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PLENÁRIO 
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ORIGEM: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

ASSUNTO: EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PARA SERVIÇOS EM GERAL Nº. 008/2019  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

PPP, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA. 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRIMEIRA SUBMISSÃO 

PLENÁRIA – DÉFICIT INFORMACIONAL. COMUNICAÇÃO.  

DETERMINAÇÃO.  

Versa o presente sobre o Edital de Concorrência nº 008/2019 (processo administrativo nº. 

2019004249), encaminhado pelo Município de Angra dos Reis, cujo objeto constitui cujo objeto é a 

contratação de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa para a 

prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, pelo prazo de 20 

(vinte) anos, no valor global estimado de R$ 1.170.840.000,00 (um bilhão cento e setenta milhões 

oitocentos e quarenta mil reais).  

O critério de julgamento foi indicado como melhor técnica e menor valor da contraprestação 

a ser paga pelo Município. 

O certame estava inicialmente marcado para 10.07.2019. Contudo, considerando a 

possibilidade de o Plenário desta Corte não deliberar sobre o processo antes da data agendada, foi 

encaminhado ao Jurisdicionado o Ofício SGE/CEE nº. 045/19, determinando a adoção de medidas 

com vistas ao adiamento do ato licitatório, na forma do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº. 280 de 

24.08.20171.  

                                                           
1
 Em cumprimento à determinação desta Corte, o certame foi adiado sine die. Disponível em:  

http://www.angra.rj.gov.br/licitacoes.asp?indexsigla=transp&cd_opcao=0&cd_modal=3&cd_statu=0&cd_pesqu=0&cd_ano
=2019. Acesso em 11.07.2019. 
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Trata-se da primeira submissão plenária destes autos. 

Considerando critérios consubstanciados no regramento atinente à matéria, a 

Coordenadoria de Exame de Editais (CEE), em 13.06.2019, procedeu à análise do instrumento 

convocatório, pronunciando-se sobre a necessidade de esclarecimentos e ajustes, nos seguintes 

termos:  

Ante o exposto, síntese do que foi examinado, sugerimos ao Egrégio Plenário 
pronunciar-se pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito Municipal de Angra dos Reis, 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, alertando-o para o que dispõe o artigo 63, inciso IV, 
da Lei Complementar nº 63/90:  

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 o art. 4º da Lei nº 10.520/02, além de manter o aviso de adiamento 
no sitio eletrônico oficial (internet), em atenção ao que determina o art. 8º da Lei 
Nacional nº 12.527/11; 

2. Enviar o Edital e seus anexos em ARQUIVOS DIGITAIS EDITÁVEIS nos formatos 
originais das planilhas (extensões XLS ou XLSX), textos (extensões DOC ou DOCX) e 
desenhos (extensão DWG), a fim de que seja possível a utilização das ferramentas 
dos programas no exame do TCE, conforme determinado no §3º do art. 2º da 
Deliberação TCE nº 280; 

3. Complementar o PROJETO BÁSICO com os seguintes elementos, necessários para 
caracterização do objeto aos licitantes, para possibilitar a análise de custos de 
investimentos e serviços e para verificação de adequação das parcelas de maior 
relevância de qualificação técnica: 

a. Memória de cálculo e/ou histórico de medições de contratos anteriores 
acompanhadas de tíquetes de balança agrupados em quadro mensal e/ou 
fundamentação técnica consistente que consolidem os quantitativos dos serviços 
de CUSTOS OPERACIONAIS, considerados no DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – 
DRE (OPEX). 

b. Desenhos em escala e listagem de logradouros, praias, rios, córregos e canais 
com extensões, larguras, tipo de pavimento e características de meio fio e calçadas, 
bem como frequências de execução em cada elemento ou trecho que consolidem 
as estimativas de quantidades mensais dos serviços de varrição, raspagem, roçada, 
capina, limpeza de praias, limpeza de rios, córregos e canais, pintura de meio fio, 
incluídos nos CUSTOS OPERACIONAIS do DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DRE 
(OPEX). 

c. Mapa de localização e identificação do local de destinação final de resíduos e 
distâncias aos locais de transbordo, compostagem e reciclagem (dois ecopontos 
atualmente em operação, lixão de Ariró e áreas a serem designadas pelo município 
para as unidades que serão implantadas pelo contratado). 

d. Detalhamento do Centro de Controle Operacional – CCO que será implantada 
pela contratada e operada pelo município, compreendendo as características físicas 
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e tecnológicas mínimas, tais como: área e condições do local, equipamentos de 
refrigeração, vídeo e computadores, bem como, condições de localização e 
esclarecimento quanto a competência de disponibilização do local de implantação. 

e. Anteprojetos dos INVESTIMENTOS (ecopontos, das unidades de compostagem, 
da unidade de RCC, da unidade de triagem e do centro de controle operacional – 
CCO), compreendendo: desenhos, descritivos e orçamento sintético, elaborado por 
meio de metodologia expedita ou paramétrica, demonstrando que os valores 
estimados dos investimentos são compatíveis aos valores de mercado considerando 
o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em 
sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor 
específico do projeto (EMOP, SCO-FGV, SICRO ou SINAPI), conforme §4º do art. 10 
da Lei federal nº 11.079/2004. 

f. Detalhamento de cada uma das estimativas de custos dos itens ADM, G01 ao G10 
e UTM compreendidos no DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DRE (OPEX), 
mediante apresentação de orçamento com data base, referência a sistema de 
custos (EMOP, SCO-FGV, SICRO ou SINAPI) e/ou das respectivas composições 
analíticas de formação de preços unitários detalhadas dos serviços, expondo as 
descrições, quantificações e preços dos insumos, as respectivas origens, bem como 
as quantidades de materiais, mão-de-obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou 
quaisquer outros insumos que tenham sido considerados na definição das 
composições, apresentando, inclusive, a fonte utilizada como parâmetro para os 
índices de produtividade adotados e memória de cálculo, bem como justificativa 
dos preços. 

g. Detalhamento e/ou justificativa técnica da estimativa de CUSTO COM 
COMBUSTÍVEL compreendido no DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DRE (OPEX). 

h. Pesquisas de mercado que tenham dado origem a preços estimados, seja de 
itens em planilha ou de insumos das composições, contendo as especificações 
completas do material cotado e respectiva data de cotação, apresentando o 
mínimo de 3 (três) propostas para cada item/insumo ou, na impossibilidade da 
obtenção deste mínimo, a apresentação das devidas justificativas. O jurisdicionado 
poderá complementar o seu orçamento utilizando como referência valores 
praticados em contratos firmados por outros órgãos da Administração Pública. 

i. Convenção coletiva de trabalho – CCT do SEAC-RJ e SIEEACON que consolide as 
estimativas de salários e benefícios considerados nos serviços. 

4. Apresentar ART e/ou RRT identificando responsável(eis) técnico(s) pela 
elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência e o Orçamento do Edital, 
acompanhada da correspondente comprovação de quitação. 

5. Apresentar a licença ambiental prévia ou as diretrizes para o licenciamento 
ambiental dos INVESTIMENTOS (ecopontos, unidades de compostagem, unidade de 
RCC, unidade de triagem e centro de controle operacional – CCO), conforme inciso 
VII do art. 10 da Lei federal nº 11.079/2004. 

6. Incluir no Edital determinação de obrigatoriedade em obediência a Resolução 
CONAMA nº 307/2002, na execução contratual.  

