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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

                                                                                                 VOTO GC-7 

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 105.202-5/17 

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 

PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO  

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO 

DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO JUNTO AO BIRD. 

COMUNICAÇÃO. ATENDIMENTO PARCIAL. 

NOVA COMUNICAÇÃO. 

 

Cuidam os autos do Edital de Concorrência Pública NCB nº 001/2017 

(Acordo de empréstimo n° 8200-BR), encaminhado pela Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, cujo objeto é a execução de obras 

de manutenção e recuperação de estradas vicinais, incluindo a operacionalização 

de máquinas para execução do programa Estradas da Produção nas Regiões 

Noroeste, Serrana, Norte e Centro, no valor estimado de R$ 11.831.906,47 (onze 

milhões, oitocentos e trinta e um mil, novecentos e seis reais e quarenta e sete 

centavos), com realização adiada sine die. 

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

desta Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 30/11/17, este Tribunal decidiu 

nos seguintes termos: 

VOTO: 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao atual titular da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, nos moldes 
entabulados na Lei Complementar Estadual nº 63/90, para que, no 
prazo legal, adote as providências de estilo com vista ao atendimento 
integral dos itens abaixo elencados, antes da realização do certame, 
sob pena de nulidade, alertando-o, que o não atendimento às 
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decisões plenárias deste Órgão Constitucional de Controle Externo 
torna seus responsáveis passíveis de aplicação de multa, com arrimo 
no inciso IV do artigo 63 e, em caso de reincidência, no inciso VII do 
mesmo dispositivo legal: 

I.1 - mantenha adiado sine die a Concorrência Pública NCB nº 
001/2017, até o advento de decisão conclusiva desta Corte pelo 
conhecimento deste edital, encaminhando os comprovantes de 
publicação dos avisos de adiamento, nos termos do artigo 21, da Lei 
nº 8.666/93 c/c artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, além de divulgar a 
iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet); 

I.2 - complementar a redação do subitem 4.3 do DDE – Dados do 
Edital, excluindo a exigência de apresentação de atestados de duas 
instituições financeiras datados de no máximo sessenta dias 
indicando a situação financeira da empresa, exigência contida no 
subitem 4.3.2.e do módulo IAC – Instrução aos Concorrentes; 

I.3 - o subitem 4.3 do IAC c/c as modificações instituídas pelo DDE 
exigem que a empresa licitante comprove ter executado um volume 
médio de obras equivalente a R$ 35.680.000,00 nos últimos cinco 
anos. A regra é restritiva, limitará a competitividade e deve ser 
excluída do edital por não encontrar respaldo no art. 31 da Lei 
8.666/93. Pelas mesmas razões deve ser excluído também o subitem 
4.5.c do DDE; 

I.4 - excluir a exigência de um plano de trabalho a ser apresentado 
pelos licitantes conforme exigência contida no subitem 12.2.e bem 
como 26.1.b e 26.3 do IAC por falta de fundamentação legal; 

I.5 - complementar a redação do subitem 16.3 do IAC c/c as 
informações complementares apresentadas no DDE bem como no 
Modelo A, indicando qual será o valor da garantia de proposta a ser 
apresentada pelos licitantes, lembrando que segundo o art. 56 da Lei 
8.666/93 este valor deve corresponder a, no máximo, 1% do valor 
estimado da licitação; 

I.6 - definir expressamente qual será o prazo de vigência do contrato 
uma vez que o subitem 1.2 do DDE do edital indica o prazo de 10 
meses ao passo que as informações disponíveis no CPC indicam 
que o prazo será de 12 meses; 

I.7 - retificar a regra do subitem 23 do IAC de forma a iniciar o 
julgamento das propostas por meio da abertura dos envelopes de 
habilitação dos licitantes, para, em seguida, passar a abertura dos 
envelopes de preços dos licitantes habilitados, nos termos do art. 43 
da Lei 8.666/93. Para tanto deve ser revista a posição do subitem 29 
do IAC que trata da “Pós qualificação do concorrente”; 

I.8 - complementar os requisitos de qualificação do subitem 4.3.3 do 
IAC exigindo dos licitantes a prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a justiça do trabalho, passando a exigir a 
comprovação de prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho por meio de Certidão Negativa de 
Débito Trabalhista ou por meio da Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, quando verificada a 
existência de débitos garantidos por penhora suficiente, segundo o 
disposto no § 2º do art. 642-A, Título VII-A da CLT (alterada pela Lei 
Federal nº 12.440/11); 
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I.9 - complementar a redação do subitem 28.6 do IAC de forma a 
deixar claro que a contratante não acolherá proposta de valor 
superior à estimativa efetuada pela Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, nos termos do inc. 10 
do art. 40 da lei 8.666/93; 

