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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° 201.248-6/18 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. COLETA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OUTROS. 

NOVA MUDANÇA NA GESTÃO MUNICIPAL. 

COMUNICAÇÃO AO PREFEITO EM EXERCÍCIO.  

Cuidam os autos do Edital de Concorrência Pública nº 001/2018 (processo 

administrativo nº 06146/2017), encaminhado pela Prefeitura Municipal de 

Mangaratiba, cujo objeto é a prestação de serviços de coleta e transporte de 

resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSD), incluindo a coleta insular, resíduos 

sólidos de saúde (RSS), varrição, capina, e pintura de meio fio, no valor estimado 

de R$ 28.460.478,06 (vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta mil, 

quatrocentos e setenta e oito reais e seis centavos), cuja realização encontra-se 

adiada sine die. 

Trata-se da 4ª (quarta) submissão do Edital em exame à apreciação desta 

Corte de Contas. Na Sessão Plenária de 02/08/2018, este Tribunal decidiu nos 

seguintes termos: 

VOTO: 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito do Município de Mangaratiba 
(em exercício), com fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-
RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, no que se refere 
ao Edital de Convocação Pública nº 003/2017 (processo 
administrativo nº 14487/17), atenda às seguintes determinações: 

1. Mantenha adiada a licitação em tela 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 
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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; 

2. Estruture a composição de custos, devendo ser segregada 
por itens de serviço, detalhando todos os insumos e preços que a 
compõe;  

3. Revise o item 6.1.2.1 (Memória de Cálculo dos serviços de 
coleta de RSD) do Projeto Básico corrigindo a especificação da 
variável “D”, pois é definida como “Distância média do centro 
geográfico do município até as localidades”, quando a definição 
correta é “Distância média do centro geográfico da cidade até o 
sistema de destino final”, alterando a extensão de 159,46 km para 
40 km, conforme especificado no item 6.2 do Projeto Básico, 
recalculando “TV” (tempo de transporte dos resíduos até o destino 
final), “n” (número de viagens possíveis) e F (quantidade de 
caminhões compactadores);  

4. Revise o subitem “c” do item 6.1.2 do Projeto Básico, cuja 
transcrição é apresentada a seguir, excluindo a previsão de serviços 
para médios e grandes geradores de resíduos, uma vez que o objeto 
da presente licitação apenas contempla a coleta de resíduos de 
pequenos geradores;  

 

5. Complemente o Projeto Básico (Anexo IV) com informações 
que caracterizem o Serviço de Remoção Poliguindastes 9 t (item 1.5 
da Planilha Orçamentária), detalhando a rotina do serviço a ser 
executado, apresentando informações tais como: 1) a periodicidade 
para higienização das caixas estacionárias; 2) de que forma se dará 
a coleta dos resíduos acumulados nas caixas estacionárias de 3m³ 
etc.; 

6. Revise, ou justifique, a previsão de jornada diária de 7,5 horas 
para o Serviço de Remoção Poliguindaste 9 t, uma vez que foram 
efetuadas alterações na concepção do objeto da presente licitação, 
pois o jurisdicionado informa que o caminhão poliguindaste apenas 
irá realizar o transporte das caixas estacionárias para sua 
higienização, sendo necessário complementar o Projeto Básico 
(Anexo IV) com informações que caracterizem a rotina dos serviços a 
serem executados com referência às caçambas estacionárias de 
3m³; 

7. Revise a estimativa orçamentária do Serviço de Remoção 
Poliguindaste 9 t, corrigindo as inadequações a seguir descritas:  

a. No item 2 – Manutenção e Insumos do Anexo II – A 
(Composição de Preços) consta o valor de R$ 6.092,82, referente ao 
custo de manutenção de caminhão poliguindaste, com a inclusão de 
cessão de 20 caçambas de 3m³, entretanto, este valor é incompatível 
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com o apresentado no Anexo II –B, cujo custo de manutenção 
apresentado é de R$ 6.347,67, ressaltando-se que os custos das 
caçambas estão inseridos de forma apartada no item 7- Resumo de 
Serviços (Formação de Preços Totais), do Anexo II-A (Composição 
de Preços); 

b. Consta no item 7- Resumo de Serviços (Formação de Preços 
Totais), do Anexo II-A (Composição de Preços) a previsão de custo 
mensal de R$ 29.099,98 (= R$1.119,23 x 26) para a locação de 
caçambas estacionárias capac. 3m³, que é um preço excessivo, pois, 
considerando-se o preço unitário estabelecido para as caçambas de 
R$ 1.455,00, está sendo previsto um gasto mensal igual ao valor 
total das caçambas (R$ 29.100,00 = R$1.455,00 x 20);  