7. Corrigir a numeração dos itens e subitens do ANEXO IV – CRITÉRIOS PARA 
ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA, para: 3.1-a/e, 
3.2-a/c, 3.3-a/d, 3.4-a/d, 3.5-a/d, 3.6-a/c e 3.7-a. 



TCE-RJ 
PROCESSO nº. 212.713-2/19 
RUBRICA             Fls.:  

DAF 

 

8. Em relação ao responsável pela regulação e fiscalização dos serviços objeto da 
PPP, denominado pelo Edital como órgão ou entidade da administração indireta 
municipal, esclareça os seguintes pontos: 

8.1 O órgão ou entidade da administração indireta municipal já foi criado por lei. Se 
afirmativo, juntar cópia da lei de criação; 

8.2 O órgão ou entidade da administração indireta municipal já se encontra em 
pleno funcionamento. Se afirmativo, juntar manifestação de seu Titular a respeito 
das regras do Edital, dos indicadores de qualidade, dos critérios de reajuste e 
revisão, notadamente quando a capacidade das mesmas de promover maior 
eficiência da atuação regulatória e da eficiência da prestação dos serviços; 

8.2.1 Se negativo, informar qual órgão da administração direta ou entidade da 
administração indireta exercerá as competências relativas a regulação e fiscalização 
dos serviços objeto da PPP. 

9. Justificar a escolha da Câmara de Medição e Arbitragem da Fundação Getúlio 
Vargas/RJ para resolução de disputas e controvérsias entre as partes, conforme 
previsto na Cláusula 54 da Minuta Contratual; 

10. Retificar a redação dos subitens 6.1 e 6.2 do Edital e de outros subitens 
correspondentes, considerando que a suspensão temporária prevista no inc. III do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93 aplica-se tão somente ao ente que aplicou a punição, ao 
passo que a declaração de inidoneidade prevista no inc. IV do art. 87 da Lei nº 
8.666/93 impede a contratação em toda a esfera da Administração Pública, 
independentemente do órgão ou entidade que tenha aplicado a punição, ou seja, 
deve-se retificar a redação do respectivo subitem de maneira que: 

a) “Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela 
Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei nº 
8.666/93”; e 

b) “Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV 
do art. 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado 
a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública.” 

11. Justificar a exigência dos índices contábeis superiores a 1,0 (um), ou retificar 
tais índices passando a prever a possibilidade de que sejam iguais ou maiores a 1,0 
(um); 

12. Optar por se exigir no instrumento convocatório a comprovação de capital 
mínimo ou patrimônio líquido mínimo, ou a garantia de proposta, sendo vedada, a 
princípio, a cumulatividade de tais exigências; 

13. Excluir a exigência de recolhimento da garantia de proposta antes da abertura 
do procedimento licitatório, conforme redação do subitem 7.3.2.6 do Edital, por 
falta de amparo legal. O § 5º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 dispõe que não se 
exigirá, para a habilitação, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os 
referentes ao fornecimento do edital; 

Recomendação: a garantia da proposta, obrigatoriamente, deve ser um 
documento inserido dentro do envelope de habilitação, o qual só pode ser 
conhecido após a abertura do referido envelope, nos termos do artigo 43, inciso I, 
da Lei de Licitações. 
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14. Realizar juízo discricionário acerca da participação de empresas reunidas em 
consórcio. Caso decida permitir a participação de empresas reunidas em consórcio, 
deverá observar a regra disposta no art. 33 da Lei nº 8.666/93 ou caso seja feita a 
opção por não permitir a participação de empresas na forma de consórcios, 
considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, 
justifique formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da 
licitação; 

Recomendação: No que tange à participação de empresas reunidas em consórcios, 
ainda que a questão esteja adstrita ao poder discricionário da Administração, pela 
própria natureza e características das PPP’s, que apresenta aglutinação de 
inúmeros serviços, seria oportuno que a Administração a possibilitasse. 

15. Retificar o item 8.7, parte inicial, do Edital que exigem a apresentação de 
documento com firma reconhecida ou cópia autenticada, sem que haja fundada 
dúvida sobre a autenticidade do documento; 

16. Complementar a redação do Edital (Qualificação Econômico Financeira), de 
forma a possibilitar a participação de sociedades empresárias em recuperação 
judicial, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 
Federal nº 11.101/05), indicando que não será causa de inabilitação de licitante a 
anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de 
homologação de recuperação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano 
já tenha sido aprovado/homologado pelo juízo competente quando da entrega da 
documentação de habilitação, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101, de 2005; 

17. Complementar a redação do subitem 7.2.1.h que trata da qualificação dos 
licitantes observando as novas regras instituídas pela Lei Federal nº 12.440/11, 
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); 

18. Incluir cláusula na minuta do contrato de concessão, vendando a revisão do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato para ocorrência dos seguintes casos 
(Riscos Da Concessionária): 

- Mudanças nas especificações dos serviços objeto da concessão decorrente de 
nova legislação; 

- Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras que ensejem a necessidade 
de refazer parte ou a totalidade das obras. 

 - Imperfeições nos projetos de engenharia quanto às normas urbanísticas e 
ambientais. 

- Ocorrência de acidentes de trabalho. 

- Mudanças dos projetos apresentados pela Concessionária que não tenham sido 
solicitadas pelo Poder Concedente. 

- Riscos de não cumprimento das condicionantes do Licenciamento Ambiental. 

- Qualquer ônus financeiro decorrente do risco de contaminação do solo, do ar e 
dos recursos hídricos. 
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- Constatação superveniente de erros ou omissões em sua proposta comercial, 
notadamente nos casos em que os estudos próprios de projeção. 

 - Roubo, furto ou perda de suas receitas, se ocorrido após o pagamento realizado 
pelo Município. 

- Custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais 
movidas por ou contra terceiros.  

- Riscos decorrentes de eventual incapacidade do mercado em fornecer-lhe os bens 
e insumos necessários à prestação dos serviços. 

- Aumento de preço nos insumos para a execução das OBRAS, salvo aqueles que 
decorram diretamente de mudanças tributárias; 

- Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos custos 
operacionais e de compra ou manutenção dos equipamentos. 

- Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela 
Concessionária. 

- Investimentos, custos ou despesas adicionais necessários para o atendimento das 
especificações técnicas determinadas pelo Poder Concedente ou de quaisquer das 
obrigações contratuais, para manutenção do nível de serviço estabelecido e da 
qualidade na prestação dos serviços previstos no CONTRATO.  

- Estimativa incorreta do cronograma de execução dos investimentos.  

- Prejuízos decorrentes de falha na segurança no local de realização das obras. 

- Atrasos no cumprimento do cronograma de construção em virtude de condições 
temporais adversas.  

- Falência, falha no desempenho e atraso nas entregas das subcontratadas e 
fornecedores.  

- Imprevistos geológicos e arqueológicos. 

- Eventos climáticos não considerados como Força Maior; 

19. Incluir cláusula na minuta do contrato de concessão, admitindo a revisão do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato para ocorrência dos seguintes casos 
(Riscos do Poder Concedente): 

- Incorporação de novas tecnologias aos serviços objeto da concessão, solicitadas 
pelo Poder Concedente. 

- Mudança na legislação tributária que altere custos da obra, custos operacionais 
ou custos de manutenção de equipamentos, exceto imposto incidente sobre a 
renda ou receita bruta total. 

- Alterações na metodologia de cálculo dos índices de desempenho, que 
eventualmente seja aprovada pelo Poder Concedente. 

