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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO. EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTULHO, RESÍDUOS VERDES E 

RESÍDUOS VOLUMOSOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA E TRATAMENTO DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE. DÉFICIT INFORMACIONAL QUE IMPEDE 

A ANÁLISE MERITÓRIA. COMUNICAÇÃO.  RECOMENDAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO À SSE.  

 

Versa o presente sobre o Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 006/2017, 

(Processo Administrativo nº 25/0006/2017), encaminhado pela Prefeitura Municipal de Belford 

Roxo, cujo objeto é a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos 

sólidos domiciliares, coleta de resíduos da construção civil, entulho, resíduos verdes e resíduos 

volumosos, manutenção e limpeza de vias e logradouros públicos e coleta e tratamento dos resíduos 

de serviços de saúde dos grupos A (exceto A3 e A5) e do Município de Belford Roxo, no valor total 

estimado de R$ 39.936.526,92 (trinta e nove milhões, novecentos e trinta seis mil, quinhentos e 

vinte seis reais e noventa e dois centavos) e data de realização do certame prevista para 10.07.2017 

e adiada sine die1. 

                                                           
1
 Conforme informação publicada no jornal Hora H de 08.07.2017. 
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Trata-se da primeira submissão a julgamento.  

Considerando critérios consubstanciados no regramento atinente à matéria, a 

Coordenadoria de Exames de Editais (CEE), em 22.06.2017, procedeu à análise do instrumento 

convocatório e identificou uma série de inconsistências que impedem o pronunciamento conclusivo 

da Corte quanto ao conhecimento do Edital. Por tal razão, sugeriu expedição de Comunicação ao 

Jurisdicionado, nos seguintes termos: 

Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Belford Roxo, 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: 

1 – adie e manter esta licitação adiada sine die até que este Tribunal 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 divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet); 

2 – empenhe todos os esforços no sentido de retificar o edital e encaminhar todos 
os elementos necessários ao saneamento deste processo, ciente desde já que, este 
Tribunal não afastará a possibilidade de adoção de medidas coercitivas rigorosas 
caso fique efetivamente demonstrada a ausência de esforços por parte do 
jurisdicionado na solução das irregularidades apontadas neste certame;  

3 - encaminhe comprovante de publicação do edital no diário oficial e em jornal de 
grande circulação, nos termos dos incisos II e III do art. 21 da Lei nº 8.666/93;  

4 – encaminhe comprovação da divulgação, na íntegra do edital, em cumprimento 
ao que determina a Lei Nacional nº 12.257/11.  

Alertamos ao jurisdicionado para a obrigação de conferir ampla publicidade a esta 
certame, observando o que determina o art. 8º inc. IV da norma, conforme 
reprodução a seguir, disponibilizando no sitio eletrônico oficial uma cópia 
atualizada do edital, acompanhada por todos os seus anexos: 

  Art. 8
o
 É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas.  

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 
editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;  

5 – de acordo com a abordagem efetuada no campo (Obs. Nº 01) desta instrução, o 
subitem 4.2.3 do edital veda a participação das empresas reunidas em consórcio. 
Desta forma sugerimos que o jurisdicionado: a) justifique a restrição da 
participação de licitantes em consórcio ou b) inclua no edital as regras definidas 
pelo art. 33 da Lei Nacional nº 8.666/93, justificando-as, da mesma forma ou c) 
divida o objeto em lotes, na forma prevista no § 1º do  art. 23 da Lei nº 8.666/93;   

6 - exclua o subitem 9.3.8 do edital, tendo em vista que o inc. III do art. 29 da Lei nº 
8.666/93 exige a regularidade com as fazendas do domicílio ou sede do licitante e 
não do órgão contratante;  



TCE-RJ 
PROCESSO n.º 209.291-7/17 
RUBRICA             Fls.:  

EC-02 

 

7 - exclua do subitem 9.4.2.1 do edital as parcelas transcritas abaixo, no que se 
refere aos software de controle de rotas considerando que não se caracterizam 
como parcelas de maior relevância para o serviço licitado e portanto,  consideradas 
restritivas:  

- coleta e transporte de resíduos domiciliares (RSD) em caminhão compactador 
dotado de software para controle de rotas;  

- coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde (RSS) em veículo leve 
fechado dotado de software para controle de rotas.   

8 - informe quais são e como se dará a ciência aos licitantes “das normas e 
diretrizes da Prefeitura”  necessárias a execução do objeto,  tendo em vista que a 
ausência de clareza na determinação constante no subitem  9.4.9 do edital;  

9 - altere o índice IE (índice de endividamento) de 0,5 para igual ou menor que 1,0, 
tendo em vista estar fora dos padrões de mercado ou apresente justificativas para 
a sua adoção, conforme § 5º do art. 31 da Lei nº 8.666/93;  

10 - encaminhe parecer prévio da assessoria jurídica, nos termos do art. 38 da Lei 
nº 8.666/93;  

11 - inclua na documentação relativa à habilitação jurídica, o documento exigido no 
inc. I do art. 28 da Lei nº 8.666/93; 

12 - defina no subitem 7.1.1 do edital, os índices específicos ou setoriais a serem 
aplicados para o reajuste, acaso ultrapassado o período inicial (7.1), inc. XI do art. 
40 da Lei nº 8.666/93;  

13 - exclua os subitens 9.7.2 a 9.7.5, tendo em vista que para a modalidade adotada 
– concorrência -  não se aplicam os parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei nº 8.666/93. 
A concorrência é modalidade de licitação entre quaisquer interessados que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, 
conforme previsto no §1º do art. 22 da Lei 8.666/93;  

