
   

17 

Processo nº 217.548-6/17 

Rubrica           Fls.  

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° 217.548-6/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA. MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS 

DO MUNICÍPIO. RETORNO DE COMUNICAÇÃO. 

NOVO VALOR ESTIMADO. ADIADA SINE DIE. 

RETORNO DE COMUNICAÇÃO. NOVA 

COMUNICAÇÃO. 

 

Cuidam os autos do Edital de Pregão Presencial nº 014-2/2017 (processo 

administrativo nº 1093/2017), encaminhado pela Prefeitura do Município de Três 

Rios, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de limpeza, manutenção, conservação e higienização dos prédios daquela 

municipalidade, o que compreende as áreas internas e externas das unidades 

escolares, creches, unidades das Secretarias de Saúde, de Educação, de Serviços 

Públicos, de Obras e de Promoção Social, no  novo valor estimado de  

R$ 7.113.161,76 (sete milhões, cento e treze mil, cento e sessenta e um reais e 

setenta e seis centavos), com realização adiada sine die. 

Tramita, em apenso a estes autos, o Processo TCE-RJ n° 203.837-5/17 

referente à Representação contra o Edital em apreço, que será decidido juntamente 

com o presente, pelo princípio da conexão processual, consignado no artigo 55 do 

NCPC e aplicável a este Tribunal, conforme o disposto no art. 180 do Regimento 

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

Corte de Contas. Em Sessão Plenária de 10/10/2017, este Tribunal assim decidiu: 

VOTO: 

I – Pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito do Município de Três Rios, 
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: 

1 - Adie 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 nº 8.666/93; 

2 - Altere o item 8.3 do edital e a cláusula da minuta contratual 
referentes ao reajustamento de preços, fazendo constar que os 
contratos só poderão ser reajustados após 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da proposta ou do orçamento a que ela se 
referir, nos termos do que estabelece o artigo 3º da Lei 10.192/01. 
Considerando tratar-se de datas distintas, caberá ao jurisdicionado 
optar por uma ou outra; 

3 -  Exclua do subitem 13.3.2 a exigência de registro no CRA;   

4 - Renumere o item 2.1 do edital, em virtude de existir duplicidade 
de subitens; 

5 - Retifique a redação do subitem 13.6.2 do Edital e demais itens 
correspondentes, considerando que a suspensão temporária 
prevista no inc. III do art. 87 da Lei 8.666/93 aplica-se ao órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, de 
maneira que:  

“Não será admitida a participação de licitantes suspensos 
temporariamente pela Administração Pública Municipal direta ou 
indireta, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei 8.666/93”. 

6 - Amplie a pesquisa de mercado, de forma a justificar o valor 
definido para o objeto licitado, servindo-se também da consulta de 
atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, boletins de 
preços, contratos de outros órgãos e/ou contratos anteriores do 
próprio órgão a fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto 
a ser adquirido, em observância aos art.7º, §2º, II, c/c o art. 40, §2º, 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art.9º, da Lei Federal 
nº 10.520/02; 

7- Informe os valores unitários e globais dispendidos anteriormente 
pela Prefeitura de Três Rios para o serviço objeto do pregão, em 
contrato anterior; 

8- Estabeleça critérios objetivos de acompanhamento, avaliação da 
qualidade e gestão contratual, como forma de possibilitar uma 
fiscalização tempestiva em relação à execução das tarefas 
contratadas, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei 
Nacional n 8666/93. 
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9 - Apresente, pormenorizadamente, a estimativa dos custos 
envolvidos caso fosse adotado o modelo de contratação com base 
na área física a ser limpa, encaminhando o respectivo orçamento 
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 
custos unitários, nos termos do art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, mediante a estimativa desses custos por metro quadrado, 
conforme o art. 11, o art. 20, inciso I, e o art. 43 da Instrução 
Normativa SLTI/MP 2/2008 e o Acórdão-TCU-Plenário nº 
1606/2015; 

10 - Encaminhe a esta Corte elementos técnicos comparativos que 
demonstrem, de forma fundamentada, qual seria o modelo de 
contratação mais econômico para o objeto que se pretende licitar, 
se aquele baseado em postos de trabalho ou aquele lastreado na 
área física a ser limpa; 

11 - Caso se revele mais econômico, no caso concreto, o modelo 
de contratação baseado na área física a ser limpa, proceda às 
alterações que se fizerem necessárias no Edital de Pregão 
Presencial nº 014-2/2017, submetendo-o novamente à apreciação 
desta Corte; 

12 - Caso o modelo de contratação com base na área física a ser 
limpa não se revele o mais vantajoso: 

