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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO–SUBSTITUTO 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 
 

VOTO GA-3     

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 215.949-2/18 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MECANIZADA E MANUAL, 

DE ROÇADA, DE MANUTENÇÃO DE PAPELEIRA E 

DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RSD). 

INSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL QUE IMPEDE A 

ANÁLISE MERITÓRIA. COMUNICAÇÃO.         

RECOMENDAÇÃO.CIÊNCIA. 

Cuidam os autos do Edital de Concorrência Pública nº 01/18 (processo 

administrativo nº 5.911/2017) encaminhado pela Prefeitura Municipal de Itaguaí, cujo 

objeto é a prestação de serviços de varrição mecanizada e manual, roçada, capina, 

pintura de meio-fio, podas de árvores, manutenção de papeleira, coleta de resíduos 

sólidos domiciliares e provenientes da retirada de entulho produzido por pequenas 

obras residenciais e demais resíduos de bens inservíveis, tais como fogões, 

geladeiras, sofás, eletrodomésticos, entre outros, no valor estimado de R$ 

18.347.732,49 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta 

e dois reais e quarenta e nove centavos), com data de realização inicialmente 

marcada para o dia 08/06/2018, tendo sido adiada sine die. 

Trata-se da 1ª (primeira) submissão do Edital em exame à apreciação plenária 

desta Corte de Contas.  
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Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais pronuncia-se, 

por meio da instrução constante da peça eletrônica “28/05/2018 – Informação da 

CEE” e conclui: 

 

                                          CONCLUSÃO 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado sugerimos a 
Comunicação ao Prefeito Municipal de Itaguaí, com base no §1º do 
art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na forma 
sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, para que 
adote as medidas enumeradas a seguir: 

1 – Adie e mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal 
de Contas delibere conclusivamente sobre o conhecimento deste edital, 
encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, além de divulgar a 
iniciativa no sitio eletrônico oficial; 

2 - Encaminhe a declaração firmada pelo ordenador de despesas 
indicando que a intervenção está contemplada nas metas do PPA e da 
LDO nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/9. 

3 – Estipule no edital as condições para o recebimento do objeto, nos 
moldes do previsto no art. 40, inc. XVI da Lei Federal nº 8666/93, 
preenchendo ainda as lacunas constantes do § 8º da cláusula sétima da 
minuta contratual;  

4 - Justifique o índice de Endividamento ≤ 0,6, exigido para efeito de 
qualificação econômica dos licitantes, previsto no subitem 9.4.1.1 do 
edital. O § 5º do art. 31 da Lei Nacional nº 8666/93 veda a exigência de 
índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação da 
situação financeira dos licitantes e determina ainda que os índices 
estejam devidamente justificados no processo. Como referência 
recomenda-se a adoção de ILG ≥ 1;ILC ≥ 1 e ≤ 1, como índices que não 
restringem a competitividade dos certames licitatórios.  

5 – Faça constar no edital a indicação sobre a participação de 
consórcios na presente licitação, uma vez que o ato convocatório 
deverá admitir ou não a participação das mesmas. Caso seja admitida a 
participação deverá ser observado o disposto n o art. 33 da Lei Nacional 
nº 8.666/93, abaixo transcrito: 

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas 
em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

I - comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá 
atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no 
edital; 
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III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta 
Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de 
qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 
consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, 
para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos 
valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo 
para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei;  

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na 
mesma licitação, através de mais de um consórcio ou 
isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos 
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de 
execução do contrato.  

§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a 

liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, 
observado o disposto no inciso II deste artigo. 

§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da 

celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, 
nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. 

Caso seja feita a opção por não permitir no edital a participação de 
empresas na forma de consórcios, justifique formalmente tal escolha no 
respectivo processo administrativo da licitação; 

6 - Adotar e informar na planilha orçamentária uma única data base no 
orçamento, pois além de não ter sido informada na planilha 
orçamentária (Anexo IV), notam-se que as composições de custos dos 
serviços de Limpeza e Manutenção Urbana (varrição, capina, roçada, 
etc) indicam a data-base de 07/2017 e dos serviços de coleta informam 
11/2016. Ressaltamos que deve ser adotada uma data base recente 
(inferior a 1 ano), para garantir a correta avaliação dos custos dos 
serviços.  

7 - Retificar o cronograma físico financeiro de forma que exponha as 
quantidades mensais e preços por item, respeitando suas unidades de 
medição estabelecidas na planilha orçamentária, para cada um dos 
meses de execução. 

8 - Revisar as composições de custos dos itens da planilha 
orçamentária, substituindo os custos horários desonerados por custos 
sem desoneração, uma vez que os serviços desenvolvidos na presente 
licitação não se enquadram dentre os previstos na Lei 12.546/2011.  

9 - Apresentar as pesquisas de mercado que comprovem os preços dos 
EPIs, ferramentas e materiais utilizados como insumos nas 
composições de custos da planilha orçamentária.  

10 - Revisar as composições de custos dos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 da 
planilha orçamentária, relativos, respectivamente a varrição manual, 
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varrição mecanizada, capina e roçada, consolidando o quantitativo de 
caminhões basculantes referentes ao transporte de resíduos com base 
no quantitativo total de resíduos produzidos nos serviços de Limpeza e 
Manutenção Urbana em detrimento a calculá-lo individualmente, 
evitando, desta forma, excesso de veículos subutilizados OU justificar a 
manutenção da estimativa individualizada dos caminhões basculantes 
nos itens da planilha, sem prejuízo em apresentar informação técnica 
sobre o quantitativo diário estimado a ser recolhido e compatibilizar as 
estimativas de frequência dos percursos com a frequência dos serviços.  

