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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 nº 102.550-3/19 

ORIGEM: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 

ASSUNTO: EDITAL DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO FUNDAMENTADA NA LEI DAS ESTATAIS. 

REPARO, COMPLEMENTO E MANUTENÇÃO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO. NÃO ATENDIMENTO À 

DECISÃO ANTERIOR. MUDANÇA DE GESTÃO. 

NECESSIDADE DE REVISÃO DO PROJETO BÁSICO. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO 

DA APRECIAÇÃO DO EDITAL. CERTIFICAÇÃO DE 

REVELIA DE RESPONSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO DE 

FALTA GRAVE. POSTERGAÇÃO DA APLICAÇÃO DE 

MULTA. DETERMINAÇÕES PARA SANEAMENTO DO 

EDITAL. 

Cuidam os autos do Edital de Licitação LI nº 003/2019-ASL-DPR (processo 

administrativo nº E-07/100.068/2019), formalizado pela Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos (Cedae), tendo por objeto a prestação de serviços contínuos de 

apoio, reparo, complementos e manutenção de ramais, ligações prediais e redes 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive reposição de 

pavimento na área de atuação da Diretoria de Distribuição e Comercialização 

Metropolitana, no valor revisado de R$ 357.733.185,83 , divido em 6 (seis) lotes, 

cuja realização encontra-se adiada sine die. 

Trata-se da 5ª (quinta) submissão do Edital em exame à apreciação desta 

Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 05/02/2020, este Tribunal proferiu Decisão 

nos seguintes termos: 
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VOTO: 

I - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Hélio Cabral Moreira, Presidente da 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), à época dos fatos, 
com fundamento no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de defesa 
quanto às irregularidades a seguir: 

1. Descumprimento dos seguintes itens (I.1 e I.2) da Decisão Plenária 
de 30/10/2019: 

1. (...), divulgando a íntegra da última versão do instrumento 
convocatório (Edital, errata e seus anexos) e mantendo atualizados 
os dados referentes à licitação na página oficial da Companhia, em 
cumprimento ao art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

2. Apresente os parâmetros técnicos considerados para estimar o 
quantitativo de cada serviço presente nas planilhas orçamentárias 
(histórico dos serviços prestados nos anos anteriores, ordens de 
serviços, compatibilidade entre a média adotada e os prazos 
contratuais), em forma de quadro sintético organizado por data, 
localização e serviço realizado por meio dos contratos anteriores, 
indicando os elementos utilizados (ordens de serviços, medições 
ou relatórios gerenciais) para fundamentar os quantitativos 
estimados; 

2. Inconsistências no Edital de Licitação LI nº 003/2019-ASL-DPR, que 
poderão ensejar a Declaração de Ilegalidade do instrumento editalício, 
considerando os riscos à economicidade do certame, conforme 
fundamentação de meu Voto, com fundamento no disposto no art. 3º 
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Cedae c/c art. 
63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90; 

II - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos (Cedae), com fundamento no art. 6º, § 1º, da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, atenda às seguintes DETERMINAÇÕES: 

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, divulgando, 
de imediato, a íntegra da última versão do instrumento convocatório 
(Edital, errata e seus anexos) e mantendo atualizados os dados 
referentes à licitação na página oficial da Companhia, em cumprimento 
ao art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

2. Revise o projeto básico do Edital, incluindo a planilha orçamentária, 
adotando especificação e composição para cada serviço previsto, tais 
como os serviços descritos no quadro “histórico dos serviços”: “01 - 
Reaperto na junta do cavalete”, “332 - Conserto de rede FoFo acima 
de 200mm no passeio”, “257 - Construção de poço de visita”, entre 
outros, abstendo-se de considerar serviços genéricos de grandes 
reparos, pequenos reparos ou reparos em redes coletoras de esgoto 
sanitário, considerando a fundamentação de meu Voto; 

3. Apresente memórias de cálculo detalhadas e respectivos 
parâmetros norteadores dos quantitativos estimados, bem assim 
quadro sintético organizado por data, localização e serviço realizado 
por meio dos contratos anteriores, indicando os elementos utilizados 
(ordens de serviços, medições ou relatórios gerenciais) para 
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fundamentar os quantitativos estimados, incluindo os itens 
relacionados à pavimentação e ao fornecimento de materiais; 

4. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade, 
na forma do art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11, encaminhando as 
cópias a este Tribunal; 

5. Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
processo seletivo em tela, remetendo, na ocasião, prova da publicação 
do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados no art. 62 
da Lei Federal nº 13.303/16. 

