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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

VOTO GC-7     

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 827.715-9/16  

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. REGISTRO DE PREÇOS. 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO.  

Cuidam os autos do Edital de Concorrência Pública nº 008/2016 (processo 

administrativo nº 12427/2016), encaminhado pela Prefeitura Municipal de Nova 

Friburgo, cujo objeto é o Registro de Preços para o gerenciamento do sistema de 

iluminação pública do Município, no valor revisado de R$ 4.269.436,21 (quatro 

milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e 

um centavos), pelo prazo de 12 meses, cuja realização encontrava-se adiada sine 

die. 

Tramitam, anexados ao presente processo, Representação interposta por 

meio do Processo TCE-RJ nº 828.807-5/16 – a qual foi considerada procedente em 

Sessão Plenária de 17/08/2017, quando foi indicado que os pontos contestados 

seriam abordados nos autos deste processo –, bem como Pedido de Prorrogação de 

Prazo, que perdeu seu objeto (Processo TCE-RJ nº 213.502-4/17). 

Trata-se da 8ª (oitava) submissão do Edital em exame à apreciação desta 

Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 27/02/2018, este Tribunal decidiu nos 

seguintes termos: 

VOTO 

1 – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Nova 
Friburgo, 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 
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Regimento Interno, para que tome ciência acerca da decisão desta 
Corte – alertando-o para o que dispõe o inciso IV do art. 63 da Lei 
Complementar nº 63/90 – e, no sentido de sanear o processo, atenda 
ao seguinte, no prazo de 30 (trinta) dias: 

1.1 – Mantenha adiada sine die a realização da licitação objeto do 
Edital na modalidade Concorrência Pública nº. 008/2016, até a decisão 
definitiva deste Tribunal quanto ao instrumento convocatório em 
exame; 

1.2 – Substitua na planilha orçamentária e demais elementos do 
projeto a disponibilização de mão de obra e equipamentos pela 
prestação de serviços de engenharia propriamente avaliados e 
medidos, contemplando em suas composições a mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, materiais e demais insumos necessários 
ou unifique os itens de mão de obra e equipamentos da planilha 
orçamentária em apenas um único item orçamentário chamado 
“Equipes de Serviço”, o qual deve ter como unidade de medição 
“Equipe x Mês”, estabelecendo no projeto o rol de atividades a serem 
desenvolvidas por esta equipe e justificando as produtividades com os 
critérios técnicos considerados; 

1.3 – Encaminhe a memória de cálculo de todas as quantidades 
orçadas, devidamente detalhada e embasada por parâmetro técnico 
e/ou séries históricas, contendo o passo a passo percorrido na 
mensuração de cada item de planilha, possibilitando a compreensão 
de todos os insumos envolvidos na consecução de cada item orçado; 

1.4 – Insira e mantenha atualizadas as informações atinentes à 
Concorrência Pública nº. 008/2016 no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura Municipal, incluindo a disponibilização imediata da Errata, 
promovendo também a efetiva disponibilização de cópia integral 
consolidada do Edital e de seus anexos para acesso online e 
download, em conformidade com o artigo 8º, § 1º, IV; § 2º e § 3º, VI, 
da Lei nº. 12.257/11; 

1.5 – 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 nº. 8.666/93; 

1.6 – Esclareça os fatos objeto das matérias jornalísticas veiculadas 
no Periódico “A Voz da Serra” em 09.02 e 21.02.2018, que noticiam a 
existência de contratação emergencial dos serviços objeto do presente 
certame, ficando desde já o gestor ciente de que a caracterização de 
eventual “emergência fabricada” implicará na penalização dos 
responsáveis. 

2 – Pela DETERMINAÇÃO ao Jurisdicionado para que, após a 
deliberação conclusiva deste Tribunal sobre o conhecimento do Edital, 
publique o aviso de remarcação da licitação e das Erratas 
formalizadas ao Edital, observando o que dispõe o art. 21, da Lei nº. 
8.666/93, além de divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial 
(internet) em atenção ao que determina o art. 8º da Lei nº. 12.527/11. 
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Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais (CEE) assim 

se pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “05/04/2018 – 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

 
Ante o exposto, sugerimos a COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito 
Municipal de Nova Friburgo, com base no §1º do art. 6º da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na forma sequencial 
dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, para que cumpra o 
abaixo enumerado, tomando ciência de que a realização do certame, 
antes do atendimento integral das determinações ora impostas, pode 
configurar prática de ato ilegal e /ou antieconômico, passível da 
sanção prevista no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90: 

1. Manter adiada sine die a realização da licitação objeto do Edital na 
modalidade Concorrência Pública nº 008/2016, até a decisão definitiva 
deste Tribunal quanto ao instrumento convocatório em exame. 