11 - Revisar as composições de custos dos itens da planilha 
orçamentária, consolidando a frota de veículo para transporte das 
equipes dos diversos serviços licitados em um único item da planilha 
orçamentária, considerando a totalidade de funcionários e materiais que 
precisam ser transportado, pois todos os serviços de Limpeza e 
Manutenção Urbana previram individualmente em sua composição de 
custos caminhões de carroceria fixa para o transporte de funcionários e 
materiais, havendo indício de subutilização da capacidade do veículo 
OU justificar a manutenção da estimativa individualizada dos 
transportes nos itens da planilha.  

12- Apresentar a convenção coletiva de trabalho que consolide os 
valores da mão de obra utilizados nas composições de custos da 
planilha orçamentária.  

13 - Revisar e apresentar a memória de cálculo que demonstre como se 
chegou ao quantitativo de metros de sarjeta varridos por mês 
(4.429.285,67m) do Item 1.1 – Serviço de varrição manual com 
recolhimento de lixo das papeleiras, da Planilha Orçamentária, 
considerados no Anexo PB1 – TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E 
DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA VARRIÇÃO COM 
RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PAPELEIRAS.  

14 - Justificar tecnicamente ou excluir a previsão de um ajudante de 
varredeira (Anexo PB 9) na composição de custo do Item 1.2 – Serviço 
de varrição mecanizada, da planilha orçamentária, pois em serviço de 
varrição mecanizada similar da EMOP (código 20.004.0122), não há 
previsão de ajudante.  

15 - Adotar na estimativa de custo do Item 1.2 – Serviço de varrição 
mecanizada, da planilha orçamentária o serviço de “LIMPEZA 
MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO, COM UTILIZAÇÃO DE 
VASSOURA MECÂNICA”, da composição da EMOP de código 
20.004.0122-0, onde há estimativa de custo unitário de R$12,44/km OU 
justificar tecnicamente a adoção de composição própria do orçamentista 
com custo unitário de R$ 38,52/km em detrimento da composição da 
EMOP de código 20.004.0122-0.  

16 - Quanto ao Item 1.4 – Serviço de roçada e recolhimento de 
galhadas, incluindo mão de obra, equipamentos, materiais e 
ferramentas:  

a. Revisar a quantificação do trator com roçadeira articulada 
(Anexo PB 18) de 61CV a ser utilizado em toda a cidade de Itaguaí e 
cuja produtividade é de 3.000 m²/dia, enquanto que apuramos uma 
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produtividade média de aproximadamente de 15.000 m²/dia e, 
consequentemente, considere unicamente a utilização do trator para o 
serviço de roçada do Município de Itaguaí, pois o trator de 61 CV 
possibilita uma produtividade média de aproximadamente de 15.000 
m²/dia e se considerarmos os 22 dias de utilização indicados pelo 
jurisdicionado, este trator tem o potencial de roçar 330.000 m² por mês. 
Esta área de cobertura é maior que a área mensal prevista a ser roçada 
no Município de Itaguaí (274.061,11 m²/mês – Anexo PB 17, 
demonstrado acima), considerando a frequência informada.  

b. Revisar o quantitativo de mão de obra, para a área das praças 
(77.483,72 m² - Anexo PB 19), pois como o jurisdicionado também 
pretende fazer jardinagem, se considerarmos a frequência indicada de 
uma vez a cada 60 dias, concluímos que a área mensal a ser tratada 
será de 38.741,86 m². Ao utilizarmos a produtividade de 9.600 m²/mês 
informada, chegamos ao quantitativo de 04 funcionários por mês, sem a 
necessidade de ajudantes, uma vez que a redução pela metade da 
produtividade do roçador (de 100 m²/h para 50 m²/h) já contabiliza o 
tempo gasto com a jardinagem.  

c. Justificar ou revisar a prática de se considerar um ajudante para 
cada roçador, pois é antieconômica e está em desacordo com a 
composição do serviço de “ROÇADA DE VEGETAÇÃO COM 
ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA” indicado pela EMOP no código 
22.016.0010-0, que apenas considerada em sua composição a mão de 
obra do roçador, a roçadeira costal, ferramentas e EPI. Neste sentido, 
deve, também, o jurisdicionado justificar ou excluir da planilha de 
composição deste serviço (Anexo PB 24) os itens previstos de EPIs e 
ferramentas, uma vez que estes custos já estão inseridos no custo total 
indicado pela EMOP, conforme informado. 

d. Revisar o quantitativo de serviço de roçada, pois está 
considerando a extensão de vias igual ao da coleta de RSU (411.808,34 
m), o que causa estranheza, pois não são todas as ruas que são 
margeadas por vegetação alta e que precisam ser roçadas. A maioria 
das ruas do centro, por exemplo, são margeadas por calçadas 
pavimentadas (verificado pelo sítio eletrônico do Google Maps) e, 
aparentemente, não necessitam da prestação deste serviço.  

e. Substituir a composição própria do orçamentista por composição 
de custos da EMOP OU apresentar justificativa para adoção de 
composição própria do orçamentista em detrimento de composições da 
EMOP de códigos 22.016.0010-0 e 22.016.0015-0, onde há estimativas 
de custos unitários de R$344,48/HA e R$147,32/HA, respectivamente, 
para a “ROÇADO DE VEGETAÇÃO COM ROÇADEIRA COSTAL 
MOTORIZADA” e “ROÇADO DE VEGETAÇÃO COM TRATOR DE 
PNEUS E ROÇADEIRA”, pois no edital em tela foi estimado o custo 
unitário de R$0,51/m² que corresponde a R$5.100,00/HA, 
substancialmente superior às estimativas da EMOP. 