I.10 - complementar o subitem 13.3 do CGC indicando o prazo do 
pagamento após o recebimento das faturas mencionando ainda os 
descontos por antecipação e as multas por eventuais atrasos de 
pagamento; 

I.11 - complementar a redação do subitem 13.11 do CGC indicando 
qual o índice a ser utilizado para o reajuste contratual podendo ser 
utilizado o INCC ou os índices EMOP; 

I.12 - complementar a redação do subitem 16. 1 do IAC definindo as 
sanções pelo inadimplemento contratual por parte do contratado nos 
termos do art. 40 da lei 8.666/93; 

I.13 - anexar ao Edital e encaminhar para análise desta Corte o 
cronograma físico financeiro; 

I.14 - revisar a denominação dos documentos que integram o Edital 
de licitação, pois verifica-se que diferentes documentos apresentam 
a mesma denominação, como é o caso dos documentos intitulados 
“Orçamento de Vias Rurais”, o que pode ocasionar equívocos na 
compreensão das informações apresentadas, de forma que 
diferentes documentos apresentem diferentes denominações; 

I.15 - compatibilizar as diferentes informações do projeto básico, pois 
consta de todos os desenhos encaminhados a previsão de execução 
de leiras nas extremidades das vias, conforme demonstrado em 
detalhe constante do item 22.1 da presente análise, entretanto, nos 
itens 10.1 (Estrada pronta sem revestimento) e 10.2 (Estrada pronta 
com revestimento) do Termo de Referência (Anexo I), bem como no 
Anexo VI (Especificações Técnicas) há previsão do serviço de 
“Execução e/ou avivamento das canaletas laterais para drenagem 
superficial, em leito natural sem revestimento de concreto.”, o qual é 
confirmado pela estimativa orçamentária, pois consta da Planilha de 
Quantidades (Anexo VIII da Seção II – Condições Gerais do Contrato 
(CGC)), nos itens 1.3 (de Vias com Revestimento) e 2.3 (de Vias sem 
Revestimento) o serviço de “Sarjeta de corte triangular, com 
cobertura vegetal, medindo 1,25m de base e 0,25m de altura, 
inclusive escavação mecânica e acerto manual do terreno”; 

I.16 - compatibilizar as divergentes informações referentes ao prazo 
do contrato, pois consta do item 13 (Dos Prazos) do Termo de 
Referência (Anexo I) que o prazo do contrato será de 12 (doze) 
meses, entretanto há previsão de execução das obras no prazo de 
10 (dez) meses, no item 1.2. do Anexo II (Dados do Edital – DDE), no 
item 13 (Dos Prazos) do Anexo VI (Especificações Técnicas), bem 
como nas planilhas orçamentárias elaboradas para cada uma das 08 
(oito) Micro Regiões e também nos respectivos cronogramas de 
desembolso dos serviços de Canteiros de Obras; 

I.17 - anexar ao Edital e encaminhar a esta Corte para análise, as 
composições dos preços unitários de cada um dos serviços (que não 
decorram de Sistemas de Custos conhecidos, tais como: EMOP, 
SCO-FGV, PINI, SINAPI) os quais integram a planilha orçamentária, 
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que efetivamente irá subsidiar a orçamentação da presente licitação, 
bem como as fontes dos preços dos insumos utilizados na 
orçamentação e caso os preços tenham sido coletados diretamente 
do mercado, enviar as pesquisas que lhes deram origem (no mínimo 
três), com as especificações completas do material cotado, 
apresentando, também, as memórias de cálculo das quantidades 
orçadas, não cabendo a utilização de parâmetros que não sejam 
respaldados tecnicamente; 

I.18 - encaminhar a este Tribunal 02 (duas) planilhas orçamentárias e 
respectivas composições próprias e de BDI, inclusive em arquivo 
eletrônico editável (xls), considerando contribuição previdenciária 
sobre a folha de pagamento e receita bruta conforme possibilidade 
estabelecida pela Lei Federal nº 12.546/11 alterada pela Lei nº 
13.161/15 e exigência do Decreto Estadual nº 42.445/10 alterado 
pelo Decreto nº 45.633/16, destacando-se que na estimativa 
orçamentária com base em preços desonerados a deve ser incluída, 
na composição analítica do BDI, a alíquota correspondente ao INSS; 