14 - compatibilize o parágrafo 2º da cláusula 4ª da Minuta Contratual com os 
subitens 16.4 e 16.6 do edital, que tratam de compensação financeira e  multa pelo 
atraso no pagamento e desconto pela antecipação;   

15 - compatibilize o prazo de execução dos serviços, considerando a redação da 
cláusula 5ª da M.Contratual  (...360 dias a contar da assinatura do contrato) e do 
item 3.1 (12 meses corridos e começará a fluir a partir do 1º dia útil seguinte ao da 
emissão da OS);  

16 – inclua no edital e na Minuta do futuro contrato, 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: 

1 - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

2 - multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

3 - prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; e 

4- obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada. 
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17 - informe se foram observadas as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 12.305/10 
por ocasião da elaboração do edital em exame, tendo em vista que a referida 
norma instituiu a política nacional de resíduos sólidos onde foram estabelecidas 
diretrizes aos municípios com a elaboração de plano de gestão, conforme descrito 
nos artigos 18 e 19 da Lei supra; 

18 - encaminhe o Projeto Básico (art. 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/93) aprovado pela 
autoridade competente, juntamente com o Orçamento Estimado detalhado em 
planilhas de quantitativos que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários (art. 40, §2º, inciso II, c/c art. 7º §2º, inciso II da lei nº 8.666/93), com a 
indicação da data-base (mês) a que o orçamento estiver referido (alínea “b”), 
inclusive em arquivos editáveis (formatos XLS, DOC, DWG, etc); 

19 - encaminhe cópia da(s) ART(s) do Projeto Básico e do Orçamento, assim como 
as respectivas guias de recolhimento quitadas; 

20 - exclua a exigência de Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental 
competente que autorize a empresa a executar as atividades de manutenção dos 
veículos (subitem 9.4.6), abastecimento e “garageamento” dos veículos (subitem 
9.4.7), ou justificar a mesma; 

21 - verifique se as parcelas de maior relevância listadas no edital estão limitadas 
em 50% das quantidades previstas dos serviços constantes da planilha 
orçamentária, revisando as referidas parcelas se for o caso, além de fazer constar 
no edital que as mesmas não poderão ser objeto de subcontratação; 

22 - acrescente ao item 16 do edital que o pagamento será efetuado sobre o 
quantitativo de resíduos efetivamente coletados e pesados por meio de balança 
eletrônica no local de destinação final, sendo que esta informação constará nas 
medições mensais e nas notas fiscais a serem apresentadas pela contratada; 

23 - altere o Regime de Execução de Empreitada por Preço Global para o de 
Empreitada por Preço Unitário; 

24 – certifique-se de que o valor da remuneração prevista para os profissionais que 
executarão as tarefas vinculadas no futuro contrato são compatíveis com os 
acordos/dissídios coletivos em vigor como forma de evitar impugnações que 
venham a retardar o certame em análise;  

25 – publicar, pela mesma forma que os avisos originais, o adiamento do certame, 
remetendo as cópias ao Tribunal de Contas, nos termos do artigo 21 da Lei 
Nacional nº 8.666/93;  

26 - adaptar a minuta contratual às alterações elaboradas no Edital;  

27 – sugerimos ainda a recomendação para que o jurisdicionado retifique o seu 
modelo de editais de concorrência contemplando as alterações determinadas como 
forma de evitar a repetição das inconsistências enumeradas nesta instrução; 

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

29 - 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. 
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O douto Ministério Público Especial, representado pelo Procurador-Geral, Dr. Sergio Paulo 

de Abreu Martins Teixeira, manifesta-se favoravelmente à sugestão proposta na instrução técnica. 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em substituição ao Conselheiro Marco Antônio Barbosa de 

Alencar em razão de convocação da Presidente Interina deste egrégio Tribunal de Contas, 

Conselheira Marianna Montebello Willeman, realizada em sessão plenária de 04.04.17. 

A leitura atenta dos autos demonstra que há inúmeras falhas que impedem, por ora, o 

conhecimento do instrumento convocatório. Por tal razão, entendo imprescindível o adiamento do 

certame até que se profira decisão definitiva por parte desta Corte acerca do Edital. 

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.  

Nesse cenário, diante da existência de falhas que obstaculizam o conhecimento do 

instrumento convocatório, imprescindível o adiamento do certame ou a suspensão da licitação na 

fase em que se encontra, com a publicação dos respectivos avisos nos termos do art. 21 da Lei nº 

8.666/93, e disponibilização em meio eletrônico, até que se profira decisão definitiva por parte desta 

Corte acerca do edital. 

Bem examinados os autos, verifico que o Edital em exame carece de elementos mínimos à 

análise conclusiva dos requisitos legais e econômicos do certame.  

Verifico que o Jurisdicionado encaminhou a esta Corte somente o Edital de licitação e alguns 

de seus anexos (modelo de proposta; minuta de carta fiança bancária; modelo de carta de 

credenciamento; modelo de declaração de ME/EPP; modelo de declaração relativa a trabalho de 

menores; e minuta de contrato), todos sem aposição de rubrica e assinatura da autoridade 

competente como determina o art. 40, §1º, Lei 8.666/93.  