20. Incluir cláusula na minuta do contrato de concessão estabelecendo 
periodicidade de revisão da formula paramétrica de Reajuste da Contraprestação; 



TCE-RJ 
PROCESSO nº. 212.713-2/19 
RUBRICA             Fls.:  

DAF 

 

21. Estabelecer hipótese de revisão extraordinária de indicadores de desempenho, 
unilateralmente pelo Poder Concedente, através de bônus contratuais ou, de 
comum acordo, durante o período da Concessão, mediante recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato;  

22. Avaliar a criação no contrato de um mecanismo que exija da SPE atualização 
permanente, de forma que pedidos excepcionais do Estado representem um salto 
muito grande ao que se pretende. 

23. Estabelecer as condições de reajuste de preços, uma vez que a Lei Federal nº 
10.192, de 14/02/2001 que dispõe sobre as medidas complementares ao Plano 
Real, admite a aplicação de reajustes nos contratos firmados pela Administração 
Pública, quando decorrido prazo igual ou superior a 1 ano, tomando como base a 
data da apresentação das propostas ou o mês a que se referirem os orçamentos. 
Para tanto, deverão ser utilizados índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam 
a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, devendo, portanto, 
conforme inciso XI do art. 40 da Lei 8.666/93, constar tal previsão no edital 
(Cláusula 21.1 – Reajuste da Contraprestação). 

24. Fazer constar cláusula de revisão periódica da contraprestação, a fim de 
compartilhar os ganhos decorrentes de produtividade e da eficiência tecnológica, o 
aumento ou a redução extraordinária dos custos e/ou das despesas da 
concessionária, bem como as alterações ocorridas no custo de oportunidade do 
negócio, preferencialmente por negociações entre as partes, nos contratos de 
concessão, de acordo com o § 2° do art. 9° e o inciso V do art. 29, ambos da Lei 
8.987/1995 ou justificar a sua não inclusão; 

25. Esclarecer se houve o efetivo atendimento dos itens consignados no Parecer nº 
126/2019 - APMD, de autoria do Subprocurador Consultivo da Prefeitura de Angra 
dos Reis, Sr. Alan Peçanha Muzy Dias, constante no arquivo de 30/05/2019 
“comprovação do exame prévio”, assim como, se houve novo pronunciamento 
jurídico após o cumprimento das exigências lá apresentadas, bem como junte o 
referido documento, se existente; 

26. Remeter comprovante(s) de submissão da minuta de edital e de contrato à 
consulta pública, nos termos do art. 10, VI, da Lei Federal n.° 11.079/2004;  

27. Juntar relatório circunstanciado da autoridade designada para promover o 
processo de contratação acerca das questões suscitadas durante a consulta pública 
sobre a minuta de edital e contrato; 

28. Encaminhar cópias dos comprovantes de publicação do aviso de consulta 
pública na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, 
conforme dispõe art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/04 c/c art. 8º da Lei 
Nacional nº 12.527/11; 

29. Remeter cópia da ata de audiência pública, acompanhado da cópia da lista de 
presença e documentos referentes a manifestações de representantes de 
segmentos da sociedade acerca do projeto; 

30. Encaminhar comprovante de publicação/disponibilização de aviso de audiência 
pública em meio eletrônico, conforme dispõe art. 39 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 8º 
da Lei Nacional nº 12.527/11; 

31. Considerando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nacional nº 
12.305/2010) prevê, em seu artigo 9º, que a gestão de resíduos sólidos deve 
priorizar a não geração, redução, reutilização e reciclagem, avaliar a possibilidade 
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de estipular metas a serem atingidas no volume de resíduos sólidos recicláveis ao 
longo da concessão; 

32. Juntar ato da autoridade competente, devidamente motivado, determinando a 
elaboração do projeto ou Ato justificando a conveniência da outorga, 
encaminhando os comprovantes de publicação do mesmo; 

33. Remeter, caso tenham sido elaborados, estudos preliminares do 
empreendimento, compreendendo parâmetros técnicos, econômico-financeiros e 
jurídicos, que demonstrem a vantagem da opção pela PPP, contendo:  

a. estudos de aferição e projeção de demanda; 

b. orçamento das obras previstas pelo Poder Concedente, com data de referência 
de sua elaboração e grau de detalhamento que permita a plena caracterização do 
projeto a ser licitado; 

c. cadastro de interferências existentes nos locais de execução das obras e 
levantamento de desapropriações necessárias;  

d. discriminação de todos os custos e despesas estimados para a prestação dos 
serviços;  

e. projeção das receitas operacionais da concessionária;  

f. eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou 
decorrentes de projetos associados;  

g. documentos e planilhas desenvolvidos para avaliação econômico-financeira do 
empreendimento, inclusive em meio eletrônico, com fórmulas discriminadas, sem a 
exigência de senhas de acesso ou qualquer forma de bloqueio aos cálculos, e, 
quando for o caso, descrição do inter-relacionamento das planilhas apresentadas;  

h. relatório contendo a definição e diagnóstico ambiental da área de influência do 
projeto, incluindo a avaliação de passivo ambiental, o estudo dos impactos ao meio 
ambiente e as prováveis medidas mitigadoras e/ou compensatórias; 

34. Considerando que a regra é a ausência de exclusividade na outorga da 
concessão ou permissão, sempre que houver viabilidade técnica e econômica, 
conforme dispõem os artigos 7º, inciso III e 16 da Lei n. 8.987/95 e artigo 5º, 
parágrafo único, da Lei Estadual nº 2831/97, justificar os pontos a seguir:  

• a opção pela exclusividade sobre a área operacional da concessão em detrimento 
da exclusividade apenas de determinada(s) etapa(s) operacionais do 
gerenciamento do sistema de resíduos sólidos do município; e 

• a impossibilidade de divisão do objeto em lotes. 

35. Remeter documentos comprobatórios, de que o objeto da PPP está previsto no 
plano plurianual em vigor, 

36. Remeter demonstrativo, acompanhado da memória de cálculo analítica, do 
impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deverá vigorar o contrato 
de PPP; 

37. Remeter demonstrativo, acompanhado de memória de cálculo analítica, nos 
termos do art.10, I, c da Lei Federal 11.079/2004, do impacto da contratação sobre:  
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a. os limites globais para o montante da dívida consolidada do Poder Concedente; 

b. as operações de crédito externo e interno do Poder Concedente, de suas 
autarquias e demais entidades controladas por ele controladas;  

c. os limites e as condições para a concessão de garantia do Poder Concedente em 
operações de crédito externo e interno; 

38. Remeter demonstrativo, acompanhado de memória de cálculo analítica, do 
impacto da contratação da PPP sobre as metas de resultado nominal e primário e 
montante da dívida líquida do Poder Concedente, para o exercício financeiro a que 
se referirem e para os dois exercícios seguintes, discriminando valores a serem 
compensados por meio de aumento permanente de receita ou redução 
permanente de despesa, conforme Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO, relativos a esses itens, nos termos do art. 10, b, e § 1° da Lei 11.079/2004, e 
do art. 16, § 2°, da Lei Complementar n.° 101/2000; 

39. Encaminhar estudos que demonstrem a sustentabilidade financeira e vantagens 
socioeconômicas da parceria, demonstrando a conformação da contratação 
pretendida com o artigo 28 da Lei nº 11.079/04; 

39.1 Demonstrar o percentual de comprometimento de sua Receita Corrente 
Líquida; e 

39.2 Detalhar o custo atual dos serviços e aquele estimado para o futuro ajuste. 

40. Remeter relatório contendo a definição e diagnóstico ambiental da área de 
influência do projeto, incluindo a avaliação de passivo ambiental, o estudo dos 
impactos ao meio ambiente e as prováveis medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias; 