I.19 - apresentar cópia da ART referente à elaboração do Projeto 
Básico da licitação em tela, com a respectiva guia de recolhimento 
quitada, sendo sugerido constar no campo descrição o seguinte 
texto: “Projeto básico do Edital de Concorrência com Divulgação 
Nacional nº 001/2017”; 

I.20 - alterar, na Cláusula 4.5(e) da IAC, os quantitativos 
estabelecidos para as parcelas de maior relevância, pois se 
apresentam excessivos, correspondendo aos totais dos serviços a 
serem realizados, sendo sugerido que em caso da necessidade de 
comprovação de capacidade técnica operacional, os quantitativos 
indicados não excedam ao percentual de 50% dos quantitativos 
previstos no orçamento para os referidos serviços, conforme decisão 
do TCU (AC 2088/04); 

I.21 - revisar a relação de máquinas e equipamentos necessários 
para a execução do objeto, constante da Cláusula 4.5(g) da IAC 
(Anexo II – Dados do Edital (DDE)), pois no presente Edital há 
previsão de uso de máquinas, caminhões e equipamentos de 
propriedade da Contratante, conforme relação constante do item 4 
(Das Especificações dos Serviços) do Termo de Referência (Anexo 
I), conservando apenas os equipamentos e máquinas que a 
contratada deverá disponibilizar; 

I.22 - disponibilizar este edital na internet nos termos do que 
determina o art. 8º da Lei 11.527/11; 

I.23 - detalhar, especificando item por item, através de errata, todas 
as alterações efetuadas no ato convocatório se for o caso, dando a 
devida publicidade a mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei 
Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

I.24 - enviar um edital consolidado contemplando e destacando todas 
as alterações efetuadas por determinação desta Corte bem como por 
iniciativa própria da Administração, e 

I.25 - comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada dos elementos arrolados 
no artigo 49, da LNL.  
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Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais assim se 

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “19/02/2018 – 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, sugerimos a comunicação ao Secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, 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 
adote as medidas enumeradas a seguir: 

1. Manter adiado sine die a Concorrência Pública NCB nº 001/2017, 
até o advento de decisão conclusiva desta Corte pelo conhecimento 
deste edital, encaminhando os comprovantes de publicação dos 
avisos de adiamento, nos termos do artigo 21, da Lei nº 8.666/93 c/c 
artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, além de divulgar a iniciativa no sitio 
eletrônico oficial (internet); 

2. Compatibilizar as diferentes informações do projeto básico, pois 
consta de todos os desenhos encaminhados a previsão de execução 
de leiras nas extremidades das vias, conforme demonstrado em 
detalhe constante do item 22.1 da primeira instrução deste processo, 
entretanto, nos itens 10.1 (Estrada pronta sem revestimento) e 10.2 
(Estrada pronta com revestimento) do Termo de Referência (Anexo 
I), bem como no Anexo VI (Especificações Técnicas) há previsão do 
serviço de “Execução e/ou avivamento das canaletas laterais para 
drenagem superficial, em leito natural sem revestimento de 
concreto.”, o qual é confirmado pela estimativa orçamentária, pois 
consta da Planilha de Quantidades (Anexo VIII da Seção II – 
Condições Gerais do Contrato (CGC)), nos itens 1.3 (de Vias com 
Revestimento) e 2.3 (de Vias sem Revestimento) o serviço de 
“Sarjeta de corte triangular, com cobertura vegetal, medindo 1,25m 
de base e 0,25m de altura, inclusive escavação mecânica e acerto 
manual do terreno”; 

3. Complementar o Projeto Básico incluindo definição, desenho e 
especificação técnica do que significa o termo “Bigodes” (Saídas de 
água nas canaletas laterais) previstos nos itens 10.1 e 10.2 do Anexo 
VI (Especificações Técnicas), pois este termo apresenta divergentes 
aplicações, dependendo da região em que se localize a obra, 
correspondendo a leiras, localizadas nas extremidades da pista, com 
a mesma extensão desta, e em outras os “bigodes” se apresentam 
como valetas em curva, com a função de receber as águas de chuva 
que escorrem da pista e encaminhar para terrenos firmes nas laterais 
da faixa de domínio. 

