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EDITAL DE CONCORRÊNCIA. 

NECESSIDADE DE CORREÇÕES, 

REMESSA DE ESCLARECIMENTOS E 

DOCUMENTOS. COMUNICAÇÃO DO 

PREFEITO DO MUNICÍPIO. 
 

 

Trata o presente processo do Edital de Concorrência Pública nº 

02/2017, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço unitário, 

encaminhado pela Prefeitura Municipal de Petrópolis, cujo objeto é a execução dos 

serviços de coleta manual e de container de resíduos sólidos urbanos (RSU); 

operação de estação de transbordo e transporte de RSU a aterro sanitário; 

remoção de caixas brooks (caçambas) com poliguindaste, coleta de resíduos 

volumosos; capina e roçagem de vias urbanas; gerenciamento dos resíduos 

serviços de saúde (RSS) até o seu tratamento; programa de educação ambiental 

e conscientização pública, remediação, monitoramento e encerramento do aterro 

de Pedro do Rio e destinação final dos resíduos sólidos urbanos em aterro 

licenciado. 

 

O valor global estimado é de R$ 45.562.744,20 (quarenta e cinco 

milhões quinhentos e sessenta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte 

centavos). 

 

 

A realização da licitação encontrava-se designada para o dia 

03.07.2017, razão pela qual o Corpo Instrutivo providenciou a remessa do Ofício 
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SGE/CEE nº 158/17 à Prefeitura Municipal de Petrópolis, solicitando a adoção das 

providências para o adiamento do ato licitatório, na forma do art. 113 da Lei 8.666/93 

c/c § 4º do art. 6º da Deliberação TCE/RJ n. 262/2014. 

 

Os elementos constantes do presente processo foram 

devidamente analisados pela zelosa Coordenadoria de Exame de Editais – CEE, na 

informação constante do arquivo digital de 26.06.2017, da qual destacamos a 

conclusão apresentada: 

 

“Ante o exposto, síntese do que foi examinado sugerimos a comunicação ao Chefe do 

Executivo Municipal de Petrópolis, 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) Adiar 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 8.666/93 além de 

divulgar esta informação na internet.  

2) Empenhar 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, conforme abordagem efetuada no 

campo de observações desta instrução. 

3) Encaminhar a memória de cálculo do quantitativo de quilômetros rodados 

mensalmente pelos caminhões que integram a Coleta de Resíduos, de forma a embasar 

os valores especificados nas composições auxiliares de preços unitários dos Caminhões 

Compactadores de 6m³ e 15m³ (3.710,07Km/mês), do Caminhão Poliguindaste 

(3.120,00 km/mês) e dos Caminhões Baú de 22m³ e 41m³ (5.200,00Km/mês). 

4) Revisar a Composição de Preços Unitários do serviço de Coleta Manual e 

Conteinerizada de Resíduos Sólidos Urbanos consta o item B, referente ao 

Levantamento de Quantitativos – Efetivo, pois foi verificada a necessidade do quantitativo 

total de 6,0 caminhões compactadores de 6m³ e 16,0 caminhões compactadores de 

15,0m³ para realizar a coleta das 8.200,00 toneladas mensais de RSU produzidos em 

Petrópolis, além da previsão de reserva técnica de 01 caminhão de 6m³ e 02 caminhões 

de 15m³, entretanto, na evolução dos cálculos passou-se a adotar, equivocadamente, o 

quantitativo de 25 caminhões de 15m³ (sendo 16 para o período diurno e 07 para o 

período noturno e 02 unidades para reserva técnica) e 08 caminhões de 6m³ (06 no 

período diurno, 01 no período noturno e 01 unidade para reserva técnica). Também os 

quantitativos de motoristas e coletores se encontram equivocados, pois considerando-se 

o quantitativo de 04 coletores por caminhão compactador seriam necessários 100 

coletores e 25 motoristas, entretanto consta a previsão de 124 coletores e 33 motoristas. 

 

5) Revisar a estimativa orçamentária, complementando-a, se for o caso, com a 

previsão de gastos para a execução de estudos, projetos e licenciamentos para a 
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Estação de Transbordo, bem como para a aquisição ou aluguel das instalações 

necessárias à sua implantação, de forma a compatibilizar o orçamento com o Projeto 

Básico (Anexo II) que no item 5.2.3.6 apresenta estas exigências, ou, revisar o Anexo II 

excluindo a exigência de que a contratada se responsabilize por gastos com a 

implantação da Estação de Transbordo. 