40.1 Remeter orçamento das obras previstas pelo Poder Concedente para 
recuperação do Lixão de Ariró, com data de referência de sua elaboração e grau de 
detalhamento que permita a plena caracterização do projeto a ser licitado; 

40.2 Demonstrar os reflexos econômicos do referido custo nas planilhas 
econômicas. 

41. Incluir item no Edital e cláusula na Minuta do Contrato de Concessão 
estabelecendo que a extensão eventual do contrato deve ser precedida da 
realização de estudo técnico que estabeleça novos parâmetros operacionais e 
econômicos em relação ao cenário econômico da época, além da avaliação da 
conveniência e oportunidade da realização de um novo certame em detrimento da 
prorrogação; 

42. Juntar planilhas (OPEX, CAPEX, Encargos Sociais, Tributos, DEMONSTRATIVO DE 
RESULTADOS – DRE e FLUXO DE CAIXA DO PROJETO) em formato excel,  com as 
fórmulas abertas e discriminadas, sem a exigência de senhas de acesso ou 
qualquer forma de bloqueio aos cálculos, e, quando for o caso, descrição do inter-
relacionamento das planilhas apresentadas; 

43. Considerando a provável relevância econômica e financeira dos serviços de 
triagem e destinação final dos resíduos sólidos produzidos durante o período inicial 
(subitem 2.1 do Edital e Cláusula 6.5 da minuta contratual), apresentar 
esclarecimentos aos seguintes pontos: 
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43.1 Estimativa global dos custos relativos aos serviços de triagem e destinação 
final dos resíduos sólidos produzidos durante o período em questão; 

43.2 Demonstrar os reflexos econômicos do referido custo nas planilhas (OPEX, 
CAPEX, Encargos Sociais, Tributos, DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DRE e 
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO); 

43.3 Considerando que a recuperação do Lixão de Ariró deverá ser realização até 
24º de concessão (Item 2.6.18 do Termo de Referência), o que pressupõe sua 
imediata desativação, informe o local de destinação final dos resíduos sólidos 
produzidos durante o período em questão; e 

43.4 Apresentar os fundamentos técnicos e econômicos da permanência da 
obrigação contratual diante da hipótese de antecipação da operação da unidade de 
triagem do concessionário (Item 2.6.15 do TR). 

44. Adaptar a minuta contratual às alterações procedidas no Edital, caso 
necessário; 

45. Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 
porventura efetuadas no ato convocatório, 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; 

46. Enviar edital consolidado, contemplando e destacando todas as alterações 
efetuadas por determinação desta Corte, bem como por iniciativa própria da 
Administração; e 

47. 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 Federal nº 8.666/93. 

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

de Abreu Martins Teixeira, em 17.06.2019, manifesta-se favoravelmente à sugestão proposta na 

instrução técnica. 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos por força dos Atos Executivos nºs 20.788 e 20.796, 

publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas datas de 04 e 12 de abril de 2017, 

respectivamente. 

Preliminarmente, reitero a necessidade de se manter adiado o certame, até que se delibere 

definitivamente pela regularidade do Edital de licitação em questão. Cabe aqui ressaltar que uma vez 

encaminhado o instrumento convocatório para conhecimento desta Corte, ainda que 

voluntariamente, o Jurisdicionado deve aguardar pronunciamento conclusivo quanto à análise da 

legalidade e economicidade da licitação a ser realizada, na forma do art. 2º, §2º, da Deliberação TCE-

RJ 280/2017. 
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Neste sentido, cumpre destacar que consta nos autos a informação acerca do adiamento do 

feito, entretanto, não foi comprovada a publicação do aviso de adiamento do feito e, após consulta 

ao sítio eletrônico do Município de Angra dos Reis, identifiquei que está disponível apenas o aviso de 

adiamento do certame, restando pendente a divulgação do Edital e seus anexos para a consulta 

pública, razão pela qual será incluído, no dispositivo deste voto, item de Comunicação relativo à 

regularização do acesso à íntegra do conteúdo do instrumento convocatório no site da Prefeitura.  

Dito isso, muito embora a descrição do objeto do presente instrumento convocatório 

disponha acerca da “contratação de parceria público-privada na modalidade de concessão 

administrativa para a prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos”, segundo previsto no Anexo II do Edital, os serviços a serem prestados nas áreas urbanas, 

rurais e insulares do Município, compreendem as seguintes prestações: 1) Coleta regular manual e 

conteinerização, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos; 2) Coleta, transporte e 

destino final de resíduos da construção civil; 3) Coleta seletiva; 4) Coleta, transporte e destinação 

final de resíduos provenientes de ecopontos; 5) Coleta de resíduos volumosos e de poda; 6) Varrição 

manual de vias e logradouros públicos; 7) Raspagem; 8) Roçada mecanizada; 9) Capina mecânica; 10) 

Limpeza manual da praia; 11) Limpeza dos rios, córregos e canais; 12) Pintura manual de meio fio; 

13) Educação ambiental; 14) Reestruturação, implantação e operação de ecopontos; 15) 

Implantação e operação de unidade de triagem de resíduos sólidos; 16) Implantação e operação da 

unidade de compostagem dos resíduos orgânicos na área continental; 17) Implantação e operação 

da unidade de compostagem aeróbica na Vila Abrão; 18) Recuperação do Lixão de Ariró; 19) 

Modernização e ampliação da capacidade das cooperativas de reciclagem; 20) Urbanização da área 

da antiga Unidade de Processamento de Resíduos de Construção Civil. 

Com relação ao escopo da concessão, foram previstos serviços que, apesar de possuírem 

correlação entre as suas naturezas, habitualmente constituem diferentes contratações por parte do 

Poder Público, devendo o Jurisdicionado encaminhar justificativas contundentes que demonstrem 

a conveniência do agrupamento de serviços tais como a coleta de resíduos sólidos, a execução de 

obras estruturais de urbanização, além da limpeza e manutenção urbana, modernização de 

cooperativas de reciclagem e educação ambiental, no âmbito de uma mesma contratação.  

Isso porque a grande concentração do objeto, que culmina em um valor global estimado 

superior a um bilhão de reais, tem o condão de, em tese, frustrar a competitividade do certame e, 

por consequência, a busca da proposta mais vantajosa por parte da Administração Pública. Não se 

desconhece que as parcerias público-privadas são vocacionadas para contratações de grandes 
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vultos, assim entendidas como aquelas que alcançam valor mínimo de R$10.000.000,00 (dez milhões 

de reais)
2
, contudo, a concessão ora em comento atinge singular montante, o que exige redobrada 

cautela com vistas a evitar possíveis direcionamentos no certame.  

Ainda, parece essencial que o responsável demonstre a utilidade da opção pela 

descentralização por via da parceria público-privada, por meio da concessão administrativa, em 

detrimento de outras formas de contratação disponíveis à Administração, uma vez que não restou 

evidenciada nos autos a existência de vantagem de qualquer natureza ao Município com a delegação 

da gestão dos serviços ao particular. 

As parcerias público-privadas têm lugar quando se verifica a necessidade de prestigiar os 

princípios da subsidiariedade e da eficiência, de modo a dar primazia ao particular que atua na 

ordem econômica na consecução do objeto, já que possui maior expertise para tanto. Dada a 

limitação do endividamento público estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a celebração 

de concessões especiais revela-se como alternativa para demandas imediatas que envolvam 

elevados investimentos que possam ser amortizados ao longo de toda a concessão, sem 

comprometimento imediato do erário.    