12.1 - Informe o número de postos de trabalho praticado no 
contrato anterior; 

12.2 - Demonstre como foi determinada a quantidade de 
profissionais necessários à boa execução dos serviços objeto do 
certame; 

12.3 - Apresente, pormenorizadamente, as seguintes informações 
inerentes aos serviços de limpeza e conservação: 

a) Locais onde serão executados os serviços; 

b) Total de áreas internas, externas e de esquadrias (m2); 

c) Total de áreas com exposição a risco (m2); 

d) Produtividades de referência (utilizar fonte fidedigna); 

e) Distinção das áreas de produtividade entre situação de risco ou 
área comum; 

f) Especificação e frequência dos serviços a serem realizados por 
unidade; 

g) Tipos de áreas a serem limpas em cada unidade; 

h) Relação entre número de funcionários e a área a ser limpa; e 

i) Estimativa de materiais e equipamentos a serem fornecidos 
pela contratada.  

15 - Justifique a não previsão de encarregados no edital em apreço;  

16 - Verifique se o valor da remuneração e se os benefícios 
previstos para as categorias funcionais dos trabalhadores que 
estarão vinculados à futura contratação são compatíveis com o 
dissídio/acordo coletivo de cada categoria, bem como com as 
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regras definidas pela CLT, como forma de evitar impugnações que 
venham a contestar regras deste edital. 

17 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas 
as alterações efetuadas no ato convocatório, se for o caso, 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; e 

18 - 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. 

II – Pela APENSAÇÃO do Processo TCE/RJ nº 203.837-5/17 
(Representação) ao presente processo, para que tramitem em 
conjunto. 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “11/12/2017 – 

Informação da CEE”: 

Em atendimento ao que foi determinado, pronunciou-se o 
jurisdicionado prestando esclarecimentos por meio do Ofício nº 
782/GP/2017, contido no documento eletrônico nº 29.362-0/2017 
(01/12/2017 – (29362-0/2017) Documento Anexado: OFÍCIO 782-
GP), que passaremos a examinar tomando por referência o que 
havia sido decidido anteriormente: 

1 - Adie 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 nº 8.666/93; 

Resposta: O citado documento eletrônico informa a remessa da 
comprovação da publicação do adiamento do certame no jornal O 
DIA e no jornal ENTRERIOS. 

Análise: Compulsados os autos, foram encontrados as cópias das 
publicações: 

Além disso, em consulta à internet foi possível encontrar a 
divulgação do adiamento na página oficial da Prefeitura 
(http://pmtrtransparencia.fgmaiss.com.br/licitacoes_artigo/LICITAC
OES-PREGAO-PRESENCIAL-2017). 

Conclusão: Item atendido. 

2 - Altere o item 8.3 do edital e a cláusula da minuta contratual 
referentes ao reajustamento de preços, fazendo constar que os 
contratos só poderão ser reajustados após 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da proposta ou do orçamento a que ela se 
referir, nos termos do que estabelece o artigo 3º da Lei 10.192/01. 
Considerando tratar-se de datas distintas, caberá ao jurisdicionado 
optar por uma ou outra;  
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Resposta: A Prefeitura informa que o item foi alterado conforme 
Errata anexada aos autos.  

Análise: Verificamos a remessa da referida Errata (01/12/2017 – 
(29362-0/2017) Documento Anexado: ITEM 17-TERMO DE 
RATIFICAÇÃO EDITAL LIMPEZA (3)), com a seguinte alteração:  

[...] 

Conclusão: Item alterado. 

3 - Exclua do subitem 13.3.2 a exigência de registro no CRA;  

Resposta: A Prefeitura informa que o item foi alterado conforme 
Errata anexada aos autos.  

Análise: Verificamos a remessa da referida Errata (01/12/2017 – 
(29362-0/2017) Documento Anexado: ITEM 17-TERMO DE 
RATIFICAÇÃO EDITAL LIMPEZA (3)), com a seguinte alteração: 

 

Contudo, em conjunto à modificação do item 13.3.2, foram 
promovidas outras alterações no item 13.3 – QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA, que agora conta com a seguinte redação: 

 

 

 

A alteração do texto fez surgir uma restrição quanto ao número de 
atestados que poderão ser apresentados pelas licitantes, de modo 
que se faz necessária uma nova alteração no item, a fim de que se 
exclua a indicação de um número mínimo pré-determinado de 
atestados por contrariar o disposto no art. 30, § 1º, da Lei Federal 
nº 8666/93, que, conforme entende a doutrina que, abarca a 
possibilidade de a licitante apresentar o somatório de quantos 
atestados julgar necessários (um ou mais) para comprovar a 
própria aptidão. 