Quanto ao Projeto Básico, documento essencial à caracterização completa do objeto que se 

pretende contratar (art. 6º, IX, da Lei 8.666/93), observo que apesar de o Jurisdicionado ter indicado 

que este compõe o Anexo II do Edital, não encaminhou o inteiro teor do documento. Desta forma, 

resta prejudicada à análise da justificativa para a contratação.  
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Da mesma forma, não foram encaminhados todos os documentos exigidos pela Deliberação 

TCE-RJ nº. 262/2014
2
 necessários à análise do instrumento convocatório, dentre os quais destaco: (i) 

comprovação do exame prévio e aprovação da assessoria jurídica do órgão; (ii) técnicas 

quantitativas de estimação das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do 

consumo e utilização prováveis e/ou memória de cálculo de quantidades; e (iii) comprovação de ter 

providenciado, junto ao CREA/RJ, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou junto ao 

CAU/RJ, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do Projeto Básico.  

Destaco, ainda, que não há informação sobre a publicação dos avisos de licitação em veículo 

oficial e em Jornal de grande circulação, na forma prevista no art. 21, da Lei nº. 8.666/93. Tampouco 

há informação, em campo adequado referente às licitações do Município, a respeito do certame e 

disponibilização do Edital na página eletrônica oficial da Prefeitura3. 

                                                           
2
 Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 262/14: 

I – TODOS OS ATOS ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS TERMOS DESTA DELIBERAÇÃO, DEVERÃO SER 
ACOMPANHADOS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
I.I - editais de licitação, contendo as especificações e anexos constantes do art. 40 da Lei nº 8.666/93, acompanhados ainda 
pelos seguintes documentos: 
a) cópia do instrumento convocatório (edital) e de todos os seus anexos; 
b) comprovação da existência de previsão orçamentária que assegure o pagamento das obrigações, nos termos do art. 7º, § 
2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 
c) comprovante de suas publicações, nos termos da legislação específica; 
d) comprovação do exame prévio e aprovação da assessoria jurídica do órgão, nos termos do parágrafo único do art. 38 da 
Lei nº 8.666/93; 
e) estimativa do impacto orçamentário-financeiro, nos casos e na forma prevista no art. 16, inciso I, da Lei Complementar 
nº 101/00; 
f) declaração do ordenador da despesa de que o aumento da despesa resultante da ação governamental tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/00;  
g) técnicas quantitativas de estimação das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e 
utilização prováveis e/ou memória de cálculo de quantidades;  
h) a comprovação de ter providenciado, junto ao CREA/RJ, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou junto ao 
CAU/RJ, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do Projeto Básico, quando o objeto licitado o exigir, consoante o 
disposto no art. 7º, da Resolução CONFEA nº 361/91 e/ou no art. 45 da Lei nº 12.378/10;  
i) licença ambiental ou termo de sua inexigibilidade obtido junto ao órgão ambiental competente para comprovação do 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento objeto da licitação;  
j) no caso de licitações processadas através do sistema de registro de preços, cópia do decreto de regulamentação do 
sistema de registro de preços (SRP), por pregão ou concorrência, contendo a indicação da sua validade;  
k) laudo de avaliação, de acordo com as normas brasileiras de avaliação vigentes (NBR – 14653 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT) para compra, locação, alienações, desapropriações e/ou cessões de imóveis; 
de imóveis;  
l) em caso de compras, documentos para análise da economicidade previstos no item II.I, exceto subitem “e”;  
m) em caso de serviços em geral, documentos para análise da economicidade do edital, previstos no item II.II, exceto 
subitem “d”; 
n) em caso de obras e serviços de engenharia, documentos para análise da economicidade do edital, previstos no item II.IV, 
exceto subitem “h”. 
3
 http://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/. Acesso em 10.07.2017. 

http://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
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Entretanto, devo consignar, que em consulta ao referido sítio eletrônico, em campo 

específico aos atos oficiais
4
, foi possível constatar a publicação do aviso de licitação original no Jornal 

“Hora H” do dia 09.06.2017. 

Nesse cenário, as falhas apontadas impedem que se profira juízo conclusivo acerca da 

economicidade do certame. Cabe ressaltar que o procedimento licitatório visa, sobretudo, a garantir 

a melhor contratação para a Administração Pública, o que, por evidência, envolve considerações 

acerca dos preços ofertados pelos licitantes. Para tecer tal juízo é imprescindível que a 

Administração promova, na fase interna da licitação, prévia e minuciosa pesquisa de mercado, a fim 

de se municiar de elementos que permitam confrontar posteriormente os preços ofertados pelos 

licitantes com os praticados pelo mercado, de forma a excluir as propostas manifestamente 

inexequíveis e afastar aquelas superiores ao preço médio de mercado.   

A pesquisa de preços, enquanto instrumento de garantia da economicidade da contratação, 

deverá ser ampla e diversificada, de modo a abranger o maior número possível de fornecedores e de 

fontes de pesquisa, com o intuito de obter fiel estimativa de preço médio de mercado do objeto a 

ser licitado.   

Conforme bem frisado pela ilustre Conselheira Marianna M. Willeman, nos autos do 

Processo TCE nº 218.721-1/14, na sessão plenária de 23.08.2016:  

“(...) o Tribunal de Contas da União tem apontado, em relação à formação da 
estimativa de preços, a necessidade de consultar fontes de pesquisa que sejam 
capazes de representar fielmente o mercado, em especial por meio da verificação de 
valores praticados em contratações similares, reconhecendo a eventual insuficiência 
da coleta realizada unicamente com base nos orçamentos apresentados pela 
iniciativa privada

5
. Entretanto, isso não obsta a que, em certas espécies de 

contratação, a Administração se baseie em preços oficiais ou referenciais (por 
exemplo, EMOP, FGV etc.), de onde melhor se extrairiam as condições reais de 
mercado. 