III - Pela CIÊNCIA AO JURISDICIONADO de que a proposta do Corpo 
Instrutivo e o parecer do Ministério Público Especial podem ser 
consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ. 

 

Devidamente chamado aos autos, o Sr. Hélio Cabral Moreira, Presidente da 

Cedae, à época dos fatos, deixou transcorrer in albis o prazo regimental para o 

oferecimento de razões de defesa, motivo pelo qual foi emitido o Certificado de 

Revelia nº 396/2020, em 08/06/2020. 

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

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “10/06/2020 – 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, sugerimos a COMUNICAÇÃO ao Diretor-Presidente 
da CEDAE, 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 cumpra o abaixo enumerado, tomando 
ciência de que a realização do certame, antes do atendimento integral 
das determinações ora impostas, pode configurar prática de ato ilegal 
e /ou antieconômico, passível da sanção prevista no art. 63, inciso III, 
da Lei Complementar nº 63/90: 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado, a fim de subsidiar a 
decisão a ser adotada por esta Corte de Contas, apresentamos as 
seguintes sugestões: 

1. Pelo DEFERIMENTO do pedido de SOBRESTAMENTO da análise 
do Edital de Licitação LI nº 003/2019-ASL-DPR (processo 
administrativo nº E-07/100.068/2019), em face das declarações 
apresentadas pelo representante da Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos – CEDAE (Doc. TCE-RJ nº 010.204-6/2020 ≠1841632) por 
prazo a ser fixado pelo Egrégio Plenário desta Corte de Contas; 

2. Pela DETERMINAÇAO ao Presidente da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos – CEDAE, para que, no transcurso do prazo de 
sobrestamento da análise do presente processo, proceda ao integral 
atendimento das medidas determinadas na Decisão de 05.02.2020, 
com o indispensável envio da respectiva documentação 
comprobatória a este Tribunal, mantendo o certame adiado até 
decisão definitiva deste Tribunal quanto ao Edital em tela; 
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3. Pela APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Hélio Cabral Moreira, ex-
Presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae, com 
fulcro no disposto no artigo 63, inciso IV da Lei Complementar nº 
63/90, ante a configuração das irregularidades apontadas na Decisão 
de 05.02.2020, em valor a ser fixado pelo Plenário deste Tribunal, 
observando que a importância deverá ser recolhida com recursos 
próprios ao erário estadual, no prazo legal, devendo o responsável 
comprovar o recolhimento junto a esta Corte de Contas, ficando, 
desde já, autorizada a COBRANÇA EXECUTIVA, inclusive a 
Expedição de Ofício ao Titular do Órgão competente para proceder à 
inscrição na dívida ativa, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 
267/16, no caso de ausência de manifestação do interessado. 

 

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

parecer constante da peça eletrônica “15/06/2020 – Informação GPG”. 

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, verifico que o Corpo Técnico desta Casa 

conclui pelo Deferimento do pleito encaminhado pelo Sr. Renato Lima do Espírito 

Santo, atual Presidente da Cedae1, acerca do sobrestamento da apreciação do 

Edital sub examine por este Tribunal, conforme excertos que reproduzo a seguir: 

- Que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE passou 
por recente mudança em sua direção. Eleito pelo Conselho de 
Administração em 11.02.2020, e, em meio à crise desencadeada em 
relação à água pelas alterações provocadas pela proliferação de algas 
nas lagoas de captação (geosmina), o Diretor-Presidente iniciou 
exercício de sua gestão em 12.02.2020, isto é, alguns dias antes do 
envio do Ofício PRS/SSE/CSO 2337/2020, em 28.02.2020; 

- Que ao receber a comunicação, iniciou-se o trâmite interno 
necessário ao seu cumprimento. Em meio ao desenvolvimento da 
cadeia de procedimentos internos da CEDAE para o cumprimento da 
decisão, no entanto, sobreveio a pandemia do coronavírus; 

- Que sobrevindo a pandemia, por se tratar de serviço essencial, a 
parte técnico-operacional da Companhia precisou priorizar as tarefas 
imprescindíveis à sua atividade fim, além de absorver outras tantas em 
socorro à população para mitigar os efeitos do alastramento do 
contágio do vírus; 

- Que a força de trabalho presencial da parte administrativa da CEDAE 
precisou ser substancialmente reduzida, pelas restrições a 
aglomerações e atividades presenciais; 

- Que apesar do dramático cenário enfrentado, foram realizadas, 
paulatinamente, as análises pelas áreas técnicas da Companhia, e, 
finda a cadeia, verificou-se a necessidade, para atendimento às 
determinações desta Egrégia Corte, de reformulação substancial de 

                                                           
1 Nova gestão na Cedae a partir de 12/02/2020. A documentação encontra-se assinada pelo seu procurador, tendo sido 

juntada a respectiva procuração. 
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projeto básico e planilha orçamentária, além da promoção de diversos 
outros atos decorrentes das alterações daqueles; 

Assim sendo, o representante da CEDAE requer seja deferido o 
sobrestamento do processo, que possa ensejar à Companhia 
jurisdicionada, em meio ao excepcionalíssimo contexto 
apresentado, o cumprimento das determinações exaradas na 

decisão proferida em 05.02.2020. (grifos do original). 