Conclusão: Item parcialmente superado. 

4 - Renumere o item 2.1 do edital, em virtude de existir duplicidade 
de subitens;  

Resposta: A Prefeitura informa que o item foi renumerado conforme 
Errata anexada aos autos. 



   

17 

Processo nº 217.548-6/17 

Rubrica           Fls.  

Análise: Verificamos a remessa da referida Errata (01/12/2017 – 
(29362-0/2017) Documento Anexado: ITEM 17-TERMO DE 
RATIFICAÇÃO EDITAL LIMPEZA (3)), com a seguinte alteração: 

[...] 

Conclusão: Item superado.  

5 - Retifique a redação do subitem 13.6.2 do Edital e demais itens 
correspondentes, considerando que a suspensão temporária 
prevista no inc. III do art. 87 da Lei 8.666/93 aplica-se ao órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, de 
maneira que:  

“Não será admitida a participação de licitantes suspensos 
temporariamente pela Administração Pública Municipal direta ou 
indireta, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei 8.666/93”.  

Resposta: A Prefeitura informa que o item foi retificado conforme 
Errata anexada aos autos.  

Análise: Verificamos a remessa da referida Errata (01/12/2017 – 
(29362-0/2017) Documento Anexado: ITEM 17-TERMO DE 
RATIFICAÇÃO EDITAL LIMPEZA (3)), com a seguinte alteração: 

 

Conclusão: Item superado.  

6 - Amplie a pesquisa de mercado, de forma a justificar o valor 
definido para o objeto licitado, servindo-se também da consulta de 
atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, boletins de 
preços, contratos de outros órgãos e/ou contratos anteriores do 
próprio órgão a fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto 
a ser adquirido, em observância aos art.7º, §2º, II, c/c o art. 40, §2º, 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art.9º, da Lei Federal nº 
10.520/02;  

Resposta: Na resposta a este item o jurisdicionado anexou outras 
02 (duas) cotações e informa estar aguardando a remessa de mais 
(01) uma cotação, além de esclarecer que não conseguiu localizar 
no “Banco de Preços” nenhuma ata de registro de preços nos 
moldes da licitação em estudo, apenas uma realizada pela 
Comissão Nuclear de Energia Nuclear – CNEM, com custo de 
R$5,50 o metro quadrado. 

Informa ainda que devido à convenção coletiva da categoria, 
buscou enviar mais 03 cotações atualizadas com os novos valores, 
das quais 02 (duas) apenas foram anexadas em razão do prazo de 
resposta às determinações do TCE.  
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Em atenção ao cálculo da estimativa orçamentária, informa 
acreditar que o valor da licitação ainda ficará menor do que o 
calculado por metro quadrado.  

Análise: Com a juntada das novas cotações, somadas às primeiras 
encaminhadas, podemos construir a seguinte tabela: 
 

Empresa IGUAÇU MASSA FORTE FB ESPAÇO EIMS ADJAEL 

Total mensal 

(R$) 
603.426,83 607.587,91 637.865,28 660.038,40 593.393,55 - 

Total anual 

(R$) 
7.241.121,96 7.291.054,92 7.645.383,36 7.920.460,80 7.120.722,60 7.105.600,92 

Média 

aritmética 

(anual) 

7.387.390,76 

Mediana 

(anual) 
7.266.088,44 

 

Compulsando os autos, por meio do Ofício nº 762, o jurisdicionado 
informa que se o orçamento fosse calculado apenas com as 02 
(duas) novas cotações encaminhadas (com base na Convenção 
Coletiva de 2017/2018), a estimativa seria de R$7.113.161,76, 
ainda menor do que o valor estabelecido pelo cálculo do metro 
quadrado que é de R$8.227.131,00, conforme a memória de 
cálculo anexada aos autos (01/12/2017 – (29362-0/2017) 
Documento Anexado: OFÍCIO 782-GP): 

[...] 

Conforme o próprio Município afirma, ainda resta o 
encaminhamento de mais 01 (uma) cotação para que se possa 
estabelecer o preço final do orçamento com base em 03 (três) 
cotações mínimas com os preços dos serviços já calculados 
segundo os valores estabelecidos na mais recente convecção 
coletiva de trabalho. No entanto, através dos orçamentos 
encaminhados, verificamos que não houve mudança substancial 
nos valores orçados, levando-se em consideração o novo 
acordo/dissídio coletivo. 

Conclusão: Item superado. 

