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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° 101.436-2/18 

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – DETRAN-RJ 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  

PREGÃO ELETRÔNICO. IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO 

E GESTÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA MULTICANAL. 

NÃO ATENDIMENTO Á DECISÃO ANTERIOR. 

NOTIFICAÇÃO.  

Cuidam os autos do Edital de Pregão Presencial nº 016/2018 (processo 

administrativo nº E-12/136/15/17), encaminhado pelo Departamento de Trânsito do 

Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), tendo por objeto a implantação, operação e 

gestão de Solução Integrada Multicanal para atendimento dos usuários do Detran-

RJ, no valor estimado de R$ 71.674.755,07 (setenta e um milhões, seiscentos e 

setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), cuja 

realização encontra-se adiada sine die. 

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

Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 08/05/2018, este Tribunal decidiu nos 

seguintes termos: 

VOTO: 

I - Pela CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, determinando-se ao 
atual Presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de 
Janeiro (Detran-RJ) a suspensão do certame licitatório, no estado em 
que se encontra, devendo o jurisdicionado se abster de adjudicar o 
objeto, homologar o resultado ou celebrar o contrato;  

II - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente do Departamento de 
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), 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. Encaminhe os comprovantes de publicação dos avisos de adiamento 
da licitação, nos termos do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 4º 
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da Lei Federal nº 10.520/02, 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. Comprove a publicação do Edital em jornal de grande circulação, 
tendo em vista o vulto desta licitação, conforme determina o art. 4º, 
incisos I e II, da Lei Federal nº 10.520/02; 

3. Encaminhe cronograma físico-financeiro com definição clara dos 
produtos esperados ao final de cada fase de execução do objeto; 

4. Encaminhe as planilhas orçamentárias do Edital que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários, de acordo com o 
disposto no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, atendendo 
aos itens a seguir: 

a. Envie documentação que comprove que foi realizada ampla 
pesquisa de mercado ou em sistema de custos, compatível com a 
abrangência do objeto no mercado, considerando outras fontes, 
inclusive o portal de compras do Governo Federal, de forma a 
justificar o valor definido para o objeto licitado, servindo-se também 
da consulta de atas de registro de preço, próprias ou de outros 
órgãos, boletins de preços, contratos de outros órgãos e/ou contratos 
anteriores do próprio órgão a fim de verificar a aceitabilidade do 
preço do serviço a ser adquirido, em observância aos arts. 15 e 40 
da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art.9º da Lei Federal nº 10.520/02; 

b. Detalhe a composição de todos os custos e quantitativos unitários 
atinentes ao Edital em exame, incluindo os valores da mão de obra, 
dos equipamentos e das respectivas instalações e configurações; 

c. Encaminhe as pesquisas de mercado realizadas, contendo, 
inclusive, o CNPJ das empresas consultadas; 

5. Encaminhe o levantamento realizado para a definição dos 
quantitativos previstos no Projeto Básico, demonstrando as técnicas de 
estimação, de acordo com o que determina o art. 15, § 7º, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93; 

6. Retifique a redação da Cláusula Décima Quinta da Minuta 
Contratual, de forma a vedar a cessão total ou sub-rogação do contrato 
decorrente do Edital sub examen, nos termos do art. 72 da Lei Federal 
nº 8.666/93; 

7. Justifique a modelagem adotada, demonstrando que a não divisão do 
objeto em lotes representa medida administrativa econômica e 
tecnicamente mais vantajosa, nos termos do art. 23, § 1o, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e em consonância ao disposto na Súmula 247 do Tribunal 
de Contas da União (TCU); 

8. Esclareça se o objeto licitado se coaduna com o estabelecido no art. 
5º, inciso I, da Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG nº 04/14, no âmbito federal; 

9. Compatibilize os dispositivos do Edital atinentes aos mecanismos de 
controle da execução e do respectivo pagamento dos serviços, de forma 
a não restar dúvida quanto ao regime de execução a ser adotado na 
futura contratação; 
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10. Faça constar no Edital os locais previstos para instalação dos 
terminais de autoatendimento, de forma a atender ao disposto no art. 3º, 
inciso II, da Lei Federal nº 10.520/02; 

11. Retifique os itens do Edital atinentes à exigência de apresentação 
de documento com firma reconhecida ou cópia autenticada, aplicável 
somente no caso de fundada dúvida sobre a autenticidade do mesmo, 
conforme determina o art. 9º do Decreto Federal nº 9.094/17 c/c art. 1° 
da Lei Estadual nº 5.069/07; 

12. 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; 

