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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 

 

 

VOTO GC-6 

 

PROCESSO: TCE-RJ Nº 212.153-2/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ASSUNTO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS DO SERVIÇO DE 

SAÚDE (COM DESTINAÇÃO). COMUNICAÇÃO 

ANTERIOR ATENDIDA. CONHECIMENTO COM 

RECOMENDAÇÃO E DETERMINAÇÃO. 

ARQUIVAMENTO. 

 

 

Trata-se de análise do Edital de Concorrência Pública nº 001/2017, encaminhado pela 

Prefeitura Municipal de Araruama, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de 

serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e resíduos do serviço de 

saúde (com destinação), no valor total estimado atualizado de R$ 13.136.929,84 para R$ 

10.153.089,68, conforme consta na nova planilha orçamentária e nova versão do edital. 

Esta é a terceira passagem por este Plenário, tendo sido decido anteriormente – na 

sessão de 07/12/17 – pela comunicação do jurisdicionado para cumprir determinações e 

prestar esclarecimentos. 

Retornam os autos com a manifestação do jurisdicionado1, devidamente analisada 

                                                           
1 Documento Digital TCE/RJ nº 742-9/2018 – arquivo de 11/01/2018. 
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pela CEE, que sugeriu conhecimento e arquivamento com recomendação e determinação2. 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sergio Paulo de Abreu 

Martins Teixeira, concordou com a instância instrutiva3.  

O processo foi distribuído à minha relatoria após a devolução pela Conselheira 

Relatora, em razão de suas férias (doc. digital de 07/02/2018 – informação da GAASM). 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Em primeiro lugar observo que o processo 212.500-9/17, cadastrado no SCAP como 

apenso, recebeu decisão plenária em 07/12/17 pela anexação, de modo que não será objeto 

de apreciação e voto. 

O edital em comento objetiva a contratação de empresa para prestação de serviços de 

coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e resíduos do serviço de saúde (com 

destinação). 

Na Sessão anterior, este Plenário comunicou o jurisdicionado para:  

“II.2- Encaminhe os comprovantes de publicação da errata que divulga as 
alterações levadas a efeito neste edital, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93; 
II.3-Revise a estimativa de custo do serviço de coleta e transporte de RSS, na 
medida em que a composição de custo indica a necessidade de somente 11 dias de 
prestação do serviço por mês, ou justifique tecnicamente a indicação de 26 dias; 
II.4-Encaminhe documentação comprobatória do preço unitário estimado para o 
serviço de destinação final de RSS, de R$ 4.522,23 por tonelada, conforme a nova 
planilha orçamentária e a composição de custo encaminhadas; 
II.5-No que tange ao serviço de coleta e transporte de RSU, retifique os códigos 
adotados para o chassi do caminhão, tendo em vista de tratarem de composições 
próprias formadas, substituindo os códigos 19.004.0006-2 e 19.004.0006-4 por 
outros próprios, como por exemplo, “19.004.0006-5” e “19.004.0006-6”, 
respectivamente; 
II.6-Retifique o custo estimado do chassi do caminhão compactador reserva, o qual 
deve considerar somente custo improdutivo (CI); 
II.7-Exclua das parcelas de maior relevância para o profissional do quadro 
permanente da empresa, Anexo XIII do Edital, as parcelas que não caracterizam 
similaridade do serviço, neste caso, caberia tão somente o “serviço de coleta e 
transporte de resíduos”; 

                                                           
2 Arquivo digital de 19/01/2018 – informação da CEE. 
3 Fls. 01/04 – arquivo digital de 24/01/2018. 
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II.8-Explicite na planilha orçamentária que a percentagem global estimada para o 
BDI é de 23,9%, conforme os valores indicados para as parcelas do mesmo nas 
composições de custo dos serviços; 
II.9-Atualize as informações disponíveis no sitio eletrônico oficial da Prefeitura 
Municipal de Araruama disponibilizando no ambiente virtual o edital com as 
alterações efetuadas; e 
II.10-Após o conhecimento do edital por esta Corte efetue ampla publicidade 
acerca do certame divulgando o aviso do edital no DORJ, no sitio eletrônico oficial, 
e em jornal diário de grande circulação nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. 
III - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO aos autores das Representações eTCE/RJ nº 
212.500-9/17 e 212.831-6/17, nos endereços por eles informados naqueles autos, a 
fim de que tomem ciência da decisão desta Corte, assim como seja a eles 
disponibilizada a informação da instrução do Corpo Instrutivo. 
IV - Pela ANEXAÇÃO do processo eTCE/RJ nº 212.500-9/17, uma vez que a 
análise de seus itens meritórios fora remetida ao presente processo e no mesmo 
exaurida.” 