17 - Excluir o item 1.6 da planilha orçamentária, relativo ao serviço de 
manutenção de papeleiras, com custo total de R$187.422,84, 
correspondente a 1,22% do total estimado OU justifique tecnicamente 
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sua permanência, pois, aparentemente, o escopo deste serviço já está 
inserido no serviço de varrição manual.  

18 - Revisar a composição de custo do Item 2.1 da planilha 
orçamentária, relativo ao “serviço de coleta e transporte até o destino 
final de Resíduos Sólidos Urbanos com caminhão compactador de 15 
m³, incluindo mão de obra, equipamentos, materiais e ferramentas 
(RSU)”, devido as seguintes impropriedades:  

a   Estão sendo previstos 07 caminhões compactadores de 15m³ 
nos Anexos PB37 e PB40 e correspondentes mão de obra de 
motoristas e coletores, compatível às variáveis apresentadas pelo 
jurisdicionados no Anexo PB 37 de 6 mais 1 caminhão de reserva 
técnica (10%), no entanto no Anexo PB 41 – CUSTOS FIXOS 
EQUIPAMENTOS estão sendo computados 08 caminhões ao invés de 
07. 

b   Foi indicada no Anexo PB 37 a distância entre o setor de coleta 
e o local de destinação final dos resíduos (Dd) de 32 km. Porém, 
apuramos, pelo Google Maps, a distância de 20,7 km 
(consideravelmente inferior aos 32 km adotados),do centro geográfico 
da cidade e o CTR Rio – Ciclus. Portanto, caso seja o jurisdicionado 
altere a variável “Dd” de 32 km para 20,7 km, o quantitativo de 
caminhões compactadores deverá ser reduzido em uma unidade, ou 
seja, de 07 para 06 caminhões compactadores de 15m³.  

c  Foi indicada no Anexo PB 37 a distância da garagem ao setor de 
coleta (Dg) de 20 km, o que é uma estimativa aparentemente alta. 
Ressaltamos que esta variável nem é considerada na metodologia da 
ABLP.  

d  O quantitativo de 14 motoristas se deve ao fato de estarem 
sendo previstos 2 turnos de trabalho. Porém, infere-se que, 
especialmente para as áreas comerciais, haverá o 3º turno de 22:00 às 
04:30, quando deve ser, então, utilizado mais um motorista e mais 2 
coletores, perfazendo o total indicado na tabela de descrição da 
quantidade de funcionários - Anexo PB 39. 

e  Não foram informados a marca, modelo e ano do chassi do 
caminhão coletor e para o equipamento coletor, prejudicando a 
verificação da adequação dos preços adotados aos sugeridos pela FIPE 
e CIMEL. 

f  A taxa de remuneração mensal adotada para todos os veículos 
foi de 0,89% ao mês (Anexo PB 41). Cabe ao jurisdicionado revisar esta 
taxa, considerando a possibilidade de se adotar, como remuneração do 
capital, a Taxa SELIC mensal atual, a qual reflete com maior realidade 
os juros praticados na economia do país. Ressaltamos que a taxa de 
risco envolvida na prestação do serviço já está prevista no BDI utilizado. 

19 - Apresentar referência bibliográfica ou histórico de coleta que 
respalde a estimativa de produção trimestral de 130kg de RCD por 
residência, adotada no Anexo PB 45 da composição de custos do Item 
2.2 da planilha orçamentária, relativo ao “serviço de coleta e transporte 
até o destino final de Resíduos provenientes da construção civil e da 
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demolição, incluindo mão de obra, equipamentos, materiais e 
ferramentas (RCD)”.  

20 - Apresentar a memória de cálculo que consolide a extensão da rota 
da coleta por caminhão de 35,9 km, adotada no Anexo PB 46 da 
composição de custos do Item 2.2 da planilha orçamentária, relativo ao 
“serviço de coleta e transporte até o destino final de Resíduos 
provenientes da construção civil e da demolição, incluindo mão de obra, 
equipamentos, materiais e ferramentas (RCD)”.  

21 - Apresentar a ART (ou RRT) do Projeto Básico e do Orçamento, 
assim como as respectivas guias de recolhimento quitadas.  

22 - Acrescentar ao final do texto do item 15.9 do Edital a informação de 
que os custos dos serviços ou itens não previstos serão acrescidos do 
BDI estabelecido pela Administração no orçamento base, aplicando-se 
o desconto inicialmente obtido na licitação.  

23 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório se for o caso, 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. 

24 – Envie um edital consolidado contemplando e destacando todas as 
alterações efetuadas nas erratas editadas, e ainda as eventuais 
retificações ocorridas por determinação desta Corte; 

25 - 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. 

RECOMENDAÇÃO: 

- Sugerimos ainda, a recomendação para o jurisdicionado avaliar a 
pertinência de complementar a redação do subitem 16.6 do edital de 
forma a fazer constar do edital e da minuta do futuro contrato um item 
indicando que a cláusula de garantia a ser apresentada, qualquer que 
seja a 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 no honradas pela 
contratada. 
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O douto Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador-Geral 

Sérgio Paulo de Abreu Martins Teixeira, manifesta-se no mesmo sentido, por meio 

do parecer constante da peça eletrônica “29/05/2018 – Informação MPE”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Inicialmente, registro que atuo nestes autos em virtude de convocação 

promovida pela Presidência desta Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 

17/04/2018. 

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 da 

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, 

com a publicação dos respectivos avisos nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, e 

disponibilização em meio eletrônico. 

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

elementos necessários à análise conclusiva dos requisitos legais e econômicos do 

certame. Nesse sentido, são apropriados ao caso concreto os apontamentos 

realizados pelo competente Corpo Instrutivo desta Corte, que logrou, em minuciosa 

análise, identificar muitos aspectos que merecem ser adequados, à luz da 

legislação aplicável e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União e deste 

Tribunal de Contas.  