6) Compatibilizar o Projeto Básico (Anexo II) com a Composição de Preços 

unitários da Operação de Estação de Transbordo e transporte em carreta até Aterro 

Sanitário, pois consta desta a previsão de Retroescavadeira, entretanto não se verifica 

referência a este equipamento no Projeto Básico. 

7) Revisar o item 5.2.1.1 do Projeto Básico com referência à definição de que a 

distância entre a Estação de Transbordo de Resíduos até outro aterro licenciado 

(diferente do Aterro de Pedro do Rio) deverá ser de até 80km, uma vez que esta 

distância deve ser reavaliada considerando-se a alteração ora sugerida para o item 5.9.2 

do Projeto Básico, pois é proposta a substituição de uma distância média por uma 

distância real, correspondente à localização efetiva do local de destinação ideal, que é 

definido pela conjugação dos gastos de transporte e de destinação final. 

8) Compatibilizar as divergentes informações referentes ao dimensionamento de 

pessoal para execução dos serviços de operação da Estação de Transbordo, pois consta 

na respectiva Composição de Preços Unitários o quantitativo de 04 (quatro) Coletores e 

02 (dois) Fiscais/Encarregados para o período diurno, entretanto, no Projeto Básico 

(Anexo II), item 5.2.3.5, foi dimensionada uma equipe padrão composta por 02 (dois) 

agentes de coleta e 01 (um) fiscal/encarregado por turno de trabalho. 

9) Revisar a necessidade de utilização de 02 (dois) caminhões do tipo baú, com 

capacidades 41m³ e 22m³ (item 5.6.3.4 do Projeto Básico), para a execução do serviço 

de Coleta, transporte, tratamento e disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde, 

pois apresentam capacidade muito superior à quantidade de RSS a ser coletada 

diariamente (1.540,00kg/dia = 40.000kg/26), considerando a possibilidade de substituição 

destes por veículos de menor porte tais como a Fiorino (capacidade de carga de cerca de 

600kg) ou o Furgão (capacidade de carga de cerca de 1.600kg), apresentando 

justificativa tecnicamente fundamentada em caso de permanência dos caminhões baú. 

10) Revisar o teor dos dispositivos do Projeto Básico (Anexo II), a seguir descritos, 

uma vez que apresentam exigência direcionada à contratante para a realização de um 

controle constante dos veículos a serem utilizados no serviço de Coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde, o qual deveria ser de 

incumbência da contratada, apresentando justificativa caso decida pela permanência de 

seus termos. 

5.6.2.7) Os veículos deverão ser apresentados antes do inicio dos serviços, 

na sede da Contratante, para fiscalização, e deverão estar livres de qualquer 

tipo de resíduos em seu interior. 

 

5.6.2.8) Após a coleta, o veiculo deverá retornar a sede da Contratante, a fim 

de validar sua viagem, seja através de viagem, seja através de tíquete de 

pesagem. 

 

 

11) Excluir do objeto ora licitado o item 7 da Planilha Orçamentária, cujo valor é de 

R$ 491.571,36, referente a Programa de Educação Ambiental e Conscientização Pública, 

por tratar-se de item estranho ao serviço de Coleta de Resíduos, que deve ser adquirido 

em certame licitatório distinto, de modo a dar cumprimento ao que prescreve a 
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LF 8.666/93, art. 23 § 1º, § 2º e § 5º, possibilitando, assim, a participação de outras 

empresas, bem como o aumento da competitividade e diminuição dos preços. 

Destacando-se que caso o jurisdicionado entenda ser necessária sua permanência 

deverá especificar e detalhar todos os serviços a serem realizados, seus quantitativos, 

locais e períodos de execução, fazendo uso de composição de preço unitário cuja base 

de mensuração (unidade) possibilite o efetivo controle das atividades a serem 

desenvolvidas. 

