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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 104.329-2/17 

ORIGEM:  SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS EM 

GERAL Nº 46/2017 

 

 

EDITAL DE PREGÃO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. RETORNO DE COMUNICAÇÃO. 

ATENDIMENTO DA DECISÃO PLENÁRIA ANTERIOR. 

REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO VALOR DA LICITAÇÃO 

APÓS ATUAÇÃO DO TRIBUNAL. CONHECIMENTO E 

ARQUIVAMENTO. 

 

 

Versam os autos sobre o Edital de Pregão Eletrônico nº 046/2017, do tipo menor 

preço global, encaminhado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, tendo por objeto a 

contratação de empresa que preste serviço de limpeza e conservação nas unidades de saúde 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), incluindo não 

somente suas áreas internas (área hospitalar e administrativa), como também suas áreas 

externas (pátios, jardins, estacionamentos, esquadrias) e viaturas para transporte de 

pacientes (ambulâncias). A contratação será feita pelo prazo de 12 (doze) meses. Estimada 

em R$ 8.309.904,96 (oito milhões, trezentos e nove mil, novecentos e quatro reais e noventa e 

seis centavos), teve seu valor significativamente reduzido após a atuação da Corte (de R$ 

8.309.904,96 para R$ 3.447.457,16). 

O processo retorna ao Plenário pela terceira oportunidade. Na última sessão plenária, 

datada de 30/11/2017, o colegiado determinou comunicação ao jurisdicionado nos seguintes 
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termos:  

 

VOTO: 
 
– pela COMUNICAÇÃO ao Secretário de Estado de Defesa Civil, nos termos da 
Lei Complementar nº 63/90, para que, no prazo de 30 (trinta) dias: 
 
1 - Mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de Contas delibere 
conclusivamente sobre o conhecimento deste 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, além de divulgar a iniciativa no sitio 
eletrônico oficial (internet) em atenção ao que determina o art. 8º da Lei Nacional 
nº 12.527/11. 
2 – Encaminhe cópias legíveis das publicações do adiamento do certame nos 
termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei nº 10.520/02. 
3 – Faça constar previsão da forma de medição e pagamento dos serviços 
proporcional à efetiva execução e conclusão de cada etapa prevista para os 
referidos serviços. 
4 – Defina a unidade de medida aplicável ao prazo previsto no parágrafo terceiro 
da cláusula décima do contrato, informação aparentemente omitida por engano da 
minuta contratual. 
5 – Adeque o item 12.2.3 b do edital, no que diz respeito à vedação à participação 
de sociedades em recuperação judicial, conforme apontamentos feitos ao longo do 
voto anterior. 
6 – Apresente, pormenorizadamente, a estimativa dos custos envolvidos na 
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 das áreas atendidas pelo Edital em 
epígrafe. 
7 – Refaça a pesquisa de preços de forma a ampliar o universo de fontes 
pesquisadas, utilizando-se para tanto de fontes referenciais (como, por exemplo, 
CADTERC), contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades 
públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados. 
8 - Detalhe, quando da remessa a este Tribunal, especificando item por item, 
através de errata, todas as alterações que porventura sejam feitas no ato 
convocatório se for o caso, dando a devida publicidade a mesma na forma no §4º 
do artigo 21 da Lei nº 8.666/93; e 

9 – Envie edital consolidado contemplando e destacando todas as alterações 
efetuadas por determinação desta Corte bem como por iniciativa própria da 
Administração conferindo a devida publicidade às alterações efetuadas na forma 
do art. 21 da Lei nº 8666/93 c/c art. 4º da Lei nº 10.520/02.   

 

Vinda a resposta do jurisdicionado, a Coordenadoria de Exame de Editais – CEE 

sugeriu o conhecimento do edital, com determinações. 

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

Martins Teixeira, manifestou-se no mesmo sentido. 
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É O RELATÓRIO. 

 

Passo à análise dos itens determinados por este Tribunal na comunicação, que serão 

examinados separadamente para melhor elucidação das respostas encaminhadas pelo 

jurisdicionado.  

Itens 1 e 2: a licitação permanece adiada, conforme se depreende das publicações 

encartadas na instrução. Assim, os itens foram atendidos. 

Item 3: o jurisdicionado informou que a “Administração desenvolveu novo Termo de 

Referência, o qual prevê expressamente, no ADENDO 2, Acordo de Nível de Serviço que versa sobre 

metodologia de medição e pagamento por índices de desempenho”. De fato, observando o novo 

Termo de Referência, observo que o pagamento integral das faturas foi condicionado à 

efetiva e satisfatória prestação do serviço com base no cumprimento de indicadores de 

desempenho. Desta forma, o item foi atendido. 