Em se tratando do Projeto Básico, verifico que a Coordenadoria de Exame de 

Editais realizou análise profunda de seus elementos, identificando uma série de 
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inconsistências que acabam por inviabilizar a própria análise da economicidade dos 

preços relativos aos serviços envolvidos no Edital.  

A primeira questão a ser comentada refere-se à ausência das pesquisas de 

mercado utilizadas para embasar a estimativa orçamentária, tal como foi apontado 

pela Instrução. 

O certame licitatório visa, sobretudo, 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.   

Em geral, a análise de preços se baseia na comparação dos preços do caso 

em exame com padrões de mercado obtidos por meio de fontes, dentre elas, 

sistemas de custos, preços publicados, preços praticados no âmbito da 

administração pública e cotações realizadas diretamente ao mercado. 

Conforme bem ressaltado 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 
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privada1 . 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”2 . 
Esse, portanto, deve ser o foco da avaliação”.   

 

Assim, a Administração deve realizar ampla pesquisa de preços, a fim de 

alcançar o máximo de vantajosidade nas contratações públicas, consignando, no 

mínimo, a juntada de 03 (três) propostas de fornecedores distintos dentro do ramo 

pertinente licitado além de pesquisa em outros órgãos públicos ou do próprio órgão, 

bem como a consulta nos sistemas de compras, devendo constar justificativa caso 

não seja possível cumprir o requisito. Além disso, as fontes de pesquisa devem ser 

capazes de representar o mercado. A propósito, o Voto que conduziu o Acórdão nº 

2.170/2007 – TCU – Plenário, citado no relatório de auditoria, indica exemplos de 

fontes de pesquisas de preços, in verbis: 

“Esse conjunto de preços ao qual me referi como "cesta de preços 
aceitáveis" pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a 
fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos – 
inclusos aqueles constantes no Comprasnet –, valores registrados em 
atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores 
como para os órgãos de controle – a exemplo de compras/contratações 
realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou 
semelhantes àquelas da Administração Pública –, desde que, com 
relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores 
que, manifestamente, não representem a realidade do mercado.” 

 

Neste sentido, estou de acordo com a Instrução, para “que o jurisdicionado 

apresente as pesquisas de mercado que comprovem os preços dos EPIs, 

                                                           
1
 Cf. TCU. Acórdão nº 868/2013 – Plenário. Rel. Min. Marcos Bemquerer, j. em 10.04.2013. 

2
 “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-

funciona/#.Vwv4YdIrKM8>. Acesso em 24/08/2016. 
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ferramentas e materiais utilizados como insumos nas composições de custos da 

planilha orçamentária”, fazendo um adendo para que tais pesquisas sejam 

apresentadas de forma ampla e diversificada, com consulta ao maior número 

possível de fornecedores, por meio da adoção, por exemplo, de ferramentas de 

tecnologia da informação, da comparação com cadastros informatizados de preços 

de reconhecida idoneidade e com os preços praticados por outras fontes, como a 

Internet, histórico de preços do órgão, registros de preços de outros entes, preços 

pactuados pelas empresas que atenderam ao pedido de cotação, sejam eles com 

ente público ou privado, com o intuito de obter fiel estimativa de preço médio de 

mercado do objeto a ser licitado.   

Constato que são necessários maiores elementos para justificar o método 

para estimar o quantitativo dos itens de serviços. Conforme apurado pelo Corpo 

Instrutivo, não foram apresentados os parâmetros técnicos e/ou qualquer outro 

elemento que tenha sido utilizado como base na determinação dos quantitativos 

estimados para diversos itens dos serviços licitados, tais como o histórico de 

contratações anteriores, memórias de cálculos e/ou análises estimativas que 

prevejam ou confirmem o quantitativo descrito no Edital, indicando a necessidade da 

Administração, conforme determina o art.6º, IX c/c o art.7º, §2º, I, ou o art.15, §7º, II 

c/c o art. 40, §2º, I, da Lei Federal nº 8.666/93, com a devida documentação 

comprobatória. 

Reputo, portanto, indispensável que seja realizada minuciosa análise de 

economicidade, que deve abranger, necessariamente, o aspecto quantitativo, 

afigurando-se imprescindível que o jurisdicionado encaminhe  além de documentos, 

tais como pesquisas de mercado e orçamentos estimativos da licitação, na forma do 

art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93  demonstração quanto à origem da demanda 

dos quantitativos fixados neste Edital.  

Conforme apurado pela Instrução, tendo por base dados da Associação 

Brasileira de Limpeza Pública (ABLP), a composição de determinados custos 

adotada pelo jurisdicionado está em desacordo com a indicada pela EMOP. Neste 

sentido, deve também o jurisdicionado justificar ou excluir da planilha de composição 



   

2792 

 

Processo nº 215.949-2/18 

Rubrica           Fls. 12 

dos serviços os custos que já estão inseridos no custo total indicado pela EMOP, 

conforme detalhado no parecer do zeloso Corpo Técnico. 

Observo que foram adotados custos unitários desonerados, o que deve ser 

revisto pelo jurisdicionado, uma vez que os serviços desenvolvidos nesta licitação 

não se enquadram dentre os previstos na Lei Federal nº 12.546/2011. 

Noutro giro, no que diz respeito à qualificação econômico-financeira (item 

9.4.1.1 do Edital), observo que o Jurisdicionado indicou que seriam habilitados os 

licitantes que apresentassem Índice de  Endividamento (IE) igual ou menor que 0,60.  

Ora, muito embora a Lei nº. 8.666/93 não determine os índices a serem 

adotados, em seu art. 31, §5º, dispõe que a comprovação de boa situação financeira 

se fará de “forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital 

e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado 

início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente 

adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento 

das obrigações decorrentes da licitação”.  