12) Complementar o Projeto Básico melhor caracterizando e quantificando os 

serviços necessários à Remediação, Monitoramento e Encerramento do Aterro de Pedro 

do Rio, apresentando a Memória de Cálculo das quantidades previstas de cada serviço, 

refazendo a concepção do respectivo orçamento, com a extinção de uso da unidade 

glosa (“gl”), descrevendo todos os serviços e respectivos quantitativos necessários, os 

quais devem ser mensurados por unidades de medida que possibilitem um controle 

efetivo das quantidades a serem executadas, apresentando os preços unitários e totais. 

13) Revisar o item 5.9 do Projeto Básico (Anexo II), referente ao Destino Final de 

Resíduos Sólidos em Aterro Licenciado, pois consta no item 5.9.2, um estudo referente 

ao possível local de destinação de resíduos sólidos, em que se chega (item 5.9.2.e) a 

uma distância média de aproximadamente 80 Km, considerando-se as 03 (três) opções 

de destinação mais próximas de Petrópolis. Ocorre que neste caso específico a adoção 

de uma distância média não se apresenta adequada, sendo sugerida a utilização da 

destinação ideal, que se obtém pela conjugação dos custos de transporte com o custo de 

destinação, para então se definir a distância de transporte a ser utilizada entre o 

transbordo e o local de destinação final. 

14) Alterar a taxa de tributos de 14,25% (PIS, COFINS,ISS), aplicada na estimativa 

orçamentária, passando para 12,40% (=1,32% + 6,08% + 5,00%), em consonância com 

orientação do TCU, quanto à adoção de um percentual de compensações de 20% para 

prever dispêndios da empresa que podem gerar créditos que serão compensados com 

os futuros débitos tributários, em relação ao PIS/COFINS. 

15) Conforme comentado anteriormente, a estimativa orçamentária não fez uso da 

aplicação da taxa de BDI tendo aplicado as alíquotas dos tributos e o percentual de lucro 

sobre o Custo Direto o que gera uma distorção nos efetivos valores de seus percentuais, 

uma vez que a base de cálculo deveria ter sido o Preço de Venda. Assim, de forma a 

evitar equívocos na definição dos reais percentuais definidos para Tributos e Lucro, será 

sugerido que o jurisdicionado refaça sua concepção de cálculo das despesas indiretas, 

utilizando-se da metodologia de cálculo elaborada pela EMOP para aplicação do BDI nos 

Custos Diretos. 

16) Revisar a Composição Auxiliar de Preços Unitários dos profissionais: Capinador, 

Roçador, Ajudante, Fiscal, Encarregado e Vigia, alterando o quantitativo de horas 

previstos de 208 horas para 176 horas, uma vez que a base de cálculo utilizada para a 

definição do preço da hora trabalhada, de cada um destes profissionais, foram os 

códigos EMOP correspondentes a cada função, destacando-se que a EMOP considera 

este quantitativo mensal de 176 horas trabalhadas em suas composições. 

17) Revisar a Composição Auxiliar de Preços Unitários dos profissionais: Balanceiro, 

Apontador, Operador, Auxiliar de Escritório, Auxiliar Técnico e Supervisor, alterando o 

valor das respectivas horas trabalhadas, pois foram indevidamente utilizados valores 

desonerados, entretanto os serviços desenvolvidos na presente licitação não se 

enquadram dentre os previstos na Lei 12.546/2011. 
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18) Reduzir na composição auxiliar “Despesas Administrativas” o quantitativo 

previsto de 08 (oito) auxiliares administrativos, pois se apresenta excessivo, ou, em caso 

de sua permanência, justificar tecnicamente a sua necessidade. 

19) Anexar ao Edital as pesquisas de mercado, compostas pelo mínimo de três 

cotações por item, com data atualizada, contendo a identificação da empresa consultada 

e as especificações completas do material cotado, para todos os insumos e serviços 

cujos preços estimados sejam decorrentes de cotações efetuadas. 

20) Revisar a taxa de juros mensal de 1,50% estabelecida para o cálculo do Capital 

Imobilizado nas composições auxiliares de preços unitários de todos os caminhões e 

também aplicada na estimativa orçamentária de ferramentas e equipamentos, 

considerando a atual situação do mercado financeiro, cujas taxas mensais para a Selic, 

praticadas no presente ano, foram inferiores a 1,00%. 