Em outras palavras, o essencial é a obtenção de valores mais próximos à realidade de 
mercado, devendo, sempre que possível e oportuno, proceder-se à consulta a fontes 
diversificadas de pesquisa. Conforme esclarece Ricardo Alexandre Sampaio, “a 
experiência tem indicado bons resultados quando a Administração amplia as fontes 
de pesquisa e, principalmente, realiza a depuração dos valores pesquisados”

6
. Esse, 

portanto, deve ser o foco da avaliação”.   

 

                                                           
4
 https://www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/atos-oficiais/. Acesso em 10.07.2017. 

5
 Cf. TCU. Acórdão nº 868/2013 – Plenário. Rel. Min. Marcos Bemquerer, j. em 10.04.2013. 

6
 “Pesquisa de preços com base em apenas três orçamentos de fornecedores não funciona!”, artigo disponível em 

<http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-

https://www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/atos-oficiais/
http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-funciona/#.Vwv4YdIrKM8
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No caso em apreço, o Jurisdicionado deixou de encaminhar os documentos relativos ao 

Projeto Básico e ao orçamento estimado, o que impede a aferição da economicidade, razão pela 

qual concordo com a determinação da unidade técnica para o seu encaminhamento.  

Ademais, conforme bem ressaltado pela CEE, o Jurisdicionado deve alterar o Regime 

adotado de Empreitada por Preço Global para Empreitada por Preço Unitário, tendo em vista que as 

características envolvendo a natureza do serviço a ser contratado e a sua execução
7
 impedem o total 

conhecimento do objeto da licitação, o que contraria o art. 47 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Neste diapasão, a utilização do Regime de Empreitada por Preço Global se mostra correta 

somente nos casos em que existam informações precisas sobre o projeto a ser executado, com 

identificação dos encargos, das atividades dos materiais, das circunstâncias pertinentes ao objeto e a 

descrição do serviço com elevado grau de precisão
8
. 

No que tange à qualificação técnica, observo que o Edital em apreço exige nos subitens 

9.4.2.1 e 9.4.3.1 que o licitante possua em seus quadros, na data da licitação, profissional de nível 

superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico 

(CAT), demonstrando aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da Licitação, limitada às parcelas de maior relevância.  

Todavia, de acordo com o art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93, não cabe, para fins de habilitação 

técnica do licitante, a prévia exigência de que o interessado possua em seu quadro de pessoal o 

referido profissional, pois a exigência de comprovação de equipe técnica mínima importa em 

indevida restrição à competitividade. Nesses termos, a jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União9 e desta Corte de Contas10 sinaliza que, para fins de habilitação técnica, o Jurisdicionado 

                                                                                                                                                                                     
funciona/#.Vwv4YdIrKM8>. Acesso em 24/08/2016. 
7
 Trecho da análise realizada pela CEE: “Neste contexto, considerando a imprecisão característica dos serviços relacionados 

à coleta de lixo, já que a geração de resíduo não pode ser mensurada com precisão, torna-se necessário que o regime 
adotado para o edital em tela seja a empreitada por preço unitário”.  
8
 Justen Filho, Marçal – Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 17 ed. Ver., atual. E ampl. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016 – pag. 195. 
9
 “(...) 7. No tocante à última exigência – existência prévia, nos quadros da empresa, de profissionais certificados em 

diversas áreas, com prazo de 5 dias para suas contratações – extrai-se da leitura dos esclarecimentos apresentados pelo 
responsável e dos termos do edital que a pretensão da Administração é, de fato, que seja comprovada a existência desses 
profissionais somente quando da assinatura do contrato e o consequente início de sua execução; exigindo-se, tão somente, 
na fase de habilitação, uma declaração do responsável da empresa de que, quando da formalização da avença, terá o 
quantitativo exigido. 7.1. Tal exigência é possível, ante a permissão legal inserta no §6º do art. 30 da Lei 8.666/1993” 
(Acórdão 854/2013, Plenário, Rel. Min José Jorge). Extraído de: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 17ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 730.   
10

 “(...) Ademais, o item 12.5.4 do edital exige um número mínimo de profissionais habilitados para os serviços, sem definir 
suas atribuições. Não fosse isso suficiente, exige-se que a equipe já esteja constituída na fase de qualificação, o que impõe 
um gravame desarrazoado aos interessados, em prejuízo ao amplo acesso e à competitividade da licitação. Sobre o ponto, 

http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-funciona/#.Vwv4YdIrKM8
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somente poderá exigir termo de compromisso assinado pelos profissionais indicados, no qual se 

comprometerão a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora. 

Ainda no que se refere às exigências de habilitação, remarco que devem ser compatíveis 

com o vulto e a complexidade do objeto do procedimento licitatório, com fulcro no art. 37, XXI da 

Constituição Federal, de forma a favorecer a competitividade e consequentemente a obtenção da 

proposta mais vantajosa para a Administração.  

A unidade técnica desta Corte entendeu, a despeito de ainda não ser possível verificar a 

adequação das parcelas de maior relevância em virtude da ausência do Projeto Básico, que estas 

devem ser limitadas, para a comprovação de capacidade técnica operacional, em 50% das 

quantidades previstas dos serviços constantes da planilha orçamentária e não deve haver exigência 

de comprovação de quantitativos mínimos, conforme a restrição legal contida no inciso I do § 1° do 

artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93. 