7- Informe os valores unitários e globais dispendidos anteriormente 
pela Prefeitura de Três Rios para o serviço objeto do pregão, em 
contrato anterior; 

Resposta: A Prefeitura anexou a cópia da ata do pregão presencial 
nº 38/2014, bem como a proposta da empresa vencedora, onde 
estão contemplados os valores unitários e globais estabelecidos na 
época. 

Análise: Verificamos a remessa da cópia da referida Ata 
(01/12/2017 – (29362-0/2017) Documento Anexado: ITEM 7- ATA 
DO PREGÃO PRESENCIAL – 038, com a seguinte informação: 
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“Foi declarada vencedora a empresa MASAN SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS LTDA. com valor global de R$ 7.832.000,00 
(sete milhões oitocentos e trinta e dois mil reais). 

[...] 

Conclusão: Item superado. 

8- Estabeleça critérios objetivos de acompanhamento, avaliação da 
qualidade e gestão contratual, como forma de possibilitar uma 
fiscalização tempestiva em relação à execução das tarefas 
contratadas, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei 
Nacional n 8666/93. 

Resposta: O Ofício nº 762/2017 informa que o item 11 do edital foi 
acrescido dos subitens 11.2 a 11.17. 

Análise: Verificamos que, na verdade, a alteração ocorreu no item 
11 do Termo de Referência (01/12/2017 – (29362-0/2017) 
Documento Anexado: ITEM 7- ATA DO PREGÃO PRESENCIAL – 
038) com a seguinte redação agora: 

[...] 

Conclusão: Item superado. 

9 - Apresente, pormenorizadamente, a estimativa dos custos 
envolvidos caso fosse adotado o modelo de contratação com base 
na área física a ser limpa, encaminhando o respectivo orçamento 
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 
custos unitários, nos termos do art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, mediante a estimativa desses custos por metro quadrado, 
conforme o art. 11, o art. 20, inciso I, e o art. 43 da Instrução 
Normativa SLTI/MP 2/2008 e o Acórdão-TCU-Plenário nº 
1606/2015; 

Resposta: O Município informa que os valores anteriormente 
estabelecidos foram baseados em preços do início do ano de 2017 
e que, em virtude da convenção coletiva 2017/2018 (01/12/2017 – 
(29362-0/2017) Documento Anexado:  

ITEM 9 – 2017-ASSEIO-CONVENCAO-COLETIVA-DE-
TRABALHO) encontram-se desatualizados. Assim, foram 
solicitadas 03 (três) novas propostas com valores atualizados, dos 
quais apenas duas foram encaminhadas e que foram então 
utilizadas como base de cálculo, conforme abaixo: 

[...] 

O jurisdicionado acrescenta que o edital anterior havia estimado o 
valor de R$7.526.764,44, baseado em 04 (quatro) cotações, mas 
que, com a alteração nos valores médios dos salários devido à 
convenção coletiva 2017/2018 realizou uma nova estimativa média 
com base em 02 (duas) novas propostas com valores atualizados 
que resultou no valor de R$7.113.161,76. E acrescenta: 
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Análise: Verificamos que, com a inserção das novas cotações, o 
valor estimado (R$7.113.161,76) encontra-se abaixo do valor 
calculado em nossa estimativa média (7.387.390,76) e do preço 
calculado por metro quadrado (R$ 8.227.131,00). 

Conclusão: Item superado. 

10 - Encaminhe a esta Corte elementos técnicos comparativos que 
demonstrem, de forma fundamentada, qual seria o modelo de 
contratação mais econômico para o objeto que se pretende licitar, 
se aquele baseado em postos de trabalho ou aquele lastreado na 
área física a ser limpa; 

Resposta: O Município informa que os cálculos feitos em reposta ao 
item acima demonstram os motivos para a escolha da contratação 
por postos de trabalho (sem encarregado) ao invés da metragem 
quadrada. 

Análise: Verificamos que, segundo os cálculos apresentados, o 
modelo por posto, escolhido pelo jurisdicionado apresenta uma 
estimativa total (R$7.113.161,76) menor do que o baseado na área 
(R$8.227.131,00).  

Conclusão: Item superado. 

11 - Caso se revele mais econômico, no caso concreto, o modelo 
de contratação baseado na área física a ser limpa, proceda às 
alterações que se fizerem necessárias no Edital de Pregão 
Presencial nº 014-2/2017, submetendo-o novamente à apreciação 
desta Corte; 

Resposta: O Ofício nº 782/GP/2017 informa que será feita a 
alteração apenas do novo valor, devido estarem defasados, 
baseando-se na convenção coletiva 2017/2018. 