Análise: 

[...] 

Todo este panorama, aliada a concentração de esforços para a 
atividade fim da Companhia, por se tratar de serviço essencial à 
população, podem vir, de fato, a afetar o regular funcionamento do 
Jurisdicionado.  

Deste modo, ante as expressas declarações do representante da 
CEDAE, entendemos que a solicitação de sobrestamento da análise 
do Edital de Concorrência em tela, no atual momento, não se revela, 
smj, como irrazoável. 

[...] 

Neste sentido, valer ressaltar que o objeto do Edital de Licitação em 
tela - serviços de apoio, reparo, complementos e manutenção de 
ramais, ligações prediais e redes de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, inclusive reposição de pavimento na área de 
atuação da Diretoria de Distribuição e Comercialização Metropolitana 
– possui natureza contínua e essencial à prestação do serviço público 
a cargo da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). 

Por oportuno, registre-se que em resposta a questionamento efetuado 
na Decisão Plenária de 21.08.2019, o Jurisdicionado informou que os 
serviços vinham sendo executados por seis empresas, contratadas 
com base em dispensa de licitação por emergência. 

Assim sendo, ante a natureza contínua dos serviços em questão, no 
curso do prazo de sobrestamento da análise do presente processo 
nesta Corte de Contas, deverá a CEDAE providenciar o saneamento 
do Edital de Licitação 003/2019, adotando as medidas indicadas na 
Decisão de 05.02.2020, de modo a viabilizar a devida realização de 
certame licitatório e a respectiva contratação. 

 

Nesse aspecto, dissinto do Deferimento proposto pela instância instrutiva, 

considerando que, nada obstante a situação de pandemia do coronavírus 

vivenciada na atualidade, os serviços presenciais no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro estão sendo retomados paulatinamente, incluindo as atividades deste 

Tribunal2. 

Nada obstante isso, acolho a proposta de nova Comunicação, fixando, 

todavia, o prazo excepcional de 30 (trinta) dias para atendimento, tendo em 

                                                           
2 Conforme Ato Normativo Conjunto TCE-RJ PRS – CGE nº 001/2020, de 20/06/2020. 
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vista que, embora o prazo regimental para atendimento às comunicações seja de 

15 (quinze) dias3, não se pode olvidar os “obstáculos e as dificuldades reais do 

gestor” – nos termos do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB) – para fins de saneamento das questões remanescentes do Edital e 

comprovação do atendimento integral às Determinações constantes da Decisão 

Plenária de 05/02/2020, reproduzidas em meu Voto. 

No caso vertente, verifico que o Edital em apreço – nos moldes até então 

apreciados por esta Corte – contém fragilidades que podem comprometer a 

economicidade da futura contratação, sendo indispensáveis a remessa de novos 

elementos, bem como a elaboração de revisões nos quantitativos estimados e nas 

composições de serviços do orçamento apresentados em fase processual pretérita. 

Nessa toada, considerando que o objeto da contratação pretendida afigura-

se serviço essencial, bem como as informações pretéritas de que os serviços 

estavam sendo contratados por meio de seis contratações emergenciais (prazo 

vigente até novembro/2019), contemplo, em meu Voto, Determinação para que o 

jurisdicionado informe como vêm sendo contratados atualmente os serviços 

relacionados ao objeto pretendido, encaminhando-se a respectiva documentação, 

devendo ser esclarecido, ainda, se há contrato emergencial em vigor e, em caso 

positivo, o termo inicial e final dessa contratação por emergência, bem como a 

empresa contratada. 

No que diz respeito à Notificação anterior, alinho-me à instrução exarada 

pela unidade técnica, no sentido de que o Sr. Hélio Cabral Moreira encontra-se 

sujeito à Aplicação de Multa, porquanto, além de sua revelia, a Decisão anterior 

tratava da 4ª (quarta) submissão do Edital à apreciação desta Corte de Contas, 

restando comprovado o descumprimento dos itens 1.1 e 1.2 da Decisão Plenária 

de 30/10/2019, bem como a existência de inconsistências no Edital em apreço, que 

poderiam ensejar a Declaração de Ilegalidade do instrumento convocatório. 