4. Revisar a estimativa orçamentária de forma a unificar a base de 
cálculo dos preços adotados pois embora os orçamentos apresentem 
a data base de outubro/2017 foi observada a utilização de preços 
EMOP referentes à data base abril/2017 nos itens que integram a 
composição da Administração de Canteiro de Obras e na 
composição de Canteiro de Obras. 
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5. Encaminhar para análise desta Corte as composições dos preços 
unitários de cada um dos serviços que integram a Planilha de 
Quantidades (Modelo I) constante do Anexo VIII, itens 1.1 a 1.5 para 
Vias com Revestimento e itens 2.1 a 2.4 para Vias sem 
Revestimento, explicitando a formação dos respectivos valores 
unitários, de forma a possibilitar a análise de economicidade. 

6. Encaminhar a este Tribunal 02 (duas) planilhas orçamentárias 
(uma com preços desonerados e outra com preços sem 
desoneração) e respectivas composições próprias e de BDI, em 
arquivo eletrônico editável (xls), considerando a contribuição 
previdenciária sobre a folha de pagamento e receita bruta conforme 
possibilidade estabelecida pela Lei Federal nº 12.546/11 alterada 
pela Lei nº 13.161/15 e exigência do Decreto Estadual nº 42.445/10 
alterado pelo Decreto nº 45.633/16, destacando-se que na estimativa 
orçamentária com base em preços desonerados deve ser incluída, 
na composição analítica do BDI, a alíquota correspondente ao INSS; 

7. Excluir da Cláusula 4.5(e) da IAC a parcela de maior relevância 
técnica relativa a brita corrida, pois compreende essencialmente o 
fornecimento de produto, não caracterizando relevância técnica. 

8. disponibilizar este edital na internet nos termos do que determina o 
art. 8º da Lei 11.527/11; 

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

10. enviar um edital consolidado contemplando e destacando todas 
as alterações efetuadas por determinação desta Corte bem como por 
iniciativa própria da Administração, e 

11. comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada dos elementos arrolados 
no artigo 49, da LNL. 

 

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

meio do parecer constante da peça eletrônica “22/02/2018 – Informação MPE”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, verifico que, segundo informações contidas 

no presente processo, os recursos financeiros destinados à contratação em tela 

serão decorrentes do Contrato de Financiamento nº 8200-BR, junto ao Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para 

desenvolvimento rural sustentável em microbacias hidrográficas do Rio de 

Janeiro. 
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Em que pesem os esforços do jurisdicionado em atender às determinações 

desta Corte, permanecem, ainda, falhas que impedem o conhecimento do 

presente Edital. 

No que tange às determinações constantes nos subitens I.2, I.3, I.4, I.5 do 

Voto anterior, para que fossem feitas exclusões em determinados subitens do 

Edital, informa o jurisdicionado que as exclusões foram feitas e constam do Anexo 

II do Edital em comento. Não obstante o Corpo Instrutivo ter considerado 

atendidas as determinações, entendo que as referidas exclusões devem constar, 

também, do corpo do Edital, por meio de Errata, e não por meio de Anexo ao 

Edital, com a devida divulgação. 

No que se refere à determinação constante do subitem I.7 do Voto anterior, 

para que fosse retificada a regra do subitem 23 do IAC (Instruções aos 

Concorrentes), no sentido de que o procedimento da licitação obedeça à ordem, 

no julgamento das propostas, realizando primeiramente a abertura dos envelopes 

referentes à habilitação dos licitantes, para que, na sequência, fossem abertos os 

envelopes das propostas de valores, a fim de atender ao disposto no art. 43 da 

Lei Federal n° 8.666/93.  

Neste ponto, o jurisdicionado afirma que a cláusula questionada está 

inserida em um rol de cláusulas padrão do Banco Mundial, tendo seu 

fundamento legal no art. 42, § 5º, da Lei Federal n° 8.666/931. O referido 

dispositivo legal autoriza, nas licitações que darão origem a contratos que tenham 

por objeto a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com 

recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de 

cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja 

                                                           
1
 Art. 42 § 5° Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos 

provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou 

organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva 

licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais 

aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, 

inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual 

poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a 

obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento 

objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse 

ratificado pela autoridade imediatamente superior.(Redação dada pela Lei Federal nº 8.883/94) 
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parte, a admissão de condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções 

ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional.  