Análise: Verificamos que, segundo os cálculos apresentados, foi 
adotado o modelo de postos de trabalho.  

Conclusão: Item superado. 

12 - Caso o modelo de contratação com base na área física a ser 
limpa não se revele o mais vantajoso: 

12.1 - Informe o número de postos de trabalho praticado no 
contrato anterior; 

Resposta: O Município informa que na licitação anterior, datada do 
ano de 2014, os postos de trabalho eram mais dos que os 
relacionados no anexo devido à alterações como a redução de 
imóveis alugados e as quantidades foram as seguintes: 
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[...] 

Conclusão: Item superado. 

12.2 - Demonstre como foi determinada a quantidade de 
profissionais necessários à boa execução dos serviços objeto do 
certame; 

Resposta: O Município informa que a quantidade de profissionais 
se baseou no certame anterior (conforme demonstrado acima) e na 
execução dos serviços que foram prestados na época, porém, 
houve uma redução, diante da crise que atinge todos os Municípios 
do Estado do Rio de Janeiro, seguem em anexo as solicitações de 
contratação feitas pelas Secretarias na licitação anterior. 

Conclusão: Item atendido. 

12.3 - Apresente, pormenorizadamente, as seguintes informações 
inerentes aos serviços de limpeza e conservação: 

A - Locais onde serão executados os serviços; 

Resposta: O Município informa que segue em anexo a relação dos 
prédios municipais onde os serviços serão executados (01/12/2017 
– (29362-0/2017) Documento Anexado: ITEM 12.3 – LISTA-
EDIFÍCIOS – TCE 2017-11-09). 

Conclusão: Item atendido. 

B -Total de áreas internas, externas e de esquadrias (m2); 

Resposta: O Município informa que na relação dos prédios 
(01/12/2017 – (29362-0/2017) Documento Anexado: ITEM 12.3 – 
LISTA-EDIFÍCIOS – TCE 2017-11-09) estão os totais das áreas 
internas, externas e esquadrias. 

Conclusão: Item atendido. 

Total de áreas com exposição a risco (m2); 

Resposta: O Município informa que não existem áreas com 
exposição C - à risco de vida para os auxiliares. 

Conclusão: Item atendido. 

D - Produtividades de referência (utilizar fonte fidedigna); 

Resposta: O Município informa que os valores limites para a 
contratação dos serviços de limpeza e conservação se basearam 
nos estabelecidos pela Secretaria de Gestão (SEGES), por meio da 
Portaria nº 7, de 13 de abril de 2015, considerando apenas as 
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades 
excepcionais na execução do serviço que venham a representar 
custos adicionais para a contratação. 

[...] 

Conclusão: Item atendido. 

E - Distinção das áreas de produtividade entre situação de risco ou 
área comum; 

Resposta: O Município reitera que não existem áreas de risco. 

Conclusão: Item superado. 
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F - Especificação e frequência dos serviços a serem realizados por 
unidade; 

Resposta: O Município informa que está especificado no item 07 do 
Termo de Referência (“Descrição dos Serviços”) a frequência dos 
serviços a serem realizados, cabendo esclarecer que, nas escolas 
são 02 (duas) limpezas por dia, devido aos turnos escolares da 
manhã e da tarde e na UPA são nos turnos da manhã e da noite. 

Conclusão: O referido item contém a relação dos serviços a serem 
executados diariamente, semanalmente, quinzenalmente, 
mensalmente e semestralmente. Item atendido. 

G - Tipos de áreas a serem limpas em cada unidade; 

Resposta: O Município informa que estão especificadas no item 05 
do Termo de Referência (“Definição Geral das Áreas”) as áreas a 
serem limpas em todas as unidades. 

[...] 

Conclusão: Item atendido. 

 H - Relação entre número de funcionários e a área a ser limpa; e 

Resposta: O Município calcula que, dividindo a área total interna 
(61.609,68 m2 considerando a parte noturna da UP) pelo índice de 
produtividade, o resultado será de aproximadamente 103 
funcionários. 

Acrescenta o jurisdicionado que a estimativa prevê a contratação 
de 153 funcionários, ou seja, 50 a mais do que a licitação baseada 
no metro quadrado, mas que, ainda assim, o valor estimado é 
menor, lembrando que a quantidade de funcionários é menor do 
que na contratação anterior de 2014. 

Conclusão: Item atendido. 

 I - Estimativa de materiais e equipamentos a serem fornecidos pela 
contratada.  