As exigências de quantitativos mínimos para definição da parcela de maior relevância para 

fins de comprovação da capacidade técnica e técnico-profissional devem “guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre parcelas de maior relevância 

e de valor significativo”
11

 e ser baseado em critérios razoáveis, nos termos da Súmula 263 do 

Tribunal de Contas da União: 

 
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do 
objeto a ser executado. 

 

Assim sendo, considero que a análise quanto ao limite permitido a título de quantitativo 

para fins de comprovação de capacidade técnica operacional deverá ser providenciada pelo 

                                                                                                                                                                                     
destaco, ainda, que a exigência do item 12.5.6 do edital – possuir 02 (dois) veículos com capacidade mínima de 16 lugares, 
do ano 2015 –, viola o art. 30, § 6º da Lei Federal nº 8.666/93, que impede a exigência de comprovação de propriedade de 
equipamentos essenciais ao contrato, bastando a declaração formal de sua disponibilidade. (....) VOTO: I - por 
COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – 
Fundação DER/RJ, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, atenda o que segue 
abaixo: (...) 3) abstenha-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de equipe técnica mínima, podendo 
exigir tão somente termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometerá a compor a equipe 
técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora”. Processo TCE-RJ nº. 103.187-3/16, Relatora Conselheira Marianna 
Montebello Willeman (Voto GC-7 60.088/16).  
11

 Acórdão TCU nº 244/2015, Plenário – relator Ministro Bruno Dantas. 
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Jurisdicionado, de forma que não cabe a esta Corte sugerir limite percentual pré-fixado. Nesse 

particular reside minha parcial divergência do Corpo Técnico. 

Também comungo do mesmo entendimento da instância técnica quanto à impertinência da 

inclusão, no escopo das parcelas de maior relevância, de os veículos de transporte e coleta serem 

dotados de “software de controle de rotas”. Consigno como ponto de divergência, tão somente, que 

caso o Jurisdicionado entenda imprescindível a manutenção dessa parcela, justifique 

adequadamente a escolha.  

Em se tratando da qualificação econômico-financeira, conforme destacado pela CEE, faz-se 

necessária a adequação do Índice de Endividamento – IE previsto no subitem 9.5.1.3. Referido índice 

deverá ser flexibilizado ou justificado, segundo critérios objetivos que reflitam a realidade do 

mercado no momento em que é elaborado, na forma do art. 31, § 5º da Lei nº 8.666/93. 

Prosseguindo, alerta o Corpo Instrutivo que o instrumento convocatório, no subitem 4.2.3, 

veda a participação de empresas reunidas em consórcio. Marçal Justen Filho pontua que, muito 

embora a participação de consórcios possa propiciar a redução do universo de disputa, a presença 

desses agrupamentos de sociedades pode prestar-se a resultados positivos em determinadas 

situações ou circunstâncias de mercado, em especial quando um número elevado de empresas, 

isoladamente, não dispuser de condições para participar da licitação
12

.  

Por essa razão, o Tribunal de Contas da União, ainda que afirme que a admissão ou não de 

consórcios em licitações represente competência discricionária do administrador, exige, 

necessariamente, a apresentação de justificativas acerca da opção adotada13. 

Deste modo, concordo com a proposta do Corpo Instrutivo de determinar que o 

Jurisdicionado justifique a restrição para a participação de empresas reunidas em consórcio, 

observando o que determina o art. 33 da Lei 8.666/93, caso decida aceitar os consórcios nesta 

licitação.  

Ademais, deve ser apresentada justificativa técnica pela não divisão do objeto desta licitação 

em parcelas (lotes), uma vez que a despeito do não encaminhamento a esta Corte do Projeto Básico, 

a simples leitura do subitem 2.1 do Edital denota a enorme abrangência do objeto, o que poderia 

                                                           
12

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 658. 
13

 Acórdão 2.831/2012, Plenário, rel. Min. Ana Arraes. 
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viabilizar o seu parcelamento, visando a ampliar a competitividade, sem perda da economia de 

escala, conforme disposto no art. 23, §1º da Lei 8.666/93. 

No que tange às condições de pagamento, o Edital em comento, em seu subitem 16.3, 

estipula que o mesmo será efetuado sobre as unidades efetivamente executadas e atestadas através 

de medições. Entretanto, como bem colocado pela unidade técnica, não há indicação expressa de 

que as medições serão baseadas nas quantidades de resíduos coletados. Dessa forma, com a 

finalidade de assegurar que o pagamento seja efetuado sobre as unidades efetivamente executadas, 

estou de acordo com o direcionamento de Comunicação ao Jurisdicionado para que acrescente ao 

item 16 do Edital que o pagamento será efetuado sobre o quantitativo de resíduos efetivamente 

coletados e pesados por meio de balança no local de destinação final, sendo que esta informação 

constará nas medições mensais e nas notas fiscais a serem apresentadas pela contratada. 

Igualmente, reputo de extrema relevância a prestação de esclarecimentos pelo 

Jurisdicionado quanto à observância, no ato de elaboração do Edital, das diretrizes estabelecidas 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/2010).  

Diante da previsão editalícia de possibilidade de prorrogação do prazo da contratação, em 

conformidade com o que estabelece o art. 57, II, Lei 8.666/93, corroboro a análise da instrução 

técnica quanto à necessidade de o Jurisdicionado prever no instrumento convocatório e na minuta 

de contrato a possibilidade de reajuste de preços.   

É cediço que a cláusula de reajuste visa a preservar o valor real da remuneração do 

Contratado e é obrigatória14, motivo pelo qual deve ser contemplado desde logo o índice econômico 

que servirá de referência para tal, tomando como base o período da data da apresentação das 

propostas ou do orçamento a que ela se referir, como determina o art. 40, XI, da Lei nº. 8.666/93. 