Nesse passo, reputo necessário que o Jurisdicionado justifique a adoção do 

parâmetro de 0,60 para o Índice de Endividamento 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, uma vez que este não é o parâmetro usualmente 

utilizado. 

Outra não é a posição do Tribunal de Contas da União, que, recentemente, 

editou o enunciado de Súmula nº. 289, demandando que os órgãos licitantes 

justifiquem adequadamente os parâmetros para a exigência dos índices contábeis: 

Súmula nº. 289, TCU: A exigência de índices contábeis de capacidade 
financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no 
processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e 
atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de 
índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. 
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Em prosseguimento, observo que não consta no Edital a indicação sobre a 

participação de consórcios na licitação em questão, razão pela qual comungo com o 

entendimento manifestado pelo Corpo Instrutivo no sentido de que o ato 

convocatório deverá admitir ou não a participação dos mesmos, sendo certo que, se 

houver vedação, o Jurisdicionado deverá enviar o embasamento para a restrição à 

participação de consórcios no certame. 

Em relação à qualificação técnica, observo que o Edital em apreço exige no 

subitem 9.3.2 que o licitante possua em seus quadros, até a data da Concorrência, 

profissional de nível superior detentor de Atestado de Responsabilidade 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 União3 e desta Corte de Contas4 

                                                           
3
 “(...) 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.   

4
 “(...) 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, 

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).  
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sinaliza que, para fins de habilitação técnica, o Jurisdicionado 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, razão pela qual incluirei item de Comunicação ao jurisdicionado para que 

se abstenha de exigir, para fins de habilitação técnica, a comprovação de equipe 

técnica mínima, pelos motivos expostos na fundamentação deste Voto. 

No que tange às sanções administrativas (item 11.2.1 do Edital e Anexo X- 

Modelo de Declaração de Inexistência de Penalidade) registro a necessidade de 

adequação da redação do referido item e do Anexo X, considerando o entendimento 

firmado por esta Corte de Contas no sentido de que a suspensão temporária da 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração (art. 87, 

III da Lei nº. 8.666/93) se restringe ao ente federativo que aplicou a sanção, ao 

passo que a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

(art. 87, IV da Lei nº. 8.666/93) possui efeitos em todo o território nacional5.  

                                                           
5
 Confira-se, a esse respeito, trecho do voto proferido pela Conselheira Marianna Montebello Willeman, no processo TCE/RJ 

104.666-4/2015:  

“Por fim, no que toca à análise do instrumento contratual, trago a lume uma questão envolvendo as sanções 

administrativas expressas na cláusula décima segunda do ajuste. Trata-se da previsão da aplicação das penalidades insertas 

nas alíneas “c” e “d” (in verbis): 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado 

do Rio de Janeiro; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Vislumbro que a redação acima transcrita apresenta idênticas consequências para as duas espécies de penalidade, motivo 

pelo qual entendo pertinente registrar que, para as futuras contratações, a redação da cláusula contratual versando sobre 

as sanções administrativas, deve estabelecer que não será admitida a participação em certame de licitantes suspensos 

temporariamente (art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/1993) pela Administração Pública estadual direta ou indireta, ou de 

licitantes punidos com declaração de inidoneidade (artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993), seja qual for o órgão ou 

entidade que tenha aplicado essa última sanção”. 

Esta parece ter sido, inclusive, a orientação adotada pelo legislador na Lei 13.303, de 30.06.2016 (Estatuto Jurídico das 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista), ao estabelecer diferença no âmbito de aplicação das aludidas sanções: 

Art. 38.  Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia 

mista a empresa:  

(...) 
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Outro aspecto pertinente refere-se à necessidade de adequação da Cláusula 

Décima Quinta da minuta contratual, a qual admite a hipótese de cessão ou 

transferência do contrato, desde que mediante prévia autorização da Administração 

Pública.  

Sobre o instituto da cessão de contrato e sua diferença, também, para o 

instituto da subcontratação, válido destacar o entendimento exarado pela i. 

Conselheira Marianna M. Willeman a respeito do tema:  

Quanto à possibilidade de cessão do contrato, prevista no subitem 18.3 
do edital e na cláusula oitava da minuta contratual, faço algumas 
ponderações. Primeiro, ressalto que, de acordo com os arts. 72 e 78, VI, 
da Lei nº 8.666/93, é lícita a subcontratação, de acordo com os limites 
admissíveis, e caso seja autorizada expressamente pela Administração 
Pública. Neste caso, o vencedor do certame não é desonerado de suas 
responsabilidades perante o poder público. Ademais, não há vínculo 
entre a subcontratada e o ente público. Diferentemente, na cessão, há 
sucessão de direitos e deveres de uma pessoa para outra, 
havendo, assim, desoneração completa do antigo contratante.  

Entretanto, o contrato administrativo tem caráter intuito personae, pois o 
contratado apresentou a proposta mais vantajosa e preencheu os 
requisitos legais de habilitação, sagrando-se vitorioso no certame. 
Assim, o E. TCU afirma a ilegalidade da subcontratação total ou 
cessão do objeto licitado, por caracterizarem burla ao princípio da 
obrigatoriedade da licitação6. 

 

Nesses termos, impedida está a Administração de ceder ou transferir a 

terceiros o escopo principal do objeto licitado, razão pela qual deverá ser eliminada 

da cláusula décima quinta da minuta contratual a possibilidade de cessão ou 

transferência do contrato. 

Derradeiramente, pondero que, diante das inúmeras inconsistências 

observadas no presente instrumento convocatório, o atual gestor municipal deverá 

empreender esforços para regularizar as falhas, evitando postergar o saneamento 

                                                                                                                                                                                     
II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a 

empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção.  