Há de se ressaltar que a repartição objetiva dos riscos inerente à parceria público-privada, 

somada à eventual existência de um Fundo Garantidor de Parceria, tem o condão de atrair 

investidores, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.  

 Nesses termos, o Jurisdicionado deve ser instado a comprovar minuciosamente ser a 

parceria a via mais adequada à contratação pretendida.  

Ademais, entendo necessária a complementação das informações relativas ao objeto, uma 

vez que a contratação almejada pelo Município de Angra dos Reis é dotada de grande complexidade, 

o que impõe o absoluto detalhamento dos serviços compreendidos na concessão. 

Nesta esteira, conforme bem mencionou o Corpo Instrutivo, restam pendentes de 

encaminhamento as pesquisas de mercado que tenham dado origem a preços estimados, o 

detalhamento das estimativas de custos, os estudos preliminares do empreendimento, estudos que 

demonstrem a sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas da parceria e o orçamento 

das obras previstas do certame. 

                                                           
2
 A despeito da divergência doutrinária acerca da aplicação de tal limitação a Estados e Municípios.  
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Ao que se verifica, portanto, o exame do processo demonstra a existência de inúmeras 

fragilidades que impedem, por ora, o conhecimento do instrumento convocatório e que devem ser 

objeto de correção e de esclarecimentos por parte do Jurisdicionado.  

Neste sentido, a laboriosa análise empreendida pela CEE deste Tribunal identificou mais de 

quarenta aspectos que merecem ser adequados, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas deste Estado, bem como em razão dos diversos 

ajustes necessários ao enquadramento dos procedimentos aos parâmetros técnicos inerentes às 

contratações de tamanha complexidade. 

Cumpre destacar que não constam nos autos a licença ambiental prévia ou as diretrizes para 

o licenciamento ambiental, bem como foram exigidos índices contábeis superiores a 1,0 (um) e o 

recolhimento da garantia de proposta antes da abertura do procedimento licitatório. 

No mais, foi identificada a necessidade da complementação da redação do instrumento 

convocatório e de seus anexos quanto à vedação de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato para diversos casos enquadrados nos riscos da Concessionária e no que diz respeito à 

periodicidade de revisão da fórmula de reajuste da contraprestação. 

Da mesma forma, entendo necessária a adequação do feito também no que se refere às 

menções “Termo de Referência” identificadas em diversos pontos do Edital de Concorrência. 

Em acréscimo à percuciente análise empreendida pela competente instância técnica, 

entendo pertinente instar o jurisdicionado a fim de que apresente autorização legislativa específica 

para a parceria em exame. A regra contida no art. 10, §3º, da Lei 11.079/04 tem por escopo 

preservar as finanças públicas, com a restrição da discricionariedade administrativa quanto ao 

comprometimento de recursos e bens em patamares expressivos e por prazo alongado. A despeito 

de a norma legal mencionar que a autorização é necessária para parcerias patrocinadas que 

envolvam mais de 70% de contraprestação do parceiro público, entendo que, com mais razão a 

regra se aplica às PPP administrativa, em que há integral custeio pelo ente público. Confira-se as 

lições de Rafael Oliveira3 acerca do tema: 

“Entendemos que, apesar do silêncio da Lei, a necessidade de autorização 
legislativa deve ser aplicada também às PPPs administrativas, uma vez que a 
remuneração, nessas concessões, será realizada integralmente pelo Estado”.  

                                                           
3
 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 190.  
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Também nesse sentido se manifesta Fernando Vernalha Guimarães
4
: 

“A despeito da interpretação meramente gramatical conduzir, desde logo, a recusar 
a aplicação da regra à concessão administrativa, uma leitura teleológica pode dar 
ensejo a conclusão distinta. Recorde-se que o bem protegido pela regra do §3º do 
art. 10 reside justamente na preservação das finanças públicas, restringindo-se a 
autonomia da Administração no que se refere ao comprometimento de recursos do 
Estado para além de certos níveis. Nesse prisma, as concessões administrativas 
podem traduzir maior exposição do patrimônio público comparativamente às 
concessões patrocinadas: enquanto na concessão administrativa a Administração é 
responsável pelo pagamento da totalidade do preço do contrato, na concessão 
patrocinada a contraprestação pública traduz uma via de financiamento parcial do 
custeio do contrato, integrada na receita tarifária (e eventualmente a fontes de 
outra natureza)”.  

Ante todo o exposto, é imprescindível a formalização de comunicação ao Sr. Fernando 

Antônio Ceciliano Jordão, atual Prefeito do Município de Angra dos Reis, para que, no exercício de 

suas atribuições encaminhe esclarecimentos e documentos a fim de substanciar o exame do 

presente Edital. 

Deixo de acolher a proposta relativa à publicação de errata para formalizar as alterações ao 

Edital, considerando que outras modificações ainda poderão ser determinadas, e, conforme vem 

decidindo esta Corte, a publicação poderá ocorrer a partir do momento em que saneado o 

instrumento convocatório e proferida a decisão de conhecimento, ficando desde já ciente que, na 

forma do art. 21, da Lei nº. 8.666/93, deverá observar a regra da simetria na divulgação.  

Registro, derradeiramente, 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 processuais5. 

Diante do exposto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e com 

o douto Ministério Público Especial. Minha parcial divergência consiste em instar o jurisdicionado a 

apresentar lei autorizativa específica para a parceria e na determinação para que o Jurisdicionado, 

após o conhecimento do instrumento convocatório, publique o aviso de remarcação da licitação e 

das erratas. 

VOTO: 

1 – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Fernando Antônio Ceciliano Jordão, atual Prefeito do 

Município de Angra dos Reis, com fulcro no art. 6º, § 1º da Deliberação TCE-RJ nº. 204/96, a 

                                                           
4
 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria público-privada. São Paulo: Saraiva, 2012, p 288.  
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constituir-se na forma sequencial dos incisos do art. 26 do Regimento Interno, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, adote as providências descritas abaixo: 

1.1 – 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, além de manter o aviso de 

adiamento no sitio eletrônico oficial (internet), em atenção ao que determina o art. 8º da Lei nº. 

12.527/11; 

1.2 – Envie o Edital e seus anexos em arquivos digitais editáveis nos formatos originais das 

planilhas (extensões XLS ou XLSX), textos (extensões DOC ou DOCX) e desenhos (extensão DWG), a 

fim de que seja possível a utilização das ferramentas dos programas no exame do TCE, conforme 

dispõe o §3º do art. 2º da Deliberação TCE nº. 280, bem como disponibilize o seu acesso no sítio 

eletrônico do Município de Angra dos Reis, em atendimento ao disposto na Lei nº. 12.527/11; 

1.3 – Complemente o Projeto Básico com os seguintes elementos, necessários para 

caracterização do objeto aos licitantes, para possibilitar a análise de custos de investimentos e 

serviços e para verificação de adequação das parcelas de maior relevância de qualificação técnica: 

1.3.1 – Memória de cálculo e/ou histórico de medições de contratos anteriores 

acompanhadas de tíquetes de balança agrupados em quadro mensal e/ou fundamentação técnica 

consistente que consolidem os quantitativos dos serviços de Custos Operacionais, considerados no 

Demonstrativo de Resultados – DRE (OPEX); 