Por fim, mas não menos importante, elogiável a pesquisa realizada pelo zeloso Corpo 

Instrutivo desta Corte quanto às inúmeras contratações diretas fundamentadas no inciso IV, do 

artigo 24, da Lei nº 8.666/93 (contratação emergencial) realizadas nos últimos 02 anos pela 

Administração Municipal de Belford Roxo, com objeto idêntico ao do presente Edital. 

                                                           
14

 Nesse sentido, leciona Marçal Justen Filho: “É obrigatória a inclusão de da cláusula de reajuste quando for previsível a 
superação do prazo de doze meses. Não se trata de faculdade da Administração prever o reajuste, mas um dever 
imperioso”. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17ª ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1207. 
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Como ponderado pela instrução técnica, o atual gestor municipal, ao deflagrar o 

instrumento convocatório em apreço e encaminhá-lo a esta Corte para análise, demonstra, a 

princípio, adotar medida diferenciada, buscando a contratação dos serviços em tela por meio de 

regular procedimento licitatório.  

Contudo, diante das inúmeras providências que precisam ser adotadas pelo Jurisdicionado 

para sanear o instrumento convocatório, é prudente alertar o Chefe do Executivo Municipal de que 

o Tribunal adotará medida coercitiva rigorosa caso não fique efetivamente demonstrado o empenho 

na solução das pendências e à eliminação das irregularidades apontadas nestes autos. Nesse 

sentido, incluirei Recomendação ao Jurisdicionado para que promova as alterações sugeridas nesse 

voto, com o alerta de que eventual revogação do certame com sucessiva contratação emergencial 

poderá vir a ser considerada emergência fabricada, com a penalização dos responsáveis15.   

                                                           
15

 Considerando a similaridade do assunto, válido transcrever trecho do Voto proferido pela eminente Conselheira 
Substituta Andrea Siqueira Martins, proferido nos autos do Processo TCE/RJ nº 207.643-0/17, em sessão Plenária de 
22.06.2017, g.n: 
Conforme relatado no Processo TCERJ nº 204.936-8/14, o Município de Itaboraí vem há anos violando as leis que regem as 
licitações e contratos administrativos quando da contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e dos 
provenientes dos serviços de saúde. A tabela abaixo, extraída do voto por mim proferido em sessão plenária de 25/05/17, 
demonstra situação de uso abusivo da dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 
8.666/93: 
[...] 
Não há situação emergencial que justifique a prática recorrente de contratações com base em dispensa de licitação neste 
caso. O serviço de coleta de resíduos sólidos é essencial e contínuo, não havendo qualquer imprevisibilidade, neste caso, 
que demande urgência na contratação por parte da Administração Pública, sem o devido respeito ao procedimento 
licitatório previsto na Constituição da República e nas leis infraconstitucionais. 
De uma forma geral, o que se observa é que o jurisdicionado costuma encaminhar a esta Corte de Contas editais repletos 
de impropriedades. Diante dos apontamentos efetuados pelo órgão de controle externo, posterga ao máximo seu 
saneamento até o advento do termo final do contrato em vigor, produzindo situação emergencial a fim de efetuar a 
sobredita contratação por dispensa de licitação. 
Nos autos do já citado Processo TCERJ nº 204.936-8/14, esta Corte decidiu por aplicação de multa diária (astreintes) ao 
antigo gestor, com o objetivo de coagi-lo a efetivar as determinações corretivas para adequação do ato convocatório à lei. 
Diante da inércia do dirigente municipal em atender o decidido, a medida cautelar chegou ao montante equivalente a 
220.000 vezes o valor unitário da UFIR-RJ, cálculo interrompido somente com a revogação do certame, 55 dias após o 
recebimento da notificação pelo responsável. Naquele processo, o atual gestor também foi comunicado da decisão para 
ciência, bem como encaminhamento do Edital nº 002/2017-PMI ora em análise. Foram extraídas peças ao Ministério 
Público Estadual para ciência e adoção das providências que julgasse necessárias à apuração da eventual ocorrência do 
ilícito penal previsto no artigo 89 da Lei Federal nº 8.666/93 e de eventual ocorrência de ato de improbidade administrativa. 
Mesmo diante da notória situação de ilegalidade verificada no Município quanto aos serviços de coleta de resíduos 
sólidos, o atual gestor encaminhou edital com nada menos que 36 (trinta e seis) irregularidades, apontadas pelo Corpo 
Instrutivo deste Tribunal em seu minucioso e elogiável parecer. Causa espanto que muitas das irregularidades são as 
mesmas identificadas por este Tribunal no edital anterior, objeto do Processo TCERJ nº 204.936-8/14, como, por exemplo, 
as constantes dos itens 3, 7, 11, 13, 16, 17 e 21 da conclusão do parecer instrutivo. Não cabe, neste ponto, eventual 
alegação do gestor de que não foi parte daquele processo e, portanto, não poderia saber das referidas irregularidades. Em 
primeiro lugar, é atributo inerente a todo servidor público conhecer a lei e agir nos seus estritos termos. Por outro lado, 
cabe ao administrador probo e diligente, ao iniciar seu mandato eletivo, tomar conhecimento dos atos anteriormente 
praticados, observando as dificuldades enfrentadas e efetuando as correções necessárias ao aprimoramento da gestão 
pública. 
Diante de todo o cenário demonstrado acima, não há outra alternativa a este Tribunal a não ser alertar o gestor de que o 
encaminhamento do ato convocatório sem a correção das impropriedades apontadas poderá resultar, em prol da defesa 
da efetividade das decisões desta Corte e do interesse público ora em jogo, na aplicação de todas as medidas 
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No mais, concordo na íntegra com as alterações sugeridas pelo Corpo Técnico no 

instrumento convocatório, na medida em que todas estão em consonância com a legislação aplicada 