13. Envie Edital consolidado, contemplando e destacando todas as 
alterações efetuadas por determinação desta Corte, bem como por 
iniciativa própria da Administração; 

14. 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;  

III - Por RECOMENDAÇÃO ao atual Presidente do Departamento de 
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), para que avalie a 
pertinência de incluir, no Edital e na Minuta Contratual, item indicando 
que a cláusula de garantia contratual a ser apresentada, em qualquer 
modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever a cobertura para os 
seguintes eventos, dentre outros: prejuízos advindos do não 
cumprimento do contrato, Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à 
contratada, prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de 
culpa ou dolo durante a execução do contrato e obrigações 
previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada; 

IV - Pela REMESSA dos autos à Coordenadoria de Auditorias 
Temáticas e Operacionais (CTO), quando do retorno dos autos, para 
que se manifeste acerca das justificativas encaminhadas, pelo 
jurisdicionado, quando do atendimento ao item II.7 deste Voto, bem 
como sobre o atendimento à Súmula – TCU nº 269;  

V - 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.  

 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “26/07/2018 – 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto e examinado, sugerimos: 

I - a Notificação ao Sr. Leonardo Silva Jacob, Presidente do 
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ, 
com fulcro no artigo 6º, § 2º, da Deliberação 204/96, na forma do 
artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 234/2006, alterado pela 
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Deliberação TCE-RJ nº 241/2007, ou, na impossibilidade, nos moldes 
do art. 26 e incisos do Regimento Interno desta Corte, aprovado pela 
Deliberação nº 167/92, para que apresente razões de defesa pelo não 
atendimento da decisão desta Corte, proferida em sessão de 
08/05/2018, e providencie o atendimento às solicitações elencadas 
naquela ocasião, abaixo reiteradas: 

1. Encaminhe os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento da licitação, nos termos do art. 21 da Lei Federal 
nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02, 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. Comprove a publicação do Edital em jornal de grande circulação, 
tendo em vista o vulto desta licitação, conforme determina o art. 4º, 
incisos I e II, da Lei Federal nº 10.520/02; 

3. Encaminhe cronograma físico-financeiro com definição clara dos 
produtos esperados ao final de cada fase de execução do objeto; 

4. Encaminhe as planilhas orçamentárias do Edital que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários, de acordo com o 
disposto no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, 
atendendo aos itens a seguir: 

a. Envie documentação que comprove que foi realizada ampla 
pesquisa de mercado ou em sistema de custos, compatível com a 
abrangência do objeto no mercado, considerando outras fontes, 
inclusive o portal de compras do Governo Federal, de forma a 
justificar o valor definido para o objeto licitado, servindo-se também 
da consulta de atas de registro de preço, próprias ou de outros 
órgãos, boletins de preços, contratos de outros órgãos e/ou contratos 
anteriores do próprio órgão a fim de verificar a aceitabilidade do 
preço do serviço a ser adquirido, em observância aos arts. 15 e 40 
da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art.9º da Lei Federal nº 10.520/02; 

b. Detalhe a composição de todos os custos e quantitativos unitários 
atinentes ao Edital em exame, incluindo os valores da mão de obra, 
dos equipamentos e das respectivas instalações e configurações; 

c. Encaminhe as pesquisas de mercado realizadas, contendo, 
inclusive, o CNPJ das empresas consultadas; 

5. Encaminhe o levantamento realizado para a definição dos 
quantitativos previstos no Projeto Básico, demonstrando as técnicas 
de estimação, de acordo com o que determina o art. 15, § 7º, inciso II, 
da Lei Federal nº 8.666/93; 

6. Retifique a redação da Cláusula Décima Quinta da Minuta 
Contratual, de forma a vedar a cessão total ou sub-rogação do 
contrato decorrente do Edital sub examen, nos termos do art. 72 da 
Lei Federal nº 8.666/93; 

7. Justifique a modelagem adotada, demonstrando que a não 
divisão do objeto em lotes representa medida administrativa 
econômica e tecnicamente mais vantajosa, nos termos do art. 23, § 1o, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e em consonância ao disposto na Súmula 
247 do Tribunal de Contas da União (TCU); 
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8. Esclareça se o objeto licitado se coaduna com o estabelecido no art. 
5º, inciso I, da Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG nº 04/14, no âmbito federal; 

9. Compatibilize os dispositivos do Edital atinentes aos mecanismos 
de controle da execução e do respectivo pagamento dos serviços, de 
forma a não restar dúvida quanto ao regime de execução a ser 
adotado na futura contratação; 

10. Faça constar no Edital os locais previstos para instalação dos 
terminais de autoatendimento, de forma a atender ao disposto no art. 
3º, inciso II, da Lei Federal nº 10.520/02; 