Item 4: o jurisdicionado encaminhou a Errata nº 02, em que se pode observar a 

complementação do parágrafo terceiro da cláusula décima da minuta contratual com a 

unidade de medida “dias”. Item atendido. 

Item 5: no que diz respeito à vedação à participação de sociedades em recuperação 

judicial, o item 12.2.3 b do edital foi adequado aos apontamentos feitos no voto prolatado na 

sessão plenária do dia 05/09/2017. 

Quanto ao ponto, o corpo técnico sinalizou que a determinação teria sido 

parcialmente atendida, pois o jurisdicionado não teria inserido no edital a impossibilidade 

de inabilitação do licitante em recuperação judicial que comprove a aprovação ou 

homologação pelo juízo do plano de recuperação. Entretanto, observo que o tema foi 

abordado no subitem 12.2.3 b.1, razão pela qual discordo do corpo instrutivo em relação ao 

referido item e o considero atendido (doc. digital – 2800-1/2018 – resposta of. 29956/2017 CSO 

Assinado 08022018015550 – fl. 175). 

Item 6: informa o jurisdicionado que foi elaborada planilha (acostada no anexo 3) que 
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detalha a metragem quadrada de cada uma das unidades em que os serviços serão 

realizados. Em relação à nova planilha de preços, o corpo instrutivo observou o seguinte: 

“Podemos observar que consta da referida tabela o montante das áreas a serem limpas, especificadas 

por tipo de área e criticidade por unidades, constando ao final o somatório da área total a ser limpa. 

Verifica-se ainda que o jurisdicionado adotou em sua estimativa o valor referencial disponível no 

CADTERC. Os novos procedimentos adotados pelo jurisdicionado para a fixação do preço estimado 

alteraram o preço estimado para R$3.447.457,16, acentuando uma redução de R$4.862.447,80, ou 

aproximadamente 59% em relação ao preço estimado inicial”. Assim, o item foi atendido.  

Item 7: o jurisdicionado trouxe novas pesquisas realizadas junto a empresas, bem 

como reuniu impressos de preços colhidos junto ao CADTERC. Encaminhou ainda novo 

mapa de apuração de preços, onde se pode observar que o preço adotado em sua estimativa 

foi o constante do CADTERC. A fim de verificar a adequabilidade dos preços estimados, a 

CEE procedeu à consulta dos preços disponíveis no CADTERC e verificou a compatibilidade 

dos preços estimados no edital e do preço referencial disponível no CADTERC. Desta 

maneira, a determinação foi atendida. 

Itens 8 e 9: como já afirmado, o jurisdicionado encaminhou a Errata nº 02, bem como 

os respectivos comprovantes de publicação no DOERJ e no jornal O Dia. Além disso, houve 

também o encaminhamento do edital consolidado. Portanto, os itens foram devidamente 

atendidos. 

Saneadas as deficiências anteriormente apontadas por esta Corte na instrução e 

devidamente verificada a economicidade procedimental da licitação, penso que o 

jurisdicionado, atendidas as exigências legais quanto à publicidade do feito, poderá retomar 

o andamento do certame. 

Antes de encerrar, chamo a atenção do jurisdicionado para o conteúdo da 

manifestação do corpo instrutivo do Tribunal, datada de 21/02/2018, que pode ser 

consultado no sítio oficial desta Corte (http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-

processo/Processo). 

Como bem ali apontado, após a atuação do controle prévio realizado por esta Corte, 

os novos procedimentos adotados pelo jurisdicionado para a fixação do preço da 

contratação alteraram o custo estimado para R$3.447.457,16, gerando uma redução de 

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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R$4.862.447,80, ou aproximadamente 59% em relação ao preço estimado inicial. 

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 PARCIALMENTE DE ACORDO com o corpo instrutivo 

e com o parecer do d. Ministério Público Especial. Minha parcial divergência reside na 

desnecessidade de cumprimento das determinações sugeridas pelo corpo instrutivo, eis 

que a impossibilidade de inabilitação do licitante em recuperação judicial que comprove a 

aprovação ou homologação pelo juízo do plano de recuperação já foi inserida no subitem 

12.2.3 b.1. Desta forma, 

 

VOTO: 

 

- pelo CONHECIMENTO do Edital Pregão Eletrônico nº 046/2017, encaminhado pela 

Secretaria de Estado de Defesa Civil, e pelo posterior ARQUIVAMENTO dos autos. 

 

GC-6,       

 
MARIANNA M. WILLEMAN 

RELATORA 