Resposta: O jurisdicionado afirma que a determinação desta Corte 
causa estranheza diante das indagações feitas por um licitante no 
Pregão Presencial nº 18/2015 do TCE-RJ sobre a quantidade de 
materiais a serem utilizados e fornecidos que obteve a seguinte 
informação deste Tribunal: 

[...] 

O Município informa concordar com este posicionamento do TCE, 
motivo pelo qual acredita caber à empresa fornecer aos seus 
funcionários o quantitativo que se fizer necessário e suficiente para 
executar os serviços adequadamente, sob a fiscalização da 
contratante. 

Conclusão: Item superado. 

15 - Justifique a não previsão de encarregados no edital em apreço;  

Resposta: O jurisdicionado informa que na estimativa inicial foi 
excluído o encarregado como forma de reduzir os custos do 
serviço, mas que, devido à elaboração de novos cálculos, teve de 
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incluir nas cotações o salário de 01 (um) encarregado, conforme 
demonstrado. 

Conclusão: Item superado. 

16 - Verifique se o valor da remuneração e se os benefícios 
previstos para as categorias funcionais dos trabalhadores que 
estarão vinculados à futura contratação são compatíveis com o 
dissídio/acordo coletivo de cada categoria, bem como com as 
regras definidas pela CLT, como forma de evitar impugnações que 
venham a contestar regras deste edital. 

Resposta: O jurisdicionado informa que o valor da remuneração e 
os benefícios previstos estão de acordo e são compatíveis com o 
dissídio/acordo coletivo de cada categoria para 2017/2018, como 
também a planilha de composição dos valores individuais 
estipuladas pela Prefeitura está igual à do Pregão Presencial nº 
18/2015 do Tribunal de Contas. 

Conclusão: Item superado. 

17 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas 
as alterações efetuadas no ato convocatório, se for o caso, 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; e 

Resposta: Foi encaminhada a Errata com as modificações 
operadas (01/12/2017 – (29362-0/2017) Documento Anexado: 
ITEM 17-TERMO DE RATIFICAÇÃO EDITAL LIMPEZA (3)). O 
jurisdicionado informa que a mesma será posteriormente publicada. 

Conclusão: Item parcialmente superado. 

18 - 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 a licitação encontra-se 
adiada, aguardando a decisão desta Corte. 

Conclusão: Item superado. 

II – Pela APENSAÇÃO do Processo TCE/RJ nº 203.837-5/17 
(Representação) ao presente processo, para que tramitem em 
conjunto. 

Encontra-se apensada ao presente a Representação. 

 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado; 

Considerando que o exame da economicidade revelou a diminuição 
do valor total de R$ 7.526.764,44 para R$7.113.161,76, 
aproximadamente 5% em relação ao valor inicialmente estimado; 

Considerando que este edital teve ampla publicidade por via 
impressa e eletrônica objetivando o aumento da competitividade 
quando da realização do certame; 

Sugerimos: 
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I - o conhecimento e o posterior arquivamento do presente edital 
de Pregão Presencial nº 014-2/2017 (processo administrativo nº 
1093/2017), encaminhado pela Prefeitura do Município de Três 
Rios, com determinação para que, antes da realização do certame: 

I.1 - Retificar o item 13.3.1, excluindo a exigência de apresentação 
de um número mínimo pré-determinado de atestados (02), por 
contrariar o disposto no art. 30 da Lei Federal nº 8666/93. Entende 
a doutrina que a palavra “atestados”, contida no § 1º do citado 
dispositivo legal, encontra-se no plural porque faculta à licitante 
liberdade para apresentar um ou quantos atestados julgar 
necessários para comprovar a própria aptidão. 

I.2 – Publicar a errata com todas as alterações efetuadas no ato 
convocatório, como as que agora são determinadas, dando a 
devida publicidade à mesma, na forma do §4º do artigo 21, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

II - a recomendação ao Prefeito Municipal de Três Rios, para que, 
em casos futuros: 

II.1 – avaliar a possibilidade de utilização do pregão eletrônico em 
detrimento do presencial tendo em vista a ampliação da 
competitividade em busca de preços mais vantajosos para o 
contratante. 

II.2 – adotar as medidas necessárias à regulamentação do pregão 
eletrônico para a compra de bens e serviços comuns, em caso de 
inexistência do referido normativo municipal. 

 

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

meio do parecer constante da peça eletrônica “13/12/2017 – Informação MPE”.  

É o Relatório. 

Após detido exame dos autos, verifico que, o jurisdicionado informa quanto ao 

sobrestamento do certame, bem como comprova a ampla divulgação da publicação 

do adiamento da licitação, em jornais de grande circulação e no sítio eletrônico 

oficial da Prefeitura.   

