos os insumos envolvidos na consecução de cada item orçado. 

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

5. Inserir e manter atualizadas as informações atinentes à Concorrência Pública nº. 
008/2016 no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, incluindo a 
disponibilização imediata da Errata, promovendo também a efetiva disponibilização 
de cópia integral consolidada do Edital e de seus anexos para acesso online e 
download, em conformidade com o artigo 8º, § 1º, IV; § 2º e § 3º, VI, da Lei 
Nacional nº 12.257/11. 

6. 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 nº 8.666/93. 

O douto Ministério Público Especial, representado por seu Procurador-Geral, Dr. Sergio Paulo 

de Abreu Martins Teixeira, manifesta-se favoravelmente à sugestão proposta na instrução técnica, 

em 07.02.2018. 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em substituição ao Conselheiro Marco Antônio Barbosa de 

Alencar, em razão de convocação da Presidente Interina deste Egrégio Tribunal de Contas, 

Conselheira Marianna Montebello Willeman, realizada em sessão plenária de 04.04.2017. 

Com efeito, objetivando atender ao anteriormente solicitado, o Sr. Renato Bravo, Prefeito do 

Município de Nova Friburgo, encaminhou esclarecimentos e documentos, que constituíram o 

documento eletrônico TCE nº. 1.437-3/2018, de 19.01.2018. 
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De acordo com o Corpo Instrutivo, o Jurisdicionado atendeu apenas parcialmente a 

Comunicação Plenária de 10.10.2017, indicando o cumprimento integral de somente 04 (quatro) dos 

08 (oito) itens da Comunicação plenária anterior, quais sejam, itens 1.1, 1.4, 1.5 e 1.8. Com relação 

aos itens 1.2, 1.3, 1.6 e 1.7, não houve o devido atendimento às determinações desta Corte. 

Neste ponto, reputo importante destacar que a solução efetiva das inconsistências do 

instrumento convocatório pelo Jurisdicionado ainda não ocorreu, o que pode conferir a falsa 

impressão de que esta Egrégia Corte de Contas não estaria empenhada na análise do feito com a 

celeridade necessária. 

Entretanto, é preciso deixar claro que ao longo das sete sessões plenárias, o Jurisdicionado 

não vem atendendo na integralidade os itens de Comunicação, restando sempre algo pendente, o 

que dá ensejo à renovação dos questionamentos. Registro que na quarta sessão plenária, realizada 

em 17.08.2017, consignei expressamente em meu voto a necessidade de o gestor empreender 

esforços consistentes para regularizar as falhas, evitando postergar o saneamento do 

procedimento, com eventual intuito escuso de viabilizar uma contratação emergencial, de forma 

que não pode o Jurisdicionado alegar o desconhecimento desses fatos4.   

Faço essas anotações iniciais porque, em consulta ao Periódico “A Voz da Serra” (notícias 

publicadas em 09.02 e 21.02.2018), tomei conhecimento da existência de procedimento para a 

contratação emergencial pela Municipalidade dos serviços objeto do presente certame, ao 

argumento de que esta Corte ainda não “liberou” o presente Edital5. 

Com efeito, incluirei item de Comunicação para que o Jurisdicionado esclareça os fatos 

objeto da matéria jornalística, ficando desde já ciente que a caracterização de eventual 

“emergência fabricada” implicará na penalização dos responsáveis. 

                                                           
4
 Trecho de meu voto aprovado em sessão plenária de 17.08.2017: “Derradeiramente, pondero que, diante das inúmeras 

inconsistências observadas no presente instrumento convocatório, o atual gestor municipal deverá empreender esforços 
consistentes para regularizar as falhas, evitando postergar o saneamento do procedimento, com eventual intuito escuso de 
viabilizar uma contratação emergencial. 
É dizer: desde já se alerta o Chefe do Executivo Municipal de que o Tribunal adotará medida coercitiva rigorosa caso não 
fique efetivamente demonstrado o empenho na solução das pendências e à eliminação das irregularidades apontadas 
nestes autos. Nesse sentido, incluirei Recomendação ao Jurisdicionado para que promova as alterações sugeridas nesse 
voto, com o alerta de que eventual revogação do certame com sucessiva contratação emergencial poderá vir a ser 
considerada emergência fabricada, com a penalização dos responsáveis”. 
5
 Notícias disponíveis em: https://avozdaserra.com.br/noticias/seis-meses-depois-friburgo-tem-nova-empresa-de-

iluminacao e https://avozdaserra.com.br/noticias/prefeitura-contratara-emergencialmente-nova-empresa-de-iluminacao-
publica. Acesso em 26.02.2018.  

https://avozdaserra.com.br/noticias/seis-meses-depois-friburgo-tem-nova-empresa-de-iluminacao
https://avozdaserra.com.br/noticias/seis-meses-depois-friburgo-tem-nova-empresa-de-iluminacao
https://avozdaserra.com.br/noticias/prefeitura-contratara-emergencialmente-nova-empresa-de-iluminacao-publica
https://avozdaserra.com.br/noticias/prefeitura-contratara-emergencialmente-nova-empresa-de-iluminacao-publica
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Retomando a análise do presente Edital, remarco que esta é a sétima submissão do feito ao 

Plenário e que, novamente, o responsável não adotou integralmente as medidas preconizadas por 

esta Corte, apresentando justificativas, tanto em relação a não adequação de itens da planilha 

orçamentária, quanto à indefinição dos quantitativos praticados.  