6
 TCE-RJ, Processo 810.588-3/16, Relatora Marianna Montebello Willeman, sessão realizada em 28.07.2016. 
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do procedimento, com eventual intuito escuso de viabilizar uma contratação 

emergencial.   

É dizer: desde já se alerta o Chefe do Executivo Municipal de Itaguaí 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 

responsáveis7.   

                                                           
7
 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 
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Quanto ao mais, verifico que a matéria foi bem analisada pelas instâncias 

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

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “28/05/2018-Informação da CEE” 

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

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

divergência para incluir 2 (dois) itens de Comunicação e 2 (dois) itens de 

Recomendação a serem expedidas ao jurisdicionado, e 

VOTO: 

I- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Itaguaí, com 

fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências: 

1- Mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de Contas 

delibere conclusivamente sobre o conhecimento deste Edital. 

2 - Encaminhe a declaração firmada pelo ordenador de despesas indicando 

que a intervenção está contemplada nas metas do PPA e da LDO nos 

termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

3 – Estipule no Edital as condições para o recebimento do objeto, nos 

moldes do previsto no art. 40, inc. XVI da Lei Federal nº 8666/93, 

preenchendo ainda as lacunas constantes do § 8º da cláusula sétima da 

minuta contratual;  

                                                                                                                                                                                     
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 

sancionatórias previstas em lei, inclusive as astreintes (multa coercitiva). 
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4 - Justifique o índice de Endividamento ≤ 0,6, exigido para efeito de 

qualificação econômica dos licitantes, previsto no subitem 9.4.1.1 do Edital. 

O § 5º do art. 31 da Lei Nacional nº 8666/93 veda a exigência de índices e 

valores não usualmente adotados para a correta avaliação da situação 

financeira dos licitantes e determina ainda que os índices estejam 

devidamente justificados no processo. Como referência recomenda-se a 

adoção de ILG ≥ 1;ILC ≥ 1 e ≤ 1, como índices que não restringem a 

competitividade dos certames licitatórios.  

5 – Faça constar no Edital a indicação sobre a participação de consórcios 

na presente licitação, uma vez que o ato convocatório deverá admitir ou 

não a participação dos mesmos. Caso seja admitida a participação deverá 

ser observado o disposto no art. 33 da Lei Nacional nº 8.666/93, abaixo 

transcrito: 

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas 
em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

I - comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá 
atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no 
edital; 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 
desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito 
de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 
consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, 
para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos 
valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo 
para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei;  

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na 
mesma licitação, através de mais de um consórcio ou 
isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos 
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de 
execução do contrato.  

§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a 

liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, 
observado o disposto no inciso II deste artigo. 
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§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da 

celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, 
nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. 

5.1. Caso seja feita a opção por não permitir no Edital a participação de 

empresas na forma de consórcios, justifique formalmente tal escolha no 

respectivo processo administrativo da licitação. 

6 - Adote e informe na planilha orçamentária uma única data base no 

orçamento, pois além de não ter sido informada na planilha orçamentária 

(Anexo IV), nota-se que as composições de custos dos serviços de 

Limpeza e Manutenção Urbana (varrição, capina, roçada, etc) indicam a 

data-base de 07/2017 e dos serviços de coleta informam 11/2016. 

Ressaltamos que deve ser adotada uma data base recente (inferior a 1 

ano), para garantir a correta avaliação dos custos dos serviços.  

7 - Retifique o cronograma físico financeiro de forma que exponha as 

quantidades mensais e preços por item, respeitando suas unidades de 

medição estabelecidas na planilha orçamentária, para cada um dos meses 

de execução. 

8 - Revise as composições de custos dos itens da planilha orçamentária, 

substituindo os custos horários desonerados por custos sem desoneração, 

uma vez que os serviços desenvolvidos na presente licitação não se 

enquadram dentre os previstos na Lei 12.546/2011.  

9 - Apresente as pesquisas de mercado que comprovem os preços dos 

EPIs, ferramentas e materiais utilizados como insumos nas composições 

de custos da planilha orçamentária de forma ampla e diversificada, com 

consulta ao maior número possível de fornecedores, por meio da adoção, 

por exemplo, de ferramentas de tecnologia da informação, da comparação 

com cadastros informatizados de preços de reconhecida idoneidade e com 

os preços praticados por outras fontes, como a Internet, histórico de preços 

do órgão, registros de preços de outros entes, preços pactuados pelas 

empresas que atenderam ao pedido de cotação, sejam eles com ente 
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público ou privado, com o intuito de obter fiel estimativa de preço médio de 

mercado do objeto a ser licitado.   

10 - Revise as composições de custos dos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 da 

planilha orçamentária, relativos, respectivamente a varrição manual, 

varrição mecanizada, capina e roçada, consolidando o quantitativo de 

caminhões basculantes referentes ao transporte de resíduos com base no 

quantitativo total de resíduos produzidos nos serviços de Limpeza e 

Manutenção Urbana em detrimento a calculá-lo individualmente, evitando, 

desta forma, excesso de veículos subutilizados OU justifique a manutenção 

da estimativa individualizada dos caminhões basculantes nos itens da 

planilha, sem prejuízo em apresentar informação técnica sobre o 

quantitativo diário estimado a ser recolhido e compatibilizar as estimativas 

de frequência dos percursos com a frequência dos serviços.  

11 - Revise as composições de custos dos itens da planilha orçamentária, 

consolidando a frota de veículo para transporte das equipes dos diversos 

serviços licitados em um único item da planilha orçamentária, considerando 

a totalidade de funcionários e materiais que precisam ser transportados, 

pois todos os serviços de Limpeza e Manutenção Urbana previram 

individualmente em sua composição de custos caminhões de carroceria 

fixa para o transporte de funcionários e materiais, havendo indício de 

subutilização da capacidade do veículo OU justifique a manutenção da 

estimativa individualizada dos transportes nos itens da planilha.  