c. O valor de R$ 6.347,67 (Anexo II-B Composição de Custo de 
Manutenção) estabelecido para o Custo de Manutenção do caminhão 
Poliguindaste 9 t se apresenta excessivo, destacando-se que no 
referido Anexo II-B não foi apresentado o detalhamento do consumo 
de diesel (l/mês) para o caminhão poliguindaste, parecendo 
excessiva a quantidade prevista de 33,30 l/dia e 390,00 l/mês, uma 
vez que o jurisdicionado informa que a utilização deste veículo será 
para realizar apenas o transporte das caixas estacionárias para os 
serviços de higienização, os quais devem ocorrer de forma 
esporádica, não justificando a adoção de uma periodicidade diária, 
pelo período previsto de 7,5 horas; 

8. Revise a composição do custo do serviço de coleta 
domiciliar/insular, compatibilizando as divergentes informações 
quanto ao quantitativo de ajudantes de serviços gerais (coleta), pois 
consta no item 6.1.1 do Projeto Básico a previsão de 02 (dois) 
ajudantes por cada embarcação, destacando-se que há previsão de 
02 (duas) traineiras e 03 (três) voadeiras, entretanto, verifica-se no 
Anexo II-A (Composição de Preços) que o Serviço Marítimo passou a 
constar com 02 (dois) ajudantes;  

9. Revise a taxa de depreciação adotada para a embarcação 
traineira, pois foi informado que seria adotada a taxa de 0,42% a.m., 
entretanto, consta no Anexo II-A com a taxa de 1,39% a.m;  

10. Revise os valores estabelecidos para a insalubridade dos 
profissionais que integram a estimativa orçamentária, pois foi 
observado que foram tomados para base de cálculo da insalubridade 
os respectivos salários de cada um dos profissionais quando o 
correto seria a aplicação dos percentuais de insalubridade sobre o 
salário mínimo da região, conforme preconizado na NR 15 do 
Ministério do Trabalho;  

11. Exclua, da planilha orçamentária, o item 1.2 – Transporte e 
Destinação do RSD, transferindo seus respectivos custos para o 
serviço de Coleta Domiciliar/Insular (item 1.1), atentando para o fato 
de que alguns gastos inerentes àquele serviço já foram considerados 
no serviço de Coleta Domiciliar/Insular, pois no cálculo do 
quantitativo de caminhões compactadores é considerada a distância 
do centro geográfico do município até o local de destinação final. 
Revisar também o título do item 1.1 renomeando-o como Serviço de 
coleta e transporte domiciliar/insular;  
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12. Complemente a estimativa orçamentária com a previsão de 
gastos para a destinação final de RSS, pois a responsabilidade 
financeira deste serviço é de competência da Administração Pública, 
não podendo ser transferida para a Contratada, conforme está 
previsto no item 6.3 – Serviços de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos de saúde do Anexo IV – Projeto Básico;  

13. Corrija e compatibilize a informação sobre a jornada diária do 
ônibus, pois foi informado que será de 04 (quatro) horas por dia, 
conforme consta do cálculo de combustível no Anexo II-B, entretanto, 
na Tabela 3 (Equipamentos – Formação de Preços Unitários) do 
Anexo II – A (Composição de Preços), consta o quantitativo de 7,5 
horas;  

14. Revise e corrija as seguintes inadequações observadas no 
item 6.6 (Varrição manual de vias públicas) do Projeto Básico (Anexo 
IV):  

a. Consta a informação desconexa de: “produtividade média de 
3.200m/varredor (três mil e duzentos metros de sarjeta, considerando 
os dois lados das vias).”, quando o correto seria “produtividade de 
varrição de 3.200m de sarjeta por dia”; 

b. Consta o parágrafo a seguir transcrito que apresenta informações 
que estão desconexas com as modificações efetuadas no Edital: 

 

15. Apresente memória de cálculo, detalhada, que fundamente o 
quantitativo estabelecido para a extensão de varrição manual diária 
de 236.712 metros, especificando em separado as extensões de 
vias, de praças e de calçadões, bem como quais extensões deverão 
ser consideradas em duplicidade por serem compostas por 02 (duas) 
sarjetas;  

16. Revise o Anexo XVII – Cadastro de Vias e Logradouros, pois, 
para cada um dos serviços previstos foram apresentados 02 (dois) 
Quadros com extensões e/ou superfícies divergentes, o que 
prejudica a compreensão e caracterização do objeto da presente 
licitação;  