11. Retifique os itens do Edital atinentes à exigência de apresentação 
de documento com firma reconhecida ou cópia autenticada, aplicável 
somente no caso de fundada dúvida sobre a autenticidade do mesmo, 
conforme determina o art. 9º do Decreto Federal nº 9.094/17 c/c art. 1° 
da Lei Estadual nº 5.069/07; 

12. 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; 

13. Envie Edital consolidado, contemplando e destacando todas as 
alterações efetuadas por determinação desta Corte, bem como por 
iniciativa própria da Administração; 

14. 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 - a recomendação ao atual Presidente do Departamento de Trânsito 
do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), para que avalie a pertinência 
de incluir, no Edital e na Minuta Contratual, item indicando que a 
cláusula de garantia contratual a ser apresentada, em qualquer 
modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever a cobertura para os 
seguintes eventos, dentre outros: prejuízos advindos do não 
cumprimento do contrato, Multas punitivas aplicadas pela fiscalização 
à contratada, prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de 
culpa ou dolo durante a execução do contrato e obrigações 
previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada; 

 

O douto Ministério Público de Contas manifesta-se parcialmente de acordo 

com o Corpo Instrutivo, por meio do parecer constante da peça eletrônica 

“30/07/2018 – Informação da MPE”, residindo sua divergência quanto à forma de 

chamamento do jurisdicionado aos autos, opinando pela Notificação para que sejam 

encaminhadas razões de defesa pelo não atendimento aos termos da Decisão 

Plenária de 08/05/2018, bem como Comunicação ao mesmo responsável para que 

cumpra efetivamente as determinações constantes da referida decisão,  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 
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Após detido exame dos autos, verifico que a Coordenadoria de Prazos e 

Diligências deste Tribunal (CPR) atesta que não houve resposta ao Ofício 

PRS/SSE/CSO nº 11.433/18, que materializou a Comunicação proferida em Sessão 

Plenária de 08/05/2018. 

O Corpo Instrutivo aduz, ainda, que o Sr. Leonardo Silva Jacob, atual 

Presidente do Detran-RJ, solicitou prorrogação de prazo, por meio do Processo 

TCE-RJ nº 114.559-3/18, tendo sido deferido tal pedido – de acordo com Decisão 

Monocrática de 28/06/2018 –, restando evidenciado nos autos que se expirou o 

prazo total concedido, sem ter havido manifestação do jurisdicionado. 

Insta mencionar que, muito embora conste, na página eletrônica do Detran-

RJ, a informação de que a licitação em apreço encontra-se adiada sine die “por 

determinação do TCE-RJ”, não houve resposta à Decisão Plenária de 08/05/2018 

com vistas ao saneamento das inúmeras falhas presentes no Edital, de forma que se 

impõe a Notificação do responsável, para que apresente razões de defesa pelo 

descumprimento da referida decisão, alertando-se quanto à sanção prevista no art. 

63, inciso IV, da Lei Complementar nº 63/90 e conferindo-se mais uma 

oportunidade de saneamento do feito, o que, acaso não atendido, poderá 

ensejar a Declaração de Ilegalidade do Edital. 

Consigno que o jurisdicionado não deverá quedar-se inerte diante das 

providências necessárias à continuidade administrativa, de forma a postergar a 

realização da licitação e, consequentemente, celebrar contratação direta com fulcro 

no art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, o que pode configurar “emergência fabricada”. 

Considerando que o objeto da contratação pretendida afigura-se serviço 

relevante e de valor expressivo, contemplarei, em meu Voto, ainda, determinação 

para que o jurisdicionado informe como vêm sendo prestados os serviços de 

implantação, operação e gestão de Solução Integrada Multicanal para atendimento 

dos usuários do Detran-RJ, esclarecendo se há contrato emergencial em vigor e, em 

caso positivo, o termo inicial e final dessa contratação por emergência, 

encaminhando-se a respectiva documentação comprobatória.  