Outrossim, em vista do cargo que o aludido responsável exercia na 

Companhia e tendo autorizado4 o certame em comento, entendo que cometeu falta 

grave, caracterizando erro grosseiro, nos termos do art. 28 da LINDB, que assim 

                                                           
3 Art. 34 do Regimento Interno (Deliberação TCE-RJ nº 167/92). 

4 Signatário que autorizou o Edital em apreço, conforme à fl. 38 do Documento Digital de 10/05/2019 – Editais de licitação 

(...) # 1337533, anexado aos autos. 
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dispõe: “O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões 

técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. 

Em que pese a proposta da instância técnica pela Aplicação de Multa ao 

responsável nesta fase processual, afigura-se necessário, a meu juízo, oportunizar 

o saneamento das questões remanescentes do instrumento convocatório, bem 

como evitar, neste feito, fases processuais díspares, razão pela qual postergo a 

aplicação da penalidade de multa para fase processual futura, devendo ser 

considerada quando da decisão de mérito acerca do conhecimento ou não do Edital 

sub examine.  

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

instrutivas, razão pela qual – incorporando, a minhas razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “10/06/2020 – Informação da 

CEE” – posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do Ministério Público de Contas, residindo minha parcial 

divergência no Indeferimento do pedido de sobrestamento, em ajustes na 

Comunicação proposta, na postergação da Aplicação de Multa, bem como na 

inclusão dos itens II.2 e II.3 de meu Voto, e 

VOTO: 

I  - Pelo INDEFERIMENTO do pedido de sobrestamento da análise do 

Edital de Licitação LI nº 003/2019-ASL-DPR (processo administrativo 

nº E-07/100.068/2019), encaminhado pelo Sr. Renato Lima do Espírito 

Santo, atual Presidente da Cedae, por meio do Documento TCE-RJ 

nº 10.204-6/20;  

II  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos (Cedae), com fundamento no art. 26, § 1º, do 

Regimento Interno, para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da ciência desta decisão, atenda às seguintes 

DETERMINAÇÕES: 

1. Comprove o atendimento integral das DETERMINAÇÕES 

constantes da Decisão Plenária de 05/02/2020, elencadas a seguir; 
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a. 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, 

divulgando, de imediato, a íntegra da última versão do instrumento 

convocatório (Edital, errata e seus anexos) e mantendo atualizados 

os dados referentes à licitação na página oficial da Companhia, em 

cumprimento ao art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

b. Revise o projeto básico do Edital, incluindo a planilha 

orçamentária, adotando especificação e composição para cada 

serviço previsto, tais como os serviços descritos no quadro “histórico 

dos serviços”: “01 - Reaperto na junta do cavalete”, “332 - Conserto 

de rede FoFo acima de 200mm no passeio”, “257 - Construção de 

poço de visita”, entre outros, abstendo-se de considerar serviços 

genéricos de grandes reparos, pequenos reparos ou reparos em 

redes coletoras de esgoto sanitário, considerando a fundamentação 

de meu Voto; 

c. Apresente memórias de cálculo detalhadas e respectivos 

parâmetros norteadores dos quantitativos estimados, bem assim 

quadro sintético organizado por data, localização e serviço realizado 

por meio dos contratos anteriores, indicando os elementos utilizados 

(ordens de serviços, medições ou relatórios gerenciais) para 

fundamentar os quantitativos estimados, incluindo os itens 

relacionados à pavimentação e ao fornecimento de materiais; 

d. 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; 

e. Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

processo seletivo 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. 

2. Informe como vêm sendo contratados atualmente os serviços 

relacionados ao objeto pretendido, encaminhando-se a respectiva 
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documentação, devendo ser esclarecido, ainda, se há contrato 

emergencial em vigor e, em caso positivo, o termo inicial e final dessa 

contratação por emergência, bem como a empresa contratada; 

3. Envie um Edital consolidado contemplando e destacando todas as 

alterações efetuadas por determinação desta Corte, bem como por 

iniciativa própria da Administração, devidamente rubricado em todas as 

folhas e assinado pela autoridade responsável por sua expedição.  

III  - Pela CIÊNCIA AO JURISDICIONADO de que a proposta do Corpo 

Instrutivo e o parecer do Ministério Público de Contas podem ser 

consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ. 

 

 

 

Plenário,  

GC-7, em 29 / 07 / 2020. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 
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