à matéria: 

 Exclua o subitem 9.3.8 do edital, tendo em vista que o inc. III do art. 29 da 
Lei nº 8.666/93 exige a regularidade com as fazendas do domicílio ou sede do 
licitante e não do órgão contratante; 

 Informe quais são e como se dará a ciência aos licitantes “das normas e 
diretrizes da Prefeitura” necessárias à execução do objeto, tendo em vista a 
ausência de clareza na determinação constante no subitem 9.4.9 do Edital; 

 Inclua na documentação relativa à habilitação jurídica, o documento exigido 
no inc. I do art. 28 da Lei nº 8.666/93; 

 Exclua os subitens 9.7.2 a 9.7.5, tendo em vista que para a modalidade 
adotada – Concorrência – não se aplicam os parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei nº 
8.666/93. A Concorrência é modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, 
conforme previsto no §1º do art. 22 da Lei 8.666/93; 

 Compatibilize o parágrafo 2º da Cláusula 4ª da Minuta Contratual com os 
subitens 16.4 e 16.6 do Edital, que tratam de compensação financeira e multa pelo 
atraso no pagamento e desconto pela antecipação; 

 Compatibilize o prazo de execução dos serviços, considerando a redação da 
cláusula 5ª da Minuta Contratual (360 dias a contar da assinatura do contrato) e do 
item 3.1 do Edital (12 meses corridos e começará a fluir a partir do 1º dia útil 
seguinte ao da emissão da OS); 

 Inclua no edital e na Minuta do futuro contrato, 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: 

1 - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

2 - multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

3 - prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; e 

4- obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada. 

 Exclua a exigência de Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental 
competente que autorize a empresa a executar as atividades de manutenção dos 
veículos (subitem 9.4.6), abastecimento e “garageamento” dos veículos (subitem 
9.4.7) OU justifique a mesma; 

 Certifique-se de que o valor da remuneração prevista para os profissionais 
que executarão as tarefas vinculadas no futuro contrato são compatíveis com os 
acordos/dissídios coletivos em vigor como forma de evitar impugnações que 
venham a retardar o certame em análise; 

                                                                                                                                                                                     
sancionatórias previstas em lei, inclusive as astreintes (multa coercitiva). 
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Dada a relevância dos pontos destacados na manifestação da instância instrutiva, entendo 

pertinente que haja determinação à SSE para que, ao dar cumprimento à decisão, encaminhe ao 

Jurisdicionado cópia da instrução. 

Desse modo, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e com o 

douto Ministério Público Especial, nos termos acima alinhados.  

VOTO: 

1 – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Belford Roxo, 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, no prazo de 30 dias: 

1.1 – Adie e mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal 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 divulgar a iniciativa no 

sitio eletrônico oficial (internet); 

1.2 – Empenhe todos os esforços no sentido de retificar o edital e encaminhar todos os 

elementos necessários ao saneamento deste processo, ciente desde já que este Tribunal não 

afastará a possibilidade de adoção de medidas coercitivas rigorosas caso fique efetivamente 

demonstrada a ausência de esforços por parte do Jurisdicionado na solução das irregularidades 

apontadas neste certame;  

1.3 – Encaminhe comprovante de publicação do Edital no Diário Oficial e em Jornal de 

grande circulação, nos termos dos incisos II e III do art. 21 da Lei nº 8.666/93;  

1.4 – Divulgue a íntegra do edital na página eletrônica do Município, em cumprimento ao 

que determina a Lei nº 12.257/11.  

1.5 – Encaminhe o Projeto Básico (art. 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/93) aprovado pela 

autoridade competente, juntamente com o Orçamento Estimado detalhado em planilhas de 

quantitativos que expressem a composição de todos os seus custos unitários (art. 40, §2º, inciso II, 

c/c art. 7º §2º, inciso II da lei nº 8.666/93), com a indicação da data-base (mês) a que o orçamento 

estiver referido (alínea “b”), inclusive em arquivos editáveis (formatos XLS, DOC, DWG, etc); 
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1.6 – Apresente a ART ou RRT referente ao Projeto Básico e orçamento, com guia de 

recolhimento quitada, conforme o disposto no inciso IX, do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93, a fim 

de identificar a responsabilidade técnica de todas as atividades compreendidas pelo mesmo, 

inclusive o orçamento; 

1.7 – Encaminhe parecer prévio da assessoria jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 8.666/93; 

1.8 – Encaminhe todos os demais documentos exigidos pela Deliberação TCE-RJ nº. 