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

instrutivas, razão pela qual – adotando, como razões de decidir, aquelas constantes 
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da instrução lançada à peça eletrônica “26/07/2018 – Informação da CEE” – 

posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e 

com o parecer do douto Ministério Público Especial, residindo minha parcial 

divergência na inclusão de determinação constante do item I.15 de meu Voto, e 

VOTO: 

I  - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Leonardo Silva Jacob, atual Presidente do 

Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), com 

fundamento no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que 

apresente razões de defesa pelo não atendimento, no prazo fixado, à 

Decisão Plenária de 08/05/2018, sem prejuízo da adoção das 

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 c/c art. 4º da Lei 

Federal nº 10.520/02, 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. Comprove a publicação do Edital em jornal de grande circulação, 

tendo em vista o vulto desta licitação, conforme determina o art. 4º, 

incisos I e II, da Lei Federal nº 10.520/02; 

3. Encaminhe cronograma físico-financeiro com definição clara dos 

produtos esperados ao final de cada fase de execução do objeto; 

4. Encaminhe as planilhas orçamentárias do Edital que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários, de acordo com o disposto 

no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, atendendo aos itens 

a seguir: 

a. Envie documentação que comprove que foi realizada ampla 

pesquisa de mercado ou em sistema de custos, compatível com a 
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abrangência do objeto no mercado, considerando outras fontes, 

inclusive o portal de compras do Governo Federal, de forma a 

justificar o valor definido para o objeto licitado, servindo-se também 

da consulta de atas de registro de preço, próprias ou de outros 

órgãos, boletins de preços, contratos de outros órgãos e/ou 

contratos anteriores do próprio órgão a fim de verificar a 

aceitabilidade do preço do serviço a ser adquirido, em observância 

aos arts. 15 e 40 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art.9º da Lei 

Federal nº 10.520/02; 

b. Detalhe a composição de todos os custos e quantitativos 

unitários atinentes ao Edital em exame, incluindo os valores da 

mão de obra, dos equipamentos e das respectivas instalações e 

configurações; 

c. Encaminhe as pesquisas de mercado realizadas, contendo, 

inclusive, o CNPJ das empresas consultadas; 

5. Encaminhe o levantamento realizado para a definição dos 

quantitativos previstos no Projeto Básico, demonstrando as técnicas de 

estimação, de acordo com o que determina o art. 15, § 7º, inciso II, da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

6. Retifique a redação da Cláusula Décima Quinta da Minuta 

Contratual, de forma a vedar a cessão total ou sub-rogação do contrato 

decorrente do Edital sub examen, nos termos do art. 72 da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

7. Justifique a modelagem adotada, demonstrando que a não divisão 

do objeto em lotes representa medida administrativa econômica e 

tecnicamente mais vantajosa, nos termos do art. 23, § 1o, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e em consonância ao disposto na Súmula 269 do Tribunal 

de Contas da União (TCU); 

8. Esclareça se o objeto licitado se coaduna com o estabelecido no 

art. 5º, inciso I, da Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG nº 04/14, no âmbito federal; 
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9. Compatibilize os dispositivos do Edital atinentes aos mecanismos 

de controle da execução e do respectivo pagamento dos serviços, de 

forma a não restar dúvida quanto ao regime de execução a ser adotado 

na futura contratação; 

10. Faça constar no Edital os locais previstos para instalação dos 

terminais de autoatendimento, de forma a atender ao disposto no art. 3º, 

inciso II, da Lei Federal nº 10.520/02; 

11. Retifique os itens do Edital atinentes à exigência de apresentação 

de documento com firma reconhecida ou cópia autenticada, aplicável 

somente no caso de fundada dúvida sobre a autenticidade do mesmo, 

conforme determina o art. 9º do Decreto Federal nº 9.094/17 c/c art. 1° 

da Lei Estadual nº 5.069/07; 

12. 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; 

13. Envie Edital consolidado, contemplando e destacando todas as 

alterações efetuadas por determinação desta Corte, bem como por 

iniciativa própria da Administração; 

14. 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;  

15. Informe como vêm sendo prestados os serviços de implantação, 

operação e gestão de Solução Integrada Multicanal para atendimento 

dos usuários do Detran-RJ, esclarecendo se há contrato emergencial em 

vigor e, em caso positivo, o termo inicial e final dessa contratação por 

emergência, encaminhando-se a respectiva documentação; 

II  - Por RECOMENDAÇÃO ao atual Presidente do Departamento de 

Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), para que avalie a 

pertinência de incluir, no Edital e na Minuta Contratual, item indicando 

que a cláusula de garantia contratual a ser apresentada, em qualquer 
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modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever a cobertura para os 

seguintes eventos, dentre outros: prejuízos advindos do não 

cumprimento do contrato, Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à 

contratada, prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do contrato e obrigações 

previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada; 

III  - Pela REMESSA à Coordenadoria de Auditorias Temáticas e 

Operacionais (CTO), quando do retorno dos autos, para que se 

manifeste acerca das justificativas a serem encaminhadas, pelo 

jurisdicionado, quando do atendimento ao item I.7 deste Voto, bem como 

sobre o atendimento à Súmula-TCU nº 269;  

IV  - 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 02/08/2018. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 