1.3.2 – Desenhos em escala e listagem de logradouros, praias, rios, córregos e canais com 

extensões, larguras, tipo de pavimento e características de meio fio e calçadas, bem como 

frequências de execução em cada elemento ou trecho que consolidem as estimativas de 

quantidades mensais dos serviços de varrição, raspagem, roçada, capina, limpeza de praias, limpeza 

de rios, córregos e canais, pintura de meio fio, incluídos nos Custos Operacionais do Demonstrativo 

de Resultados – DRE (OPEX); 

1.3.3 – Mapa de localização e identificação do local de destinação final de resíduos e 

distâncias aos locais de transbordo, compostagem e reciclagem (dois ecopontos atualmente em 

operação, lixão de Ariró e áreas a serem designadas pelo município para as unidades que serão 

implantadas pelo contratado); 

                                                                                                                                                                                     
5
 Disponível em: http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo.  

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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1.3.4 – Detalhamento do Centro de Controle Operacional – CCO que será implantado pela 

contratada e operado pelo município, compreendendo as características físicas e tecnológicas 

mínimas, tais como: área e condições do local, equipamentos de refrigeração, vídeo e 

computadores, bem como, condições de localização e esclarecimento quanto a competência de 

disponibilização do local de implantação; 

1.3.5 – Anteprojetos dos Investimentos (ecopontos, das unidades de compostagem, da 

unidade de RCC, da unidade de triagem e do centro de controle operacional – CCO), 

compreendendo: desenhos, descritivos e orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia 

expedita ou paramétrica, demonstrando que os valores estimados dos investimentos são 

compatíveis aos valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou 

no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do 

setor específico do projeto (EMOP, SCO-FGV, SICRO ou SINAPI), conforme o §4º do art. 10 da Lei nº. 

11.079/04; 

1.3.6 – Detalhamento de cada uma das estimativas de custos dos itens ADM, G01 ao G10 e 

UTM compreendidos no DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DRE (OPEX), mediante apresentação 

de orçamento com data base, referência à sistema de custos (EMOP, SCO-FGV, SICRO ou SINAPI) 

e/ou das respectivas composições analíticas de formação de preços unitários detalhadas dos 

serviços, expondo as descrições, quantificações e preços dos insumos, as respectivas origens, bem 

como as quantidades de materiais, mão-de-obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer 

outros insumos que tenham sido considerados na definição das composições, apresentando, 

inclusive, a fonte utilizada como parâmetro para os índices de produtividade adotados e memória de 

cálculo, bem como justificativa dos preços; 

1.3.7 – Detalhamento e/ou justificativa técnica da estimativa de CUSTO COM COMBUSTÍVEL 

compreendido no Demonstrativo de Resultados – DRE (OPEX). 

1.3.8 – Pesquisas de mercado que tenham dado origem a preços estimados, seja de itens em 

planilha ou de insumos das composições, contendo as especificações completas do material cotado 

e respectiva data de cotação, apresentando o mínimo de 3 (três) propostas para cada item/insumo 

ou, na impossibilidade da obtenção deste mínimo, a apresentação das devidas justificativas. O 

jurisdicionado poderá complementar o seu orçamento utilizando como referência valores praticados 

em contratos firmados por outros órgãos da Administração Pública. 
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1.3.9 – Convenção coletiva de trabalho – CCT do SEAC-RJ e SIEEACON que consolide as 

estimativas de salários e benefícios considerados nos serviços; 

1.4 – Apresente ART e/ou RRT identificando responsável(eis) técnico(s) pela elaboração do 

Projeto Básico/Termo de Referência e o Orçamento do Edital, acompanhada da correspondente 

comprovação de quitação; 

1.5 – Apresente a licença ambiental prévia ou as diretrizes para o licenciamento ambiental 

dos INVESTIMENTOS (ecopontos, unidades de compostagem, unidade de RCC, unidade de triagem e 

centro de controle operacional – CCO), conforme inciso VII do art. 10 da Lei nº. 11.079/04; 

1.6 – Inclua no Edital determinação relativa à obrigatoriedade do atendimento à Resolução 

CONAMA nº. 307/2002, na execução contratual; 

1.7 – Corrija a numeração dos itens e subitens do ANEXO IV – CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO, 

AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA, para: 3.1-a/e, 3.2-a/c, 3.3-a/d, 3.4-a/d, 3.5-a/d, 

3.6-a/c e 3.7-a, bem como revise a redação do instrumento convocatório no que tange à menção ao 

Termo de Referência; 

1.8 – Em relação ao responsável pela regulação e fiscalização dos serviços objeto da PPP, 

denominado pelo Edital como órgão ou entidade da administração indireta municipal, esclareça os 

seguintes pontos: 

1.8.1 – O órgão ou entidade da administração indireta municipal já foi criado por lei. Se 

afirmativo, juntar cópia da lei de criação; 

1.8.2 – O órgão ou entidade da administração indireta municipal já se encontra em pleno 

funcionamento. Se afirmativo, juntar manifestação de seu Titular a respeito das regras do Edital, dos 

indicadores de qualidade, dos critérios de reajuste e revisão, notadamente quando a capacidade das 

mesmas de promover maior eficiência da atuação regulatória e da eficiência da prestação dos 

serviços; Se negativo, informar qual órgão da administração direta ou entidade da administração 

indireta exercerá as competências relativas a regulação e fiscalização dos serviços objeto da PPP; 

1.9 – Justifique a escolha da Câmara de Medição e Arbitragem da Fundação Getúlio 

Vargas/RJ para resolução de disputas e controvérsias entre as partes, conforme previsto na Cláusula 

54 da Minuta Contratual; 
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1.10 – Retifique a redação dos subitens 6.1 e 6.2 do Edital e de outros subitens 

correspondentes, considerando que a suspensão temporária prevista no inc. III do art. 87 da Lei nº 

8.666/93 aplica-se tão somente ao ente que aplicou a punição, ao passo que a declaração de 

inidoneidade prevista no inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 impede a contratação em toda a esfera 

da Administração Pública, independentemente do órgão ou entidade que tenha aplicado a punição, 

ou seja, deve-se retificar a redação do respectivo subitem de maneira que: 

1.10.1 – “Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela 

Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93”;  

1.10.2 – “Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do 

art. 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em 

qualquer esfera da Administração Pública.”; 

1.11 – Justifique a exigência dos índices contábeis superiores a 1,0 (um), ou retificar tais 

índices passando a prever a possibilidade de que sejam iguais ou maiores a 1,0 (um); 

1.12 – Ajuste a redação prevista no Edital no que tange à cumulação da comprovação de 

capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, com a garantia de proposta; 

1.13 – Exclua a exigência de recolhimento da garantia de proposta antes da abertura do 

procedimento licitatório, conforme redação do subitem 7.3.2.6 do Edital, por falta de amparo legal. 

O § 5º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 dispõe que não se exigirá, para a habilitação, prévio 

recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes ao fornecimento do edital, atentando 

para a recomendação do Corpo Instrutivo no sentido de que a garantia da proposta, 

obrigatoriamente, deve ser um documento inserido dentro do envelope de habilitação, o qual só 

pode ser conhecido após a abertura do referido envelope, nos termos do art. 43, inc. I, da Lei nº. 

8.666/93; 

1.14 – Realize juízo discricionário acerca da participação de empresas reunidas em consórcio. 

Caso decida permitir a participação de empresas reunidas em consórcio, deverá observar a regra 

disposta no art. 33 da Lei nº. 8.666/93 ou caso seja feita a opção por não permitir a participação de 

empresas na forma de consórcios, considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº. 