21) Revisar o cálculo de Capital Imobilizado nas composições auxiliares de preços 

unitários de todos os caminhões, pois verifica-se que foi utilizado o Custo de Aquisição 

do veículo/equipamento como base de cálculo, o que se apresenta inadequado, pois, 

devido à ocorrência de constante depreciação e diminuição do saldo devedor, este valor 

sofre redução, sendo coerente utilizar-se do conceito de investimento médio, ou valor 

médio do equipamento, sendo apresentado a título de exemplificação deste tipo de 

cálculo a metodologia constante do capítulo Custo de Equipamento, do Livro “Como 

preparar orçamentos de Obras” (Autor Aldo Dórea Mattos da Editora Pini, 2006 – São 

Paulo). 

22) Revisar a Composição Auxiliar de Preços Unitários do serviço de Coleta Manual 

e Conteinerizada de Resíduos Sólidos Urbanos, pois consta a previsão de “Adicional de 

domingos e feriados” para todos os funcionários envolvidos da execução do serviço 

(coletores, fiscais e motoristas), que se apresenta imprópria, uma vez que não há 

programação regular de coleta de RSU aos domingos, sendo sugerido que, havendo a 

necessidade de trabalho aos domingos e feriados, seja considerada a possibilidade de 

aplicação de um sistema de rodízio entre os funcionários escalados, destacando-se 

também a possibilidade de troca de folga. 

23) Revisar a Composição Auxiliar de Preços Unitários do serviço de Remoção de 

Caixas Brooks, pois consta a previsão de “Adicional de domingos e feriados” para os 

funcionários envolvidos na execução do serviço (coletores e motoristas), o que não 

parece coerente considerando-se a não previsão deste serviço aos domingos, bem como 

a possibilidade de sua interrupção em feriados, além de checar a necessidade das 

ferramentas: garfo, gadanho e foice, que parece não se adequarem à execução deste 

serviço. 

24) Revisar a Composição Auxiliar de Preços Unitários do serviço de Coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde, pois 

foram incluídas as ferramentas: pá, garfo e vassourão, que não parecem estar 

adequadas à execução deste serviço, ou justificar tecnicamente a sua permanência. 

 

25) Na composição de preço da Administração Local (Despesas Administrativas) 

verifica-se a adoção de um quantitativo excessivo de 08 (oito) auxiliares administrativos e 

também a previsão 03 (três) veículos desconsiderando a possibilidade de custos 

improdutivos (CI), o que é contrário à metodologia da EMOP, que estabelece que deve 

ser previsto o quantitativo de aluguel improdutivo, num percentual de aproximadamente 

30%, conforme Apostila do Sistema de Custos Unitários – EMOP, de autoria do Eng. 

Jorge Willian F. Teixeira, motivo pelo qual será sugerida a revisão destas inadequações. 



TCE-RJ 

PROCESSO  Nº 208.615-0/17 

RUBRICA                FLS. 
 

A1/5 

 

 

 

 

26) Apresentar a ART ou RRT correspondente ao Projeto Básico e ao Orçamento do 

objeto do Edital, acompanhada da correspondente comprovação de quitação. 

27) Incluir dispositivo no edital estabelecendo a obrigatoriedade em obediência à 

Resolução CONAMA nº 307/2002. 

28) Alterar a parcela de maior relevância “Coleta e transporte de resíduos sólidos 

domiciliares em caminhão compactador equipado de software para controle de rotas”, 

excluindo de sua redação os termos “equipado de software para controle de rotas”, uma 

vez que se trata apenas de um mecanismo de controle da atividade, não essencial à 

execução do serviço, de forma a evitar restrição à competitividade. 

29) Excluir a parcela de maior relevância “coleta e transporte de resíduos da 

construção civil em caminhão basculante”, pois se apresenta inadequada uma vez que 

não encontra correspondência com os serviços especificados na estimativa 

orçamentária. 

30) Excluir a parcela de maior relevância “Remediação de área degradada por 

disposição de resíduos sólidos com tratamento de efluente líquido percolado” uma vez 

que se refere a serviço de pequena relevância em relação ao valor total estimado, 

destacando-se a sua inadequação quanto à inclusão do serviço de “tratamento de 

efluente líquido percolado”, que não encontra correspondência na estimativa 

orçamentária, nem na especificação constante do Projeto Básico (Anexo II). 