12- Apresente a convenção coletiva de trabalho que consolide os valores 

da mão de obra utilizados nas composições de custos da planilha 

orçamentária.  

13 - Revise e apresente a memória de cálculo que demonstre como se 

chegou ao quantitativo de metros de sarjeta varridos por mês 

(4.429.285,67m) do Item 1.1 – Serviço de varrição manual com 

recolhimento de lixo das papeleiras, da Planilha Orçamentária, 

considerados no Anexo PB1 – TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E 
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DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA VARRIÇÃO COM 

RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PAPELEIRAS.  

14 - Justifique tecnicamente ou exclua a previsão de um ajudante de 

varredeira (Anexo PB 9) na composição de custo do Item 1.2 – Serviço de 

varrição mecanizada, da planilha orçamentária, pois em serviço de varrição 

mecanizada similar da EMOP (código 20.004.0122), não há previsão de 

ajudante.  

15 - Adote na estimativa de custo do Item 1.2 – Serviço de varrição 

mecanizada, da planilha orçamentária o serviço de “LIMPEZA 

MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO, COM UTILIZAÇÃO DE 

VASSOURA MECÂNICA”, da composição da EMOP de código 

20.004.0122-0, onde há estimativa de custo unitário de R$12,44/km OU 

justifique tecnicamente a adoção de composição própria do orçamentista 

com custo unitário de R$ 38,52/km em detrimento da composição da 

EMOP de código 20.004.0122-0.  

16 - Quanto ao Item 1.4 – Serviço de roçada e recolhimento de galhadas, 

incluindo mão de obra, equipamentos, materiais e ferramentas:  

a.  Revise a quantificação do trator com roçadeira articulada (Anexo 

PB 18) de 61CV a ser utilizado em toda a cidade de Itaguaí e cuja 

produtividade é de 3.000 m²/dia, enquanto que apuramos uma 

produtividade média de aproximadamente de 15.000 m²/dia e, 

consequentemente, considere unicamente a utilização do trator para o 

serviço de roçada do Município de Itaguaí, pois o trator de 61 CV 

possibilita uma produtividade média de aproximadamente de 15.000 

m²/dia e se considerarmos os 22 dias de utilização indicados pelo 

jurisdicionado, este trator tem o potencial de roçar 330.000 m² por 

mês. Esta área de cobertura é maior que a área mensal prevista a ser 

roçada no Município de Itaguaí (274.061,11 m²/mês – Anexo PB 17, 

demonstrado acima), considerando a frequência informada.  
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b. Revise o quantitativo de mão de obra, para a área das praças 

(77.483,72 m² - Anexo PB 19), pois como o jurisdicionado também 

pretende fazer jardinagem, se considerarmos a frequência indicada de 

uma vez a cada 60 dias, concluímos que a área mensal a ser tratada 

será de 38.741,86 m². Ao utilizarmos a produtividade de 9.600 m²/mês 

informada, chegamos ao quantitativo de 04 funcionários por mês, sem 

a necessidade de ajudantes, uma vez que a redução pela metade da 

produtividade do roçador (de 100 m²/h para 50 m²/h) já contabiliza o 

tempo gasto com a jardinagem.  

c. Justifique ou revise a prática de se considerar um ajudante para 

cada roçador, pois é antieconômica e está em desacordo com a 

composição do serviço de “ROÇADA DE VEGETAÇÃO COM 

ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA” indicado pela EMOP no 

código 22.016.0010-0, que apenas considerada em sua composição a 

mão de obra do roçador, a roçadeira costal, ferramentas e EPI. Neste 

sentido, deve, também, o jurisdicionado justificar ou excluir da planilha 

de composição deste serviço (Anexo PB 24) os itens previstos de 

EPIs e ferramentas, uma vez que estes custos já estão inseridos no 

custo total indicado pela EMOP, conforme informado. 

d. Revise o quantitativo de serviço de roçada, pois está considerando 

a extensão de vias igual ao da coleta de RSU (411.808,34 m), o que 

causa estranheza, pois não são todas as ruas que são margeadas por 

vegetação alta e que precisam ser roçadas. A maioria das ruas do 

centro, por exemplo, são margeadas por calçadas pavimentadas 

(verificado pelo sítio eletrônico do Google Maps) e, aparentemente, 

não necessitam da prestação deste serviço.  

e. Substitua a composição própria do orçamentista por composição 

de custos da EMOP OU apresente justificativa para adoção de 

composição própria do orçamentista em detrimento de composições 

da EMOP de códigos 22.016.0010-0 e 22.016.0015-0, onde há 

estimativas de custos unitários de R$344,48/HA e R$147,32/HA, 
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respectivamente, para a “ROÇADO DE VEGETAÇÃO COM 

ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA” e “ROÇADO DE 

VEGETAÇÃO COM TRATOR DE PNEUS E ROÇADEIRA”, pois no 

Edital em tela foi estimado o custo unitário de R$0,51/m² que 

corresponde a R$5.100,00/HA, substancialmente superior às 

estimativas da EMOP. 

17 - Exclua o item 1.6 da planilha orçamentária, relativo ao serviço de 

manutenção de papeleiras, com custo total de R$187.422,84, 

correspondente a 1,22% do total estimado OU justifique tecnicamente sua 

permanência, pois, aparentemente, o escopo deste serviço já está inserido 

no serviço de varrição manual.  