262/2014 necessários à análise do instrumento convocatório por esta Corte, inclusive a cópia do 

Edital e de seus anexos contendo a rubrica em todas as páginas e a assinatura da autoridade 

competente, na forma determinada pelo art. 40, §1º, Lei 8.666/93; 

1.9 – Altere o Regime de execução do objeto de Empreitada por Preço Global para 

Empreitada por Preço Unitário; 

1.10 – Abstenha-se de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de equipe 

técnica mínima, podendo exigir tão somente termo de compromisso assinado pelos profissionais 

indicados, no qual se comprometerão a compor a equipe técnica caso o licitante venha se sagrar 

vencedor; 

1.11 – Observe que as exigências de quantitativos mínimos para definição das parcelas de 

maior relevância, para fins de comprovação da capacidade técnica e técnico-operacional, devem ter 

seus limites fixados e justificados pelo Jurisdicionado, nos termos da fundamentação do meu voto;  

1.12 – Exclua do subitem 9.4.2.1 do edital as parcelas transcritas abaixo ou justifique 

adequadamente a sua manutenção, no que se refere aos “softwares de controle de rotas” 

considerando que não se caracterizam como parcelas de maior relevância para o serviço licitado e, 

portanto, são consideradas restritivas: 

“- coleta e transporte de resíduos domiciliares (RSD) em caminhão compactador dotado de 

software para controle de rotas;  

- coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde (RSS) em veículo leve fechado dotado 

de software para controle de rotas”.    
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1.13 – Altere o índice IE (índice de endividamento) previsto no subitem 9.5.1.3 do Edital de 

0,5 para igual ou menor que 1,0, OU apresente justificativas para a sua adoção, na forma do que 

dispõe o § 5º do art. 31 da Lei nº 8.666/93; 

1.14 – Apresente justificativa para a restrição de participação de empresas reunidas em 

consórcio, observando o que determina o art. 33 da Lei 8.666/93, caso decida admitir os consórcios 

nesta licitação; 

1.15 – Apresente justificativa para a ausência de divisão do objeto desta licitação em 

parcelas (lotes), diante da abrangência deste, o que poderia viabilizar o seu parcelamento, visando a 

ampliar a competitividade, sem perda da economia de escala, conforme disposto no art. 23, §1º da 

Lei 8.666/93; 

1.16 – Acrescente ao item 16 do Edital que o pagamento será efetuado sobre o quantitativo 

de resíduos efetivamente coletados e pesados por meio de balança eletrônica no local de destinação 

final, sendo que esta informação constará nas medições mensais e nas notas fiscais a serem 

apresentadas pela Contratada; 

1.17 – Informe se foram observadas as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 12.305/10 por 

ocasião da elaboração do edital em exame, tendo em vista que a referida norma instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, ocasião em que foram estabelecidas diretrizes aos Municípios, 

conforme descrito nos artigos 18 e 19 da referida Lei;  

1.18 – Inclua no subitem 7.1.1 do Edital previsão do índice econômico que servirá de 

referência ao reajuste, bem como que será contado a partir da data do orçamento ou da proposta 

apresentada, na forma prevista no art. 40, XI, da Lei 8.666/93; 

1.19 – Exclua o subitem 9.3.8 do edital, tendo em vista que o inciso III do art. 29 da Lei nº 

8.666/93 exige a regularidade com as Fazendas do domicílio ou sede do licitante e não do órgão 

contratante; 

1.20 – Informe quais são e como se dará a ciência aos licitantes “das normas e diretrizes da 

Prefeitura” necessárias à execução do objeto, tendo em vista a ausência de clareza na determinação 

constante no subitem 9.4.9 do Edital; 

1.21 – Inclua na documentação relativa à habilitação jurídica, o documento exigido no inciso 

I do art. 28 da Lei nº 8.666/93; 
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1.22 – Exclua os subitens 9.7.2 a 9.7.5, tendo em vista que para a modalidade adotada – 

Concorrência – não se aplicam os parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei nº 8.666/93. A concorrência é 

modalidade de licitação entre quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos 

de qualificação exigidos no edital, conforme previsto no §1º do art. 22 da Lei 8.666/93;  

1.23 – Compatibilize o parágrafo 2º da Cláusula 4ª da Minuta Contratual com os subitens 

16.4 e 16.6 do Edital, que tratam de compensação financeira e multa pelo atraso no pagamento e 

desconto pela antecipação; 

1.24 – Compatibilize o prazo de execução dos serviços, considerando a redação da cláusula 

5ª da Minuta Contratual (360 dias a contar da assinatura do contrato) e do item 3.1 do Edital (12 

meses corridos e começará a fluir a partir do 1º dia útil seguinte ao da emissão da OS); 

1.25 – Inclua no Edital e na Minuta do contrato, 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: 

1 - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

2 - multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

3 - prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; e 

4- obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada. 

1.26 – Exclua ou justifique a exigência de Licenças de Operação expedidas por órgão 

ambiental competente que autorize a empresa a executar as atividades de manutenção dos veículos 

(subitem 9.4.6), abastecimento e “garageamento” dos veículos (subitem 9.4.7);  

1.27 – Certifique-se de que o valor da remuneração prevista para os profissionais que 

executarão as tarefas vinculadas no futuro contrato são compatíveis com os acordos/dissídios 

coletivos em vigor como forma de evitar impugnações que venham a retardar o certame em análise;  

1.28 – Adapte a minuta contratual às alterações do Edital; 
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1.29 – Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 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; e 

1.30 – 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. 

2 – Pela RECOMENDAÇÃO ao Jurisdicionado para que: 

 2.1 – Retifique o seu modelo de Edital de concorrência contemplando as alterações 

determinadas como forma de evitar a repetição das inconsistências enumeradas por este Tribunal; 

2.2 – Promova as alterações sugeridas nesse voto, com o alerta de que eventual revogação 

do certame com sucessiva contratação emergencial poderá vir a ser considerada emergência 

fabricada, com a penalização dos responsáveis;  

3 – Pela DETERMINAÇÃO À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES (SSE) para que, ao dar 

cumprimento a este voto, faça acompanhar cópia da manifestação do Corpo Instrutivo. 

 

GA-2, 

 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 

 
 