No que concerne à alteração determinada no item 3 do Voto anterior, qual 

seja, de que o jurisdicionado exclua do subitem 13.3.2 a exigência de registro no 

CRA, o Corpo Instrutivo verificou que o item foi alterado. 

No entanto, outra alteração no texto criou uma restrição, no subitem 13.3.1, 

quanto ao número mínimo de atestados que deverão ser apresentados pelas 

licitantes, contrariando o disposto no art. 30, § 1º, da Lei Federal n° 8.666/93, que 

veda, expressamente, a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos dos 
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atestados exigidos. Da mesma forma, foi incluída alteração relativa à qualificação 

técnica. Desse modo, faz-se necessária uma nova alteração no item, excluindo a 

indicação de um número mínimo, predeterminado, de atestados entregues pelas 

empresas licitantes, bem como de atribuição de qualidade (“bom” desempenho). 

No que tange à determinação do item 5 do meu Voto anterior, quanto à 

necessidade de retificação da redação do subitem 13.6.2 do Edital e demais itens 

correspondentes, considerando a suspensão temporária prevista no inciso III do art. 

87 da Lei n° 8.666/93, o jurisdicionado anexa documento com a redação retificada. 

No entanto, a redação 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 é 

tratada de forma genérica. 

Os dispositivos do Edital 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 Município, 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. Em que pese a análise da CEE entender que o item foi superado, 

entendo que, na verdade, não foi atendido. 

No que concerne à determinação do item 6 em meu Voto anterior, para que o 

jurisdicionado amplie a pesquisa de mercado, de forma a justificar o valor definido 

para o objeto licitado, servindo-se também da consulta de Atas de Registro de Preço 

em observância aos art. 7º, § 2º, II, c/c o art. 40, § 2º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 

c/c o art. 9º, da Lei Federal nº 10.520/02 o jurisdicionado anexou mais duas 

cotações e informa que está aguardando a remessa de uma terceira cotação 

adicional.  

Esclarece que não conseguiu localizar, no “Banco de Preços”, nenhuma Ata 

de Registro de Preços nos moldes da licitação em estudo. Localizou, apenas, uma 

realizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, com o custo de R$ 

5,50 por metro quadrado. Em atenção ao cálculo de estimativa orçamentária, 
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informa que de acordo com a análise feita, o valor da licitação ficará ainda menor do 

que o calculado anteriormente por metro quadrado, de R$ 8.227.131,00 (oito 

milhões duzentos e vinte sete mil cento e trinta e um reais) para R$ 7.113.161,76 

(sete milhões cento e treze mil, cento e sessenta e um reais e setenta e seis 

centavos), conforme exposto a seguir.  

O Prefeito afirma que, se o orçamento fosse calculado apenas com as duas 

novas cotações encaminhadas, a estimativa seria de R$ 7.113.161,76 (sete milhões 

cento e treze mil, cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos).  

O exame da economicidade revelou a diminuição do valor total de 

 R$ 7.526.764,44 (sete milhões quinhentos e vinte e seis mil setecentos e sessenta 

e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 7.113.161,76 (sete milhões 

cento e treze mil, cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), gerando 

uma economia, aos cofres Municipais, de R$ 413.602,68 (quatrocentos e treze mil 

seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos), aproximadamente 5% em 

relação ao valor inicialmente estimado.  

Com relação à determinação do item 9 de meu Voto anterior, qual seja, o 

envio da estimativa dos custos envolvidos caso fosse adotado o modelo de 

contratação com base na área física a ser limpa, o Município de Três Rios informa 

que os valores anteriormente estabelecidos foram baseados em preços orçados no 

início de 2017 e com o advento da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018, 

encontram-se desatualizados. Assim, foram solicitadas três novas propostas com 

valores atualizados, das quais apenas duas foram encaminhadas no prazo de 

resposta a esta Corte de Contas.  

O jurisdicionado encaminha tabelas detalhadas dos valores, conforme 

constam no Relatório do presente Voto. A CEE verifica que, com a inserção das 

novas cotações, o valor atual estimado, de R$ 7.113.161,76 (sete milhões cento e 

treze mil cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), encontra-se abaixo 

do valor calculado em estimativa média, de R$ 7.387.390,76 (sete milhões trezentos 

e oitenta e sete mil trezentos e noventa reais e setenta e seis centavos), e, também, 

abaixo do preço calculado por metro quadrado, de R$ 8.227.131,00 (oito milhões 

duzentos e vinte e sete mil cento e trinta e um reais), entendendo, assim, a CEE , 

que a determinação foi superada. 
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Os números apresentados justificam a escolha do jurisdicionado pelo modelo 

de contratação, baseado em postos de trabalho, em detrimento da contratação 

baseada na metragem quadrada a ser limpa, vez que o valor obtido é de monta 

inferior, atendendo à economicidade do procedimento licitatório.  