8.666/93, justifique formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação, 

observando a recomendação da CEE no que tange à participação de empresas reunidas em 

consórcios, ainda que a questão esteja adstrita ao poder discricionário da Administração, pela 



TCE-RJ 
PROCESSO nº. 212.713-2/19 
RUBRICA             Fls.:  

DAF 

 

própria natureza e características das PPP’s, que apresenta aglutinação de inúmeros serviços, seria 

oportuno que a Administração a possibilitasse. 

1.15 – Retifique o item 8.7, parte inicial, do Edital que exigem a apresentação de documento 

com firma reconhecida ou cópia autenticada, sem que haja fundada dúvida sobre a autenticidade do 

documento; 

1.16 – Complemente a redação do Edital (Qualificação Econômico Financeira), de forma a 

possibilitar a participação de sociedades empresárias em recuperação judicial, em observância ao 

princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº. 11.101/05), indicando que não será causa de 

inabilitação de licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de 

homologação de recuperação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido 

aprovado/homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação de habilitação, 

na forma do art. 58 da Lei nº. 11.101/05; 

1.17 – Complemente a redação do subitem 7.2.1.h que trata da qualificação dos licitantes 

observando as novas regras instituídas pela Lei nº. 12.440/11, 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 nº. 

12.440/11); 

1.18 – Inclua cláusula na minuta do contrato de concessão, vedando a revisão do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato para ocorrência dos seguintes casos (Riscos Da Concessionária): 

a) Mudanças nas especificações dos serviços objeto da concessão decorrente de nova legislação; b) 

Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras que ensejem a necessidade de refazer parte 

ou a totalidade das obras; c) Imperfeições nos projetos de engenharia quanto às normas urbanísticas 

e ambientais; d) Ocorrência de acidentes de trabalho; e) Mudanças dos projetos apresentados pela 

Concessionária que não tenham sido solicitadas pelo Poder Concedente; f) Riscos de não 

cumprimento das condicionantes do Licenciamento Ambiental; g) Qualquer ônus financeiro 

decorrente do risco de contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos; h) Constatação 

superveniente de erros ou omissões em sua proposta comercial, notadamente nos casos em que os 

estudos próprios de projeção; i) Roubo, furto ou perda de suas receitas, se ocorrido após o 

pagamento realizado pelo Município; j) Custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento 
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de ações judiciais movidas por ou contra terceiros; k) Riscos decorrentes de eventual incapacidade 

do mercado em fornecer-lhe os bens e insumos necessários à prestação dos serviços; l) Aumento de 

preço nos insumos para a execução das obras, salvo aqueles que decorram diretamente de 

mudanças tributárias; m) Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos 

custos operacionais e de compra ou manutenção dos equipamentos; n) Estimativa incorreta do 

custo dos investimentos a serem realizados pela Concessionária; o) Investimentos, custos ou 

despesas adicionais necessários para o atendimento das especificações técnicas determinadas pelo 

Poder Concedente ou de quaisquer das obrigações contratuais, para manutenção do nível de serviço 

estabelecido e da qualidade na prestação dos serviços previstos no contrato; p) Estimativa incorreta 

do cronograma de execução dos investimentos; q) Prejuízos decorrentes de falha na segurança no 

local de realização das obras; r) Atrasos no cumprimento do cronograma de construção em virtude 

de condições temporais adversas; s) Falência, falha no desempenho e atraso nas entregas das 

subcontratadas e fornecedores; t) Imprevistos geológicos e arqueológicos; u) Eventos climáticos não 

considerados como Força Maior; 

1.19 –  Inclua cláusula na minuta do contrato de concessão, admitindo a revisão do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato para ocorrência dos seguintes casos (Riscos do Poder 

Concedente): a) Incorporação de novas tecnologias aos serviços objeto da concessão, solicitadas 

pelo Poder Concedente; b) Mudança na legislação tributária que altere custos da obra, custos 

operacionais ou custos de manutenção de equipamentos, exceto imposto incidente sobre a renda 

ou receita bruta total; c) Alterações na metodologia de cálculo dos índices de desempenho, que 

eventualmente seja aprovada pelo Poder Concedente; 

1.20 – Inclua cláusula na minuta do contrato de concessão estabelecendo periodicidade de 

revisão da formula paramétrica de Reajuste da Contraprestação; 

1.21 – Estabeleça hipótese de revisão extraordinária de indicadores de desempenho, 

unilateralmente pelo Poder Concedente, por meio de bônus contratuais ou, de comum acordo, 

durante o período da Concessão, mediante recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato;  

1.22 – Avalie a criação no contrato de um mecanismo que exija da SPE atualização 

permanente, de forma que pedidos excepcionais do Estado representem um salto muito grande ao 

que se pretende; 
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1.23 – Estabeleça as condições de reajuste de preços, uma vez que a Lei nº. 10.192/01 que 

dispõe sobre as medidas complementares ao Plano Real, admite a aplicação de reajustes nos 

contratos firmados pela Administração Pública, quando decorrido prazo igual ou superior a 1 ano, 

tomando como base a data da apresentação das propostas ou o mês a que se referirem os 

orçamentos. Para tanto, deverão ser utilizados índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a 

variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, devendo, portanto, conforme inciso XI 

do art. 40 da Lei nº. 8.666/93, constar tal previsão no edital (Cláusula 21.1 – Reajuste da 

Contraprestação); 

1.24 – Faça constar cláusula de revisão periódica da contraprestação, a fim de compartilhar 

os ganhos decorrentes de produtividade e da eficiência tecnológica, o aumento ou a redução 

extraordinária dos custos e/ou das despesas da concessionária, bem como as alterações ocorridas 

no custo de oportunidade do negócio, preferencialmente por negociações entre as partes, nos 

contratos de concessão, de acordo com o § 2° do art. 9° e o inciso V do art. 29, ambos da Lei 

8.987/1995 ou justifique a sua não inclusão; 

1.25 – Esclareça se houve o efetivo atendimento dos itens consignados no Parecer nº. 

126/2019 - APMD, de autoria do Subprocurador Consultivo da Prefeitura de Angra dos Reis, Sr. Alan 

Peçanha Muzy Dias, constante no arquivo de 30.05.2019 “comprovação do exame prévio”, assim 

como, se houve novo pronunciamento jurídico após o cumprimento das exigências lá apresentadas, 

bem como junte o referido documento, se existente; 

1.26 – Remeta comprovante(s) de submissão da minuta de edital e de contrato à consulta 

pública, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº. 11.079/04;  

1.27 – Junte relatório circunstanciado da autoridade designada para promover o processo de 

contratação acerca das questões suscitadas durante a consulta pública sobre a minuta de edital e 

contrato; 

1.28 – Encaminhe cópias dos comprovantes de publicação do aviso de consulta pública na 

imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, conforme dispõe art. 10, 

inciso VI, da Lei nº. 11.079/04 c/c art. 8º da Lei nº. 12.527/11; 

1.29 – Remeta cópia da ata de audiência pública, acompanhado da cópia da lista de presença 

e documentos referentes a manifestações de representantes de segmentos da sociedade acerca do 

projeto; 
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1.30 – Encaminhe comprovante de publicação/disponibilização de aviso de audiência 

pública em meio eletrônico, conforme dispõe art. 39 da Lei nº. 8.666/93 c/c art. 8º da Lei nº. 

12.527/11; 

1.31 – Considerando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída na Lei nº. 