 

O jurisdicionado (doc. eletrônico TCE-RJ nº 742-9/2018) informou a manutenção do 

adiamento da licitação (atendendo o item 1), deixando, porém, de encaminhar comprovação 

de publicação da errata (item 2). 

Com relação ao item II.3, após os esclarecimentos prestados pelo jurisdicionado, 

sobretudo acerca da aplicabilidade da NR 12810/1993 que supostamente preveria a 

necessidade da coleta de resíduos de serviços da saúde se dar em intervalos não superiores a 

24 horas, o corpo instrutivo apontou que tal norma técnica fora cancelada em 14/04/2016, 

tendo sido substituída pela NBR 12810:2016, que não possui tal exigência de periodicidade. 

Por outro lado, pondera a CEE que o custo de toda a coleta e transporte de resíduo sólido de 

saúde é estimado em R$ 170.316,84, cifra que representa apenas 1,6% do valor global licitado 

(R$ 10.153.089,68), de sorte que a determinação pode ser superada. Corrobora tal conclusão a 

recomendação da Norma Técnica NBR 12810/2016 (que substituiu a versão de 1993 da NBR 

12810) no sentido da aquisição de câmaras frias para armazenamento temporário de RSS de 

risco biológico sujeitos à putrefação. 

Nessa toada, propõe recomendação ao jurisdicionado para avaliar, em momento 

oportuno, dentro das possibilidades orçamentárias, a implementação da utilização de 

câmaras frias para armazenamento temporário de RSS de risco biológico sujeitos à 

putrefação. 

A determinação contida no item II.4 (pelo encaminhamento da documentação 

comprobatória do preço unitário estimado para o serviço de destinação final de RSS, de R$ 
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4.522,23 por tonelada, conforme a nova planilha orçamentária e a composição de custo 

encaminhadas), restou superada em razão da fundamentação anterior. Além do mais, fora 

justificada pelo jurisdicionado em razão do único local para recebimento de resíduos 

ambientalmente legalizado próximo ao município ser o aterro sanitário de Dois Arcos, 

localizado em São Pedro, de sorte que a supressão do item garante a competitividade do 

certame. 

Com relação aos itens II.5 e II.6, o jurisdicionado alterou os anexos do edital 

(composição de custos com hora produtiva/ improdutiva de caminhão, de coleta e 

transporte RSD e custos fixos de equipamentos), de modo que atendidas as determinações. 

A coordenadoria de exame de editais – CEE comprovou a exclusão das parcelas de 

maior relevância que não possuem similaridade com o serviço licitado, consoante anexo. 

Com efeito, atendido item II.7. 

A explicitação, na planilha orçamentária, do percentual global para BDI de 23,9% fora 

igualmente atendida pelo jurisdicionado (item II.8). 

O jurisdicionado não promoveu a atualização do sítio eletrônico da municipalidade, 

informando que aguarda a análise conclusiva por parte desta Corte de Contas para 

promoção das mudanças. Por isso será efetuada determinação nesse sentido. 

Assim sendo, propõe a coordenadoria de exame de editais o conhecimento do 

instrumento convocatório, sem prejuízo de determinações e recomendação. 

Chamo a atenção do jurisdicionado, ainda, para o conteúdo da manifestação da CEE, 

datada de 19/01/2018, que pode ser consultado no sítio oficial desta Corte 

(http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo). 

Destaco, por derradeiro, que o conhecimento do edital atesta tão somente a 

regularidade do controle prévio realizado pelo Tribunal de Contas, exercido na fase 

interna da licitação em relação a aspectos predominantemente formais do certame, 

cabendo ao jurisdicionado permanecer vigilante para que o procedimento licitatório 

transcorra de forma lícita, proba e transparente. 

Pelo exposto, posiciono-me DE ACORDO com o corpo instrutivo e o parecer do 

Ministério Público Especial, e  

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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VOTO: 

 

I – pelo CONHECIMENTO do Edital de Concorrência Pública nº 001/17, encaminhado 

pela Prefeitura Municipal de Araruama; 

II – pela DETERMINAÇÃO ao jurisdicionado para proceder à atualização das informações 

disponíveis no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Araruama, disponibilizando 

no ambiente virtual o edital com as alterações efetuadas, bem como publique a errata do 

Edital, na forma prevista no art. 21 da Lei nº 8.666/93, antes da realização do certame; 

III – pela RECOMENDAÇÃO ao jurisdicionado para que, em momento oportuno, avalie a 

sugestão da Norma Técnica NBR 12810/2016, no que diz respeito à aquisição de câmaras 

frias para armazenamento temporário de RSS de risco biológico, sujeitos a putrefação; 

IV – pelo posterior ARQUIVAMENTO do presente processo. 

 

GC-6,       

  

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 