31) Incluir no Edital a relação de Equipe Técnica especializada, bem como de 

equipamentos, máquinas e/ou veículos considerados essenciais para o cumprimento do 

objeto da licitação, exigidas nos itens 4.5 e 4.7 do Anexo I (Relação de Documentos), ou, 

excluir a referida exigência do texto editalício. 

32) Inserir no Edital os critérios de medição e pagamento dos serviços a seguir 

descritos: 

a) as medições serão acompanhadas das respectivas memórias de cálculo; 

b) o pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS) 

será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP, acrescidos do BDI 

estabelecido pela administração no orçamento base e aplicando-se o desconto 

inicialmente obtido na licitação. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão 

seus preços limitados aos custos indicados nos sistemas de orçamentação de obras 

(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço 

obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados, acrescidos do BDI 

estabelecido pela administração no orçamento base e aplicando-se o desconto 

inicialmente obtido na licitação. 

 

33) Avaliar a possibilidade e pertinência de incluir 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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34) Informar 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. 
 

35) Certificar-se de que o valor da remuneração e respectivos benefícios das 

categorias de trabalhadores vinculados á futura contratação são compatíveis com o 

acordo ou dissídio coletivo das categorias, como forma de evitar impugnações que 

venham a contestar regras deste edital. 
 

36) Propõe-se ainda determinação para que nos casos futuros a Prefeitura Municipal 

de Petrópolis  observe a necessidade de respeitar o princípio da segregação de funções 

evitando que o Presidente da CPL elabore/assine o edital e julgue o procedimento 

licitatório como ocorre neste caso. 
 

35) 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 
 

36) 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. 
 

Sugerimos ainda ao Egrégio Plenário determinar a disponibilização do inteiro teor desta 

instrução ao jurisdicionado para a adequada compreensão acerca dos aspectos 

examinados. 

 

 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Geral 

Sergio Paulo de Abreu Martins, em 03.07.2017, manifesta-se no mesmo sentido do 

Corpo Instrutivo. 

 

É o Relatório. 

 

Ab initio, registro que atuo nestes autos por força dos Atos 

Executivos nºs 20.789 e 20.796, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro, respectivamente, nas datas de 04 e 11 de abril de 2017. 

 

A diligente Coordenadoria de Exame de Editais (CEE), na 

informação constante do arquivo digital de 26.06.2017, relacionou uma série de 

providências corretivas que deverão ser adotadas pela Prefeitura do Município de 

Petrópolis, abrangendo aspectos da economicidade do certame, de revisão do projeto 
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básico e da composição de custos dos preços unitários, além de impropriedades 

formais do instrumento convocatório, indicando, ainda, esclarecimentos e documentos 

que deverão ser encaminhados para a conclusão da análise por parte deste Tribunal. 

 

Em acréscimo aos itens indicados pelo Corpo Técnico, cumpre-me 

tecer algumas breves considerações. 

 

De início, saliento que os itens 5 (“recebimento e abertura dos 

envelopes de habilitação e de proposta de preço”) e 6 (“da adjudicação) do edital 

fazem menção a atuação da “subcomissão de licitação”, o que deverá ser objeto de 

retificação ou apresentação de justificativas, considerando que, nos termos do artigo 

51 da Lei 8.666/93, a habilitação e as propostas de preços “...serão processadas e 

julgadas por comissão permanente ou especial...” de licitação. 

 

Outrossim, observo que no subitem 4.4 do Anexo I do edital 

(“Relação de documentos para habilitação”) consta a exigência de comprovação de 

regularidade de anuidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, o que não 

encontra amparo na Lei 8.666/93, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais 

de Contas. 

 

Dos julgados do Tribunal de Contas da União (TCU) em que a 

questão em tela foi tratada, podemos mencionar o Acórdão 473/2004, da Relatoria do 

Ministro Marcos Vinicios Vilaça, da qual destacamos: 

 

“Questão n° 4: Exigência, como habilitação técnica, de certificado de Anotação 

de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Química, comprovando a 

existência de químico responsável pelas atividades da empresa e certidão de 

registro e regularidade perante o mesmo conselho em relação à empresa, com os 

comprovantes das anuidades do empregado e do empregador devidamente 

recolhidos (item 5.1.4.c do edital - fl. 131 do vol. 
 