12.305/2010, prevê em seu artigo 9º que a gestão de resíduos sólidos deve priorizar a não geração, 

redução, reutilização e reciclagem, avalie a possibilidade de estipular metas a serem atingidas no 

volume de resíduos sólidos recicláveis ao longo da concessão; 

1.32 – Junte ato da autoridade competente, devidamente motivado, determinando a 

elaboração do projeto ou Ato justificando a conveniência da outorga, encaminhando os 

comprovantes de publicação do mesmo; 

1.33 – Remeta, caso tenham sido elaborados, estudos preliminares do empreendimento, 

compreendendo parâmetros técnicos, econômico-financeiros e jurídicos, que demonstrem a 

vantagem da opção pela PPP, contendo:  

1.33.1 – Estudos de aferição e projeção de demanda; 

1.33.2 – Orçamento das obras previstas pelo Poder Concedente, com data de referência de 

sua elaboração e grau de detalhamento que permita a plena caracterização do projeto a ser licitado; 

1.33.3 – Cadastro de interferências existentes nos locais de execução das obras e 

levantamento de desapropriações necessárias;  

1.33.4 – Discriminação de todos os custos e despesas estimados para a prestação dos 

serviços;  

1.33.5 – Projeção das receitas operacionais da concessionária;  

1.33.6 – Eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou 

decorrentes de projetos associados;  

1.33.7 – Documentos e planilhas desenvolvidos para avaliação econômico-financeira do 

empreendimento, inclusive em meio eletrônico, com fórmulas discriminadas, sem a exigência de 

senhas de acesso ou qualquer forma de bloqueio aos cálculos, e, quando for o caso, descrição do 

inter-relacionamento das planilhas apresentadas;  
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1.33.8 – Relatório contendo a definição e diagnóstico ambiental da área de influência do 

projeto, incluindo a avaliação de passivo ambiental, o estudo dos impactos ao meio ambiente e as 

prováveis medidas mitigadoras e/ou compensatórias; 

1.34 – Considerando que a regra é a ausência de exclusividade na outorga da concessão ou 

permissão, sempre que houver viabilidade técnica e econômica, conforme dispõem os artigos 7º, 

inciso III e 16 da Lei nº. 8.987/95 e artigo 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 2831/97, justifique 

os pontos a seguir:  

1.34.1 – A opção pela exclusividade sobre a área operacional da concessão em detrimento 

da exclusividade apenas de determinada(s) etapa(s) operacionais do gerenciamento do sistema de 

resíduos sólidos do município;  

1.34.2 – A impossibilidade de divisão do objeto em lotes. 

1.35 – Remeter documentos comprobatórios, de que o objeto da PPP está previsto no plano 

plurianual em vigor, 

1.36 – Remeta demonstrativo, acompanhado da memória de cálculo analítica, do impacto 

orçamentário-financeiro nos exercícios em que deverá vigorar o contrato de PPP; 

1.37 – Encaminhe demonstrativo, acompanhado de memória de cálculo analítica, nos 

termos do art.10, inc. I, alínea “c” da Lei nº. 11.079/04, do impacto da contratação sobre:  

1.37.1 – Os limites globais para o montante da dívida consolidada do Poder Concedente; 

1.37.2 – As operações de crédito externo e interno do Poder Concedente, de suas autarquias 

e demais entidades controladas por ele controladas;  

1.37.3 – Os limites e as condições para a concessão de garantia do Poder Concedente em 

operações de crédito externo e interno; 

1.38 – Remeta demonstrativo, acompanhado de memória de cálculo analítica, do impacto da 

contratação da PPP sobre as metas de resultado nominal e primário e montante da dívida líquida do 

Poder Concedente, para o exercício financeiro a que se referirem e para os dois exercícios seguintes, 

discriminando valores a serem compensados por meio de aumento permanente de receita ou 

redução permanente de despesa, conforme Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 
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relativos a esses itens, nos termos do art. 10, b, e § 1º da Lei nº. 11.079/04, e do art. 16, § 2°, da Lei 

Complementar nº. 101/00; 

1.39 – Encaminhe estudos que demonstrem a sustentabilidade financeira e vantagens 

socioeconômicas da parceria, demonstrando a conformação da contratação pretendida com o art. 

28 da Lei nº. 11.079/04; 

1.39.1 – Demonstre o percentual de comprometimento de sua Receita Corrente Líquida; e 

1.39.2 – Detalhe o custo atual dos serviços e aquele estimado para o futuro ajuste; 

1.40 – Remeta relatório contendo a definição e diagnóstico ambiental da área de influência 

do projeto, incluindo a avaliação de passivo ambiental, o estudo dos impactos ao meio ambiente e 

as prováveis medidas mitigadoras e/ou compensatórias; 

1.40.1 – Remeta orçamento das obras previstas pelo Poder Concedente para recuperação do 

Lixão de Ariró, com data de referência de sua elaboração e grau de detalhamento que permita a 

plena caracterização do projeto a ser licitado; 

1.40.2 – Demonstre os reflexos econômicos do referido custo nas planilhas econômicas. 

1.41 – Inclua item no Edital e cláusula na Minuta do Contrato de Concessão estabelecendo 

que a extensão eventual do contrato deve ser precedida da realização de estudo técnico que 

estabeleça novos parâmetros operacionais e econômicos em relação ao cenário econômico da 

época, além da avaliação da conveniência e oportunidade da realização de um novo certame em 

detrimento da prorrogação; 

1.42 – Junte planilhas (OPEX, CAPEX, Encargos Sociais, Tributos, DEMONSTRATIVO DE 

RESULTADOS – DRE e FLUXO DE CAIXA DO PROJETO) em formato excel, com as fórmulas abertas e 

discriminadas, sem a exigência de senhas de acesso ou qualquer forma de bloqueio aos cálculos, e, 

quando for o caso, descrição do inter-relacionamento das planilhas apresentadas; 

1.43 – Considerando a provável relevância econômica e financeira dos serviços de triagem e 

destinação final dos resíduos sólidos produzidos durante o período inicial (subitem 2.1 do Edital e 

Cláusula 6.5 da minuta contratual), apresentar esclarecimentos aos seguintes pontos: 

1.43.1 – Estimativa global dos custos relativos aos serviços de triagem e destinação final dos 

resíduos sólidos produzidos durante o período em questão; 
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1.43.2 – Demonstre os reflexos econômicos do referido custo nas planilhas (OPEX, CAPEX, 

Encargos Sociais, Tributos, DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DRE e FLUXO DE CAIXA DO 

PROJETO); 

1.43.3 – Considerando que a recuperação do Lixão de Ariró deverá ser realização até 24º 

mês de concessão (Item 2.6.18 do Termo de Referência), o que pressupõe sua imediata desativação, 

informe o local de destinação final dos resíduos sólidos produzidos durante o período em questão; e 

1.43.4 – Apresente os fundamentos técnicos e econômicos da permanência da obrigação 

contratual diante da hipótese de antecipação da operação da unidade de triagem do concessionário 

(Item 2.6.15 do TR). 

1.44 – Encaminhe lei autorizativa especifica para a concessão em exame; 

1.45 – Adapte a minuta contratual às alterações procedidas no Edital, caso necessário; 

1.46 – Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 

porventura efetuadas no ato convocatório, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

1.47 – Envie edital consolidado, contemplando e destacando todas as alterações efetuadas 

por determinação desta Corte, bem como por iniciativa própria da Administração, mantendo 

atualizado o conteúdo disponibilizado no seu sítio eletrônico;  

1.48 – 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; 

2 – Pela DETERMINAÇÃO ao Jurisdicionado para que cumpra o item abaixo elencado, a 

saber: 

2.1 – 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 
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