2. Atualizar a data-base da planilha orçamentária (março/2017) para 
um período mais atual, de forma a refletir a realidade dos preços dos 
serviços previstos no orçamento estimado. 

3. Comprovar tecnicamente a previsão de 10 intervenções diárias por 
equipe de serviço (1.100 intervenções por mês considerando o total de 
05 equipes previstas), uma vez que a planilha com as ordens de 
serviço em aberto não especifica o lapso temporal considerado, o que 
acaba por invalidá-la como documentação comprobatória. 

4. Estimar, por meio da ponderação de custos produtivo e improdutivo, 
os custos horários referentes aos equipamentos indicados na 
composição da Equipe de Serviço. 

5. Estabelecer no Projeto Básico o rol de atividades a serem 
desenvolvidas pelas equipes de serviço. 

6. Corrigir as incompatibilidades apontadas no item 1.3 desta instrução 
referentes aos quantitativos e tipos de lâmpadas do parque de 
iluminação pública de Nova Friburgo. 

7. Revisar a coluna denominada Troca Mensal 3,22% do Quadro de 
Lâmpadas do documento intitulado Conceitos e Definições Aplicados 
no Orçamento, pois, aparentemente, existem equívocos no cálculo 
aplicado. 

8. Encaminhar memória de cálculo de todas as quantidades orçadas, 
devidamente detalhada e embasada por parâmetro técnico e/ou séries 
históricas, contendo o passo a passo percorrido na mensuração de 
cada item de planilha, possibilitando a compreensão de todos os 
insumos envolvidos na consecução de cada item orçado. 

9. Manter atualizadas as informações atinentes à Concorrência 
Pública nº. 008/2016 no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, 
disponibilizando Errata detalhada e cópia integral consolidada do 
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Edital e de todos os seus anexos para acesso online e download, em 
conformidade com o artigo 8º, § 1º, IV; § 2º e § 3º, VI, da Lei nº. 
12.257/11; 

10. 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 nº 8.666/93. 

 

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

meio do parecer constante da peça eletrônica “06/04/2018 – Informação MPE”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, observo que o Corpo Instrutivo identificou 

inconsistências que impedem o pronunciamento conclusivo desta Corte, quanto ao 

conhecimento do Edital. 

Em relação à economicidade, entre as inconsistências ainda não corrigidas 

pelo jurisdicionado, encontram-se erros de cálculo no quantitativo estimado de 

lâmpadas a serem substituídas mensalmente, bem como o encaminhamento de 

memória de cálculo sem justificativas para diversos parâmetros indicados. 

Sobre a memória de cálculo, destaco que a sua apresentação detalhada e 

completa, contendo as justificativas para os parâmetros indicados, vem sendo objeto 

de determinação para envio a esta Corte desde a primeira submissão deste Edital, 

em Sessão Plenária de 13/12/2016. 

Sobre a divulgação do Edital na página eletrônica da Prefeitura Municipal, 

destaco que não está disponibilizada a versão atualizada do Edital, constando uma 

versão antiga, onde o valor indicado para o certame é de R$ 4.788.227,24 (quatro 

milhões, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e quatro 

centavos), enquanto que o valor atualizado é de R$ 4.269.436,21 (quatro milhões, 

duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e um 

centavos), com base na nova planilha orçamentária e versão do Edital ora 

encaminhados.  
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Ainda sobre o assunto, de forma agravante à não disponibilização da versão 

atualizada do instrumento convocatório, não constam, do site do Município, diversos 

anexos ao Edital – inclusive a planilha orçamentária e a memória de cálculo dos 

quantitativos estimados –, conforme bem apontado pelo Corpo Técnico. 

Por fim, observo que o jurisdicionado confirmou, em sua resposta, que tramita 

processo de contratação emergencial dos serviços objeto do presente certame.  

Ressalto que o jurisdicionado foi alertado, na última Decisão Plenária, de que 

a caracterização de eventual “emergência fabricada” implicaria na penalização dos 

responsáveis. 

Sobre o tema, consigno que o jurisdicionado não atendeu, novamente, a 

todas as determinações emanadas por esta Corte – deixando de encaminhar, por 

exemplo, a memória de cálculo com detalhamento adequado dos quantitativos 

estimados e dos parâmetros indicados para o cálculo, bem como abstendo-se de 

divulgar, no site do Município, o Edital atualizado bem como anexos importantes, 

como o orçamento estimado e a própria memória de cálculo –, o que impede, mais 

uma vez, o Conhecimento do Edital, sendo que este fato poderá caracterizar a 

emergência fabricada na contração em trâmite pelo Município. 