Análise: Conforme jurisprudência do TCU, do STJ e do TRF 1a. Região, ‘a 

exigência de registro em entidade de fiscalização profissional deve limitar-se ao 

conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante objeto da 

licitação’ (Decisão TCU n° 450/2001-PL, RO 93.01.26385-8/MG - TRF 1a. 

Região, AC 93.01.17134-1/MG - TRF 1a. Região, Resp n° 163014/SP - STJ) . 
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Logo, não cabe exigir num edital de contratação de serviços de zeladoria, 

limpeza, conservação e dedetização inscrição no Conselho Regional de Química, 

apesar de haver a utilização de produtos químicos. 
 

Ademais, também é irregular a exigência de comprovantes de pagamento de 

anuidades, ainda que tais valores tenham natureza tributária, pois não estão 

abrangidos pelo art. 30, inciso I, da Lei n° 8.666/93.” 
(grifos meus) 

 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 

também já debateu o assunto ora em exame, como na Decisão prolatada em 

19.05.2015, no processo TCE-RJ nº 212.974-8/14: 

 

“Pelo CONHECIMENTO, e o posterior ARQUIVAMENTO do processo, na forma 

proposta às fls.186v, observadas as  DETERMINAÇÕES abaixo nos próximos 

editais: 
 

(...) 
 

I.2 - Eximir-se de exigir, para fins de habilitação técnica, documentos não 
previstos no art. 30 da Lei 8.666/93, podendo as comprovações extras, 
serem exigidas para o licitante vencedor, como condição para assinatura do 
contrato;  
 

I.3 – Excluir da fase de habilitação, a exigência de averbação da certidão de 

registro junto ao CRN da 4ª região, para as empresas sediadas fora da região 

onde ocorrerá a licitação, bem como comprovação de quitação da anuidade, 
sendo adequado exigi-la somente do licitante vencedor por ocasião da 

assinatura do contrato;“ 
(grifos meus) 

 

 

Assim sendo, deverá a Municipalidade excluir a exigência de 

apresentação de regularidade da anuidade junto ao Conselho Regional de Engenharia 

da fase de habilitação da licitação (subitem 4.4 do Anexo I do edital), podendo exigi-la 

do licitante vencedor, como condição para assinatura do contrato. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me parcialmente de acordo 

com o Corpo Instrutivo e com o Ministério Público Especial, e 
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VOTO: 

 

 

I - Pela COMUNICAÇÃO, nos termos do art. 6º, § 1º, da 

Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na forma sequencial dos incisos do 

art. 26 do Regimento Interno (aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 167/92), ao 

Prefeito do Município de Petrópolis, para que, no prazo legal, adote as 

providências a seguir elencadas, sendo alertado para o disposto no art. 63, IV, da 

Lei Complementar nº 63/90: 

 

 

I.1 – Atender aos itens 1 a 36 da conclusão da informação do 

Corpo Técnico (arquivo digital de 26.06.17), transcritos no Relatório deste Voto; 

 

 

I.2 – Retificar os itens 5 (“recebimento e abertura dos 

envelopes de habilitação e de proposta de preço”) e 6 (“da adjudicação) do 

edital, no tocante a atuação da “subcomissão de licitação”, ou apresentar as 

devidas justificativas, considerando que, nos termos do artigo 51 da Lei 8.666/93, 

a habilitação e as propostas de preços “...serão processadas e julgadas por 

comissão permanente ou especial...” de licitação; 

 

 

I.3 – Excluir do subitem 4.4 do Anexo I do edital (“Relação de 

documentos para habilitação”) a exigência de comprovação de regularidade de 

anuidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, como requisito de 

habilitação técnica dos licitantes, por ausência de amparo legal, observando que 

tal comprovação poderá ser exigida, se for o caso, do licitante vencedor, como 

condição para assinatura do contrato; 

 

 

II - Pela DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral de Sessões para 
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que anexe o inteiro teor do presente Voto, da manifestação do Ministério Público 

Especial e do Corpo Instrutivo ao expediente a ser remetido ao Jurisdicionado, 

em atendimento ao item I desta Decisão. 

 

GA-3,           de                                          de  2017. 
 
 
 

ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

AUDITORA SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO  