No que tange à necessidade de adequação da planilha orçamentária, verifica-se que, embora 

o Jurisdicionado tenha relacionado as razões para a opção do orçamento separado dos itens de mão 

de obra e equipamentos, conforme salientou o Corpo instrutivo, persiste a necessidade de 

aglutinação dos referidos itens, uma vez que a medição da mão de obra e dos equipamentos 

utilizados, quando realizada por hora, impede a definição da produtividade, resultando em 

verificações que não consideram a efetiva prestação dos serviços para fins de contraprestação por 

parte do Município, em descompasso com o que prevê o art. 6º, inc. IX, alínea “f” da Lei nº. 8.666/93. 

Da mesma forma, bem ponderou a CEE quando afirmou que o fato de o responsável não 

possuir histórico dos serviços de manutenção realizados no sistema de iluminação pública municipal 

em períodos anteriores não impede a definição dos quantitativos dos itens da planilha orçamentária, 

uma vez que a utilização de outros métodos de orçamentação, quais sejam, normativos técnicos ou 

mesmo a vida útil dos equipamentos componentes do sistema de iluminação, conforme definido 

pelos fabricantes, é plenamente viável no caso em tela. 

Neste sentido, considero acertadas as análises e proposições ofertadas pelo Corpo Instrutivo 

que, enquanto órgão competente para análise técnica da adequação dos instrumentos submetidos a 

este Tribunal, efetuou crítico exame do presente Edital, bem como do parecer do Ministério Público 

Especial que corroborou a instrução. 

Há um ponto, porém, em que divirjo da conclusão manifestada pela CEE, tendo em vista que, 

embora reste pendente a comprovação da publicação da Errata com as alterações promovidas ao 

Edital, na forma do §4º do art. 21 da Lei nº. 8.666/93 e em observância à regra da simetria na 

divulgação, especificando item por item todas as alterações efetuadas no ato convocatório, 

conforme vem decidindo este Tribunal, a partir do momento em que saneado o instrumento 

convocatório e proferida a decisão de conhecimento, entendo que o Jurisdicionado deverá promover 

as publicações na forma prevista em lei (art. 21, Lei nº. 8.666/93), o que será, desde logo, objeto de 

Determinação no dispositivo deste voto. 
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Por outro lado, entendo que, desde já, o Jurisdicionado deverá promover a disponibilização 

do inteiro teor da Errata, bem como do conteúdo completo e atualizado do Edital, no sítio eletrônico 

oficial do Município, nos termos do art. 8º, §1º, IV e §2º da Lei nº. 12.527/11, razão pela qual farei 

constar de Comunicação o atendimento da medida aqui preconizada. 

Por fim, registro que o Jurisdicionado poderá acessar a manifestação do Corpo Instrutivo e o 

parecer do Ministério Público Especial através do sítio eletrônico deste Tribunal, em espaço próprio 

às consultas processuais6. 

Isto posto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e com o douto 

Ministério Público Especial.  

VOTO: 

1 – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Nova Friburgo, com base no §1º 

do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na forma sequencial dos incisos do artigo 

26 do Regimento Interno, para que tome ciência acerca da decisão desta Corte – alertando-o para o 

que dispõe o inciso IV do art. 63 da Lei Complementar nº 63/90 – e, no sentido de sanear o processo, 

atenda ao seguinte, no prazo de 30 (trinta) dias:  

1.1 – Mantenha adiada sine die a realização da licitação objeto do Edital na modalidade 

Concorrência Pública nº. 008/2016, até a decisão definitiva deste Tribunal quanto ao instrumento 

convocatório em exame; 

1.2 – Substitua na planilha orçamentária e demais elementos do projeto a disponibilização de 

mão de obra e equipamentos pela prestação de serviços de engenharia propriamente avaliados e 

medidos, contemplando em suas composições a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais 

e demais insumos necessários ou unifique os itens de mão de obra e equipamentos da planilha 

orçamentária em apenas um único item orçamentário chamado “Equipes de Serviço”, o qual deve ter 

como unidade de medição “Equipe x Mês”, estabelecendo no projeto o rol de atividades a serem 

desenvolvidas por esta equipe e justificando as produtividades com os critérios técnicos 

considerados; 

                                                           
6
 Disponível em: http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo.  

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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1.3 – Encaminhe a memória de cálculo de todas as quantidades orçadas, devidamente 

detalhada e embasada por parâmetro técnico e/ou séries históricas, contendo o passo a passo 

percorrido na mensuração de cada item de planilha, possibilitando a compreensão de todos os 

insumos envolvidos na consecução de cada item orçado; 

1.4 – Insira e mantenha atualizadas as informações atinentes à Concorrência Pública nº. 

008/2016 no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, incluindo a disponibilização imediata da 

Errata, promovendo também a efetiva disponibilização de cópia integral consolidada do Edital e de 

seus anexos para acesso online e download, em conformidade com o artigo 8º, § 1º, IV; § 2º e § 3º, 

VI, da Lei nº. 12.257/11; 

1.5 – 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 nº. 8.666/93; 

1.6 – Esclareça os fatos objeto das matérias jornalísticas veiculadas no Periódico “A Voz da 

Serra” em 09.02 e 21.02.2018, que noticiam a existência de contratação emergencial dos serviços 

objeto do presente certame, ficando desde já o gestor ciente de que a caracterização de eventual 

“emergência fabricada” implicará na penalização dos responsáveis. 

2 – Pela DETERMINAÇÃO ao Jurisdicionado para que, após a deliberação conclusiva deste 

Tribunal sobre o conhecimento do Edital, publique o aviso de remarcação da licitação e das Erratas 

formalizadas ao Edital, observando o que dispõe o 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 nº. 

12.527/11. 

GA-1, 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 

 
 

 

 

 