Nesse sentido, destaco o seguinte excerto do Voto de 27/02/2018, relatado 

pelo eminente Conselheiro-Substituto Marcelo Verdini Maia: 

Entretanto, é preciso deixar claro que ao longo das sete sessões 
plenárias, o Jurisdicionado não vem atendendo na integralidade os 
itens de Comunicação, restando sempre algo pendente, o que dá 
ensejo à renovação dos questionamentos. Registro que na quarta 
sessão plenária, realizada em 17.08.2017, consignei expressamente 
em meu voto a necessidade de o gestor empreender esforços 
consistentes para regularizar as falhas, evitando postergar o 
saneamento do procedimento, com eventual intuito escuso de 
viabilizar uma contratação emergencial, de forma que não pode o 
Jurisdicionado alegar o desconhecimento desses fatos. 

 

Nessa perspectiva, discordo da CEE quanto à forma de chamamento do 

jurisdicionado aos autos, por entender que o gestor deverá ser notificado para que 

apresente razões de defesa pelo não atendimento integral à última Decisão Plenária 
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e a decisões pretéritas proferidas no presente processo, o que pode ensejar a 

aplicação de multa prevista no inciso VII do art. 63 da Lei Complementar nº 63/90, 

sem prejuízo da cominação de multa diária (astreintes). 

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

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

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “05/04/2018 - Informação da 

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

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

parcial divergência na notificação do jurisdicionado e na cominação de astreintes em 

caso de novo descumprimento de decisão deste Tribunal, e 

VOTO: 

I  - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Renato Pinheiro Bravo, atual Prefeito do 

Município de Nova Friburgo, com fulcro no art. 6º, § 2º, da Deliberação 

TCE-RJ nº 204/96, alertando-o para o disposto no art. 63, inciso VII, da 

Lei Complementar nº 63/90, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente razões de defesa pelo não atendimento integral à Decisão 

Plenária de 27/02/2018 e pela reincidência no descumprimento de 

Decisões Plenárias proferidas no presente processo; 

II  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Nova Friburgo, 

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 adiada a presente licitação pelo prazo necessário ao 

cumprimento da diligência, aguardando a decisão definitiva a ser 

adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do Edital, 

encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de adiamento 

nos termos do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, divulgando e mantendo 

atualizados os dados referentes à licitação em sua página oficial, em 

cumprimento ao art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 
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2. Atualize a data-base da planilha orçamentária (março/2017), de 

forma a refletir a realidade dos preços dos serviços previstos no 

orçamento estimado; 

3. Comprove tecnicamente a previsão de 10 intervenções diárias por 

equipe de serviço, uma vez que foi apresentada uma planilha com 

ordens de serviço em aberto, a qual não especifica o lapso temporal 

considerado; 

4. Considere horas produtivas e improdutivas na estimação dos 

custos dos equipamentos indicados na composição da Equipe de 

Serviço; 

5. Estabeleça, no Projeto Básico, a relação de atividades a serem 

desenvolvidas pelas equipes de serviço; 

6. Retifique as incompatibilidades apontadas na instrução de 

05/04/2018 do Corpo Instrutivo, referentes aos quantitativos e tipos de 

lâmpadas do parque de iluminação pública de Nova Friburgo; 

7. Revise o cálculo da substituição mensal de lâmpadas (estipulada 

em 3,22%), constante do documento intitulado “Conceitos e Definições 

Aplicados no Orçamento”; 

8. Encaminhe memória de cálculo de todas as quantidades orçadas, 

devidamente detalhada e embasada em parâmetros técnicos e/ou séries 

históricas, contendo o passo a passo percorrido na mensuração de cada 

item de planilha, possibilitando a compreensão de todos os insumos 

envolvidos na consecução de cada item orçado; 

9. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade, 

na forma do art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as 

cópias a este Tribunal, bem como divulgando a errata detalhada e 

versão atualizada do Edital e de todos os seus anexos na página 
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eletrônica oficial da Prefeitura Municipal, com base no art. 8º, § 1º, inciso 

IV, c/c o § 2º do mesmo artigo da Lei Federal nº 12.527/11; 

10. Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

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

publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados 

no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93; 

III  - Pela INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA, equivalente a 1.000 UFIR-RJ, 

após o término do prazo do item II deste Voto, até seu efetivo 

cumprimento, na forma do art. 537 da Lei Federal nº 13.105/15 c/c o art. 

180 do Regimento Interno do TCE-RJ; 

IV  - Pela DEVOLUÇÃO dos autos ao Relator originário, para 

prosseguimento do feito; 

V  - Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado de que a proposta do Corpo Instrutivo e 

o parecer do douto Ministério Público Especial podem ser consultados 

eletronicamente no Portal do TCE-RJ.  

 

 

 

Plenário,  

GC-7, em 08/05/2018. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 

 

 
I   -   