18 - Revise a composição de custo do Item 2.1 da planilha orçamentária, 

relativo ao “serviço de coleta e transporte até o destino final de Resíduos 

Sólidos Urbanos com caminhão compactador de 15 m³, incluindo mão de 

obra, equipamentos, materiais e ferramentas (RSU)”, devido as seguintes 

impropriedades:  

a.    Estão sendo previstos 07 caminhões compactadores de 15m³ nos 

Anexos PB37 e PB40 e correspondentes mão de obra de motoristas e 

coletores, compatível às variáveis apresentadas pelo jurisdicionado no 

Anexo PB 37 de 6 mais 1 caminhão de reserva técnica (10%), no 

entanto no Anexo PB 41 – CUSTOS FIXOS EQUIPAMENTOS estão 

sendo computados 08 caminhões ao invés de 07. 

b .  Foi indicada no Anexo PB 37 a distância entre o setor de coleta e 

o local de destinação final dos resíduos (Dd) de 32 km. Porém, 

apuramos, pelo Google Maps, a distância de 20,7 km 

(consideravelmente inferior aos 32 km adotados),do centro geográfico 

da cidade e o CTR Rio – Ciclus. Portanto, caso seja o jurisdicionado 

altere a variável “Dd” de 32 km para 20,7 km, o quantitativo de 

caminhões compactadores deverá ser reduzido em uma unidade, ou 

seja, de 07 para 06 caminhões compactadores de 15m³.  
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c . Foi indicada no Anexo PB 37 a distância da garagem ao setor de 

coleta (Dg) de 20 km, o que é uma estimativa aparentemente alta. 

Ressaltamos que esta variável nem é considerada na metodologia da 

ABLP.  

d . O quantitativo de 14 motoristas se deve ao fato de estarem sendo 

previstos 2 turnos de trabalho. Porém, infere-se que, especialmente 

para as áreas comerciais, haverá o 3º turno de 22:00 às 04:30, 

quando deve ser, então, utilizado mais um motorista e mais 2 

coletores, perfazendo o total indicado na tabela de descrição da 

quantidade de funcionários - Anexo PB 39. 

e. Não foram informados a marca, modelo e ano do chassi do 

caminhão coletor e para o equipamento coletor, prejudicando a 

verificação da adequação dos preços adotados aos sugeridos pela 

FIPE e CIMEL. 

f . A taxa de remuneração mensal adotada para todos os veículos foi 

de 0,89% ao mês (Anexo PB 41). Cabe ao jurisdicionado revisar esta 

taxa, considerando a possibilidade de se adotar, como remuneração 

do capital, a Taxa SELIC mensal atual, a qual reflete com maior 

realidade os juros praticados na economia do país. Ressaltamos que 

a taxa de risco envolvida na prestação do serviço já está prevista no 

BDI utilizado. 

19 - Apresente referência bibliográfica ou histórico de coleta que respalde a 

estimativa de produção trimestral de 130kg de RCD por residência, 

adotada no Anexo PB 45 da composição de custos do Item 2.2 da planilha 

orçamentária, relativo ao “serviço de coleta e transporte até o destino final 

de Resíduos provenientes da construção civil e da demolição, incluindo 

mão de obra, equipamentos, materiais e ferramentas (RCD)”.  

20 - Apresente a memória de cálculo que consolide a extensão da rota da 

coleta por caminhão de 35,9 km, adotada no Anexo PB 46 da composição 

de custos do Item 2.2 da planilha orçamentária, relativo ao “serviço de 
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coleta e transporte até o destino final de Resíduos provenientes da 

construção civil e da demolição, incluindo mão de obra, equipamentos, 

materiais e ferramentas (RCD)”.  

21 - Apresente a ART (ou RRT) do Projeto Básico e do Orçamento, assim 

como as respectivas guias de recolhimento quitadas.  

22 - Acrescente ao final do texto do item 15.9 do Edital a informação de 

que os custos dos serviços ou itens não previstos serão acrescidos do BDI 

estabelecido pela Administração no orçamento base, aplicando-se o 

desconto inicialmente obtido na licitação.  

23 – 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. 

24 - Retifique a redação do subitem 11.2.1 e do Anexo X (Modelo de 

Declaração de Inexistência de Penalidade) do Edital, considerando que a 

suspensão temporária prevista no inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 aplica-

se tão somente ao ente que aplicou a punição, ao passo que a declaração 

de inidoneidade prevista no inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 impede a 

contratação em toda a esfera da Administração Pública, independentemente 

do órgão ou entidade que tenha aplicado a punição.  

25-  Elimine da cláusula décima quinta da minuta contratual a possibilidade 

de cessão ou transferência do contrato.  

26 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório se for o caso, 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. 
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27 – Envie um edital consolidado contemplando e destacando todas as 

alterações efetuadas nas erratas editadas, e ainda as eventuais 

retificações ocorridas por determinação desta Corte; 

28 - Comunique a este Tribunal eventual revogação ou anulação do 

procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 

publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados no 

art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

II- Pela RECOMENDAÇÃO ao Jurisdicionado para que: 

1- Avalie a pertinência de complementar a redação do subitem 16.6 de 

forma a fazer constar do Edital e da minuta do futuro contrato um item 

indicando que a cláusula de garantia a ser apresentada, qualquer que seja 

a modalidade escolhida pelo licitante, deverá prever a cobertura para os 

seguintes eventos, dentre outros: 

a - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b- multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c - prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do contrato; e 

d- obrigações previdenciárias e trabalhistas no honradas pela 

contratada. 

 2. Retifique o seu modelo de Edital de Concorrência contemplando as 

alterações determinadas como forma de evitar a repetição das 

inconsistências enumeradas por este Tribunal. 

3.  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. 
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III- Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado de que a proposta do Corpo Instrutivo 

e o parecer do douto Ministério Público Especial podem ser consultados 

eletronicamente no Portal do TCE-RJ.  

 

Plenário, 

 

GA-3, em      /     /2018. 

 

 

 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 

Conselheiro-Substituto 
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