Desta forma, concordo com o entendimento do Corpo Instrutivo de que 

está superada a determinação, uma vez que, no presente Edital, a adoção da 

sistemática de inversão das fases de julgamento das propostas e da habilitação 

dos licitantes configura mera alteração na ordem do procedimento, não causando 

prejuízo ao caráter objetivo, à economicidade ou à competividade do certame. 

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

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

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “19/02/2018 – Informação da 

CEE” –, posiciono-me DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o 

parecer do douto Ministério Público Especial e 

VOTO: 

I  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Agricultura, 

Pecuária, Pesca e Abastecimento, 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, 

encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 

adiamento nos termos do art. 21, da Lei Federal nº 8.666/93, 

divulgando e mantendo atualizados os dados referentes à licitação em 

sua página oficial, em cumprimento ao art. 8º, da Lei Federal nº 

12.527/11; 

2. Compatibilize as diferentes informações do projeto básico, pois 

consta, de todos os desenhos encaminhados, a previsão de execução 

de leiras nas extremidades das vias, conforme demonstrado em 

detalhe constante do item 22.1 da primeira instrução deste processo, 

entretanto, nos itens 10.1 (Estrada pronta sem revestimento) e 10.2 
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(Estrada pronta com revestimento) do Termo de Referência (Anexo I), 

bem como no Anexo VI (Especificações Técnicas), há previsão do 

serviço de “Execução e/ou avivamento das canaletas laterais para 

drenagem superficial, em leito natural sem revestimento de concreto”, 

o qual é confirmado pela estimativa orçamentária, pois consta da 

Planilha de Quantidades (Anexo VIII da Seção II – Condições Gerais 

do Contrato (CGC)), nos itens 1.3 (de Vias com Revestimento) e 2.3 

(de Vias sem Revestimento), o serviço de “Sarjeta de corte triangular, 

com cobertura vegetal, medindo 1,25m de base e 0,25m de altura, 

inclusive escavação mecânica e acerto manual do terreno”; 

3. Complemente o Projeto Básico incluindo definição, desenho e 

especificação técnica do que significa o termo “Bigodes” (saídas de 

água nas canaletas laterais) previstos nos itens 10.1 e 10.2 do Anexo 

VI (Especificações Técnicas); 

4. Revise a estimativa orçamentária de forma a unificar a base de 

cálculo dos preços adotados, pois embora os orçamentos apresentem 

a data base de outubro/2017, foi observada a utilização de preços 

EMOP referentes à data base abril/2017 nos itens que integram a 

composição da Administração de Canteiro de Obras e na composição 

de Canteiro de Obras; 

5. Encaminhe para análise desta Corte as composições dos preços 

unitários de cada um dos serviços que integram a Planilha de 

Quantidades (Modelo I) constante do Anexo VIII, itens 1.1 a 1.5 para 

Vias com Revestimento e itens 2.1 a 2.4 para Vias sem Revestimento, 

explicitando a formação dos respectivos valores unitários, de forma a 

possibilitar a análise de economicidade; 

6. Encaminhe a este Tribunal, 2 (duas) planilhas orçamentárias (uma 

com preços desonerados e outra com preços sem desoneração) e 

respectivas composições próprias e de BDI, em arquivo eletrônico 

editável (xls), considerando a contribuição previdenciária sobre a folha 

de pagamento e receita bruta, conforme possibilidade estabelecida 

pela Lei Federal nº 12.546/11, alterada pela Lei Federal nº 13.161/15, 
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e exigência do Decreto Estadual nº 42.445/10, alterado pelo Decreto 

Estadual nº 45.633/16, destacando que na estimativa orçamentária 

com base em preços desonerados deve ser incluída, na composição 

analítica do BDI, a alíquota correspondente ao INSS; 

7. Exclua da Cláusula 4.5(e) da Seção I, Instruções aos Concorrentes 

(IAC), a parcela de maior relevância técnica relativa à brita corrida, 

pois compreende essencialmente o fornecimento de produto, não 

caracterizando relevância técnica; 

8. Disponibilize este Edital em sua página oficial, em cumprimento ao 

art. 8º, da Lei Federal n°12.527/11; 

9. Envie Edital consolidado contemplando e destacando todas as 

alterações efetuadas por determinação desta Corte, bom como por 

iniciativa própria da Administração; 

10. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida 

publicidade, na forma do art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, 

encaminhando as cópias a este Tribunal, divulgando e mantendo 

atualizado os dados referentes à licitação em sua página oficial, em 

cumprimento ao art. 8º, da Lei Federal n°12.527/11; 

11. 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 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 06/03/2018. 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 