No que concerne à exigência dos itens 12.1 e 12.2 de meu Voto anterior, para 

que o licitante informe o número de postos de trabalho praticado no contrato 

anterior, e demonstre como foi determinada a quantidade de 

profissionais necessários à boa execução dos serviços, objeto do certame, o 

Município informa que na licitação anterior o número de postos de trabalho era maior 

que os relacionados no anexo. A diminuição se deu em razão da redução dos 

imóveis alugados pela Municipalidade. Ocorre que o jurisdicionado não fornece o 

número exato da redução. Não obstante a CEE considerar que o item foi atendido, 

entendo que, ainda, está pendente de cumprimento, vez que as informações 

enviadas estão vagas e abstratas. 

Na exigência referente ao item 12.3.I de meu Voto anterior, na qual esta Corte 

solicita ao jurisdicionado que apresente, pormenorizadamente, informações quanto à 

estimativa de materiais e equipamentos de limpeza a serem fornecidos pela 

contratada, o jurisdicionado alega que o Pregão Presencial n° 18/2015 do TCE-RJ 

não contemplou tais itens, o que teria causado certa estranheza.  

Não há óbice ao fato de a contratada fornecer os equipamentos e materiais 

de limpeza para execução do serviço contratado, contudo, tal fato deve constar das 

planilhas de especificação de preço. Isso porque o modelo de contratação que o 

jurisdicionado demonstrou mais vantajoso foi “por postos de trabalho”, em 

detrimento da contratação “por metragem quadrada a ser limpa”. Destaque-se que a 

modalidade de contratação utilizada no Pregão Presencial n° 18/2015 do TCE-RJ foi 

de metragem quadrada a ser limpa, de modo que se afigurou desnecessária a 

precificação de insumos naquele Pregão, diferentemente do que sucede no Edital 

ora em exame, cuja a modelagem é aquela baseada em postos de trabalho. 

Com relação à determinação do item 17 do meu Voto anterior, qual seja, 

especificar as alterações efetuadas no ato convocatório, o jurisdicionado 

encaminhou a Errata com as modificações efetuadas, no entanto, informa que a 
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mesma será posteriormente publicada, restando, assim, parcialmente cumprida a 

determinação. 

Cumpre destacar que as demais determinações feitas por esta Corte foram 

cumpridas pelo jurisdicionado, conforme exposto nos autos. 

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 Prefeito do Município de Três Rios, 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: 

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, 

encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de adiamento 

nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei nº 10.520/02, 

divulgando e mantendo atualizados os dados referentes à licitação em 

sua página oficial, em cumprimento ao art. 8º da Lei 12.527/2011; 

2. Retifique o item 13.3.1, excluindo a exigência de apresentação de um 

número mínimo predeterminado de dois atestados, por contrariar o 

disposto no art. 30 da Lei Federal nº 8666/93, que veda expressamente 

as exigências de quantidades mínimas e prazos máximos em atestados 

a fim de comprovar a capacidade técnica das empresas licitantes, 

abstendo-se de atribuir adjetivo ao desempenho (atestado de 

desempenho e, não, de “bom” desempenho); 

3. Retifique a redação do subitem 13.6.1 e 13.6.2 do Edital e demais 

itens correspondentes, considerando que a suspensão temporária 

prevista no inc. III do art. 87 da Lei 8.666/93 aplica-se ao órgão ou 

entidade da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, 
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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; 

4. Informe, detalhadamente, o número de postos de trabalho praticado 

no contrato anterior; 

5. Demonstre, pormenorizadamente, como foi determinada a quantidade 

de profissionais necessários à boa execução dos serviços objeto do 

certame; 

6. Informe a estimativa de materiais e equipamentos a serem fornecidos 

pela contratada; 

7. Publique a errata com todas as alterações efetuadas no ato 

convocatório, como as que agora são determinadas, dando a devida 

publicidade à mesma, na forma do §4º do artigo 21, da Lei Federal nº 

8.666/93; 

8. Adote, para casos futuros, as medidas necessárias à regulamentação 

do pregão eletrônico para a compra de bens e serviços comuns, em 

caso de inexistência do referido normativo municipal. 

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 01/02/2018. 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 

 