17. Compatibilize as divergentes informações referentes ao 
quantitativo total de áreas a serem contempladas pelo serviço de 
Limpeza e Desinfecção de Vias (Item 3.1 da Planilha Orçamentária - 
Anexo I), pois consta no Projeto Básico (Anexo IV) com o total de 
108.328,43m², enquanto no Orçamento-Anexo V (Anexo I – Planilha 
Orçamentária) é estabelecido o quantitativo de 132.728,43m²; 

18. Retifique o texto do item 6.5 do Projeto Básico (Anexo IV) no 
que se refere ao quantitativo mensal de 3.508.960m² de limpeza de 
praias, pois a memória de Cálculo (item 6.5.1 do Projeto Básico) bem 
como o Anexo XVII (Cadastro de Vias e Logradouros) estabelecem o 
quantitativo mensal de 3.359.460m² (= 129.210m² x 26);  
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19. Revise o item 11 – Qualificação Técnica do Projeto Básico 
(Anexo IV), pois foi observado equívoco de iniciar uma relação de 
exigências pela alínea “k”, quando o correto seria iniciar pela alínea 
“a”;  

20. Compatibilize a estimativa orçamentária à divisão de lotes 
estabelecida no Corpo do Edital (nos subitens 1.2 e 8.3);  

21. Complemente a redação do subitem 8.5.7 do Edital, passando 
a exigir, também, o comprovante de regularidade com o sistema de 
seguridade social (INSS);  

22. Retifique a redação do subitem 8.5.10 do Edital, de forma a 
eliminar a contradição entre a “declaração de idoneidade” e o texto 
que trata dos “...motivos determinantes da punição...”. Isto porque se 
a empresa é idônea ela não foi punida e não constará no cadastro 
(CEIS);  

23. Disponibilize, no sitio eletrônico oficial, uma cópia atualizada 
do Edital, acompanhada por todos os seus anexos, em cumprimento 
ao que determina o art. 8º, § 1º, inciso IV da Lei Federal nº 
12.527/11;  

24. Exclua a exigência de metodologia de execução, eliminando a 
redação do item 6 do Anexo VIII – Descrição de Atividades e 
Recursos, conforme ponderações lançadas no campo de 
observações da informação de 23/02/2018 da CEE, bem como em 
razão dos requisitos previstos pelo art. 30, § 8º da Lei Federal nº 
8.666/93;  

25. Elabore Errata informando as alterações ocorridas no corpo 
do Edital, dando a devida publicidade, na forma do art. 21, § 4º, da 
Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

26. Informe como vêm sendo prestados os serviços, 
apresentando a respectiva documentação comprobatória, 
esclarecendo se está em vigor contrato emergencial e, em caso 
positivo, o termo inicial e final dessa contratação por emergência, 
ressaltando-se a natureza essencial dos serviços e a necessidade de 
que sejam saneadas, com a maior brevidade possível, todas as 
falhas presentes neste Edital, evitando-se eventual nova 
celebração de contratos emergenciais; 

II - 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.  

 

Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais (CEE) assim 

se pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “18/09/2018 – 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, sugerimos:  
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pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito de Mangaratiba, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para 
que:  

1. informe se tem interesse na realização da licitação. Em caso 
negativo, encaminhe a cópia da publicação do ato de revogação do 
edital acompanhado das justificativas, conforme consta no art. 49 da 
Lei nº 8.666/93;  

Em caso positivo, atenda o que segue abaixo: 

2. mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de 
Contas delibere conclusivamente sobre o conhecimento deste edital;  

3 .estruture a composição de custos, devendo ser segregada por 
itens de serviço, detalhando todos os insumos e preços que a 
compõe; 

4. revise o item 6.1.2.1 (Memória de Cálculo dos serviços de coleta 
de RSD) do Projeto Básico corrigindo a especificação da variável “D”, 
pois é definida como “Distância média do centro geográfico do 
município até as localidades”, quando a definição correta é “Distância 
média do centro geográfico da cidade até o sistema de destino final”, 
alterando a extensão de 159,46 km para 40 km, conforme 
especificado no item 6.2 do Projeto Básico, recalculando “TV” (tempo 
de transporte dos resíduos até o destino final), “n” (número de 
viagens possíveis) e F (quantidade de caminhões compactadores);  

5. revise o subitem “c” do item 6.1.2 do Projeto Básico, cuja 
transcrição é apresentada a seguir, excluindo a previsão de serviços 
para médios e grandes geradores de resíduos, uma vez que o objeto 
da presente licitação apenas contempla a coleta de resíduos de 
pequenos geradores. 

 

6. complemente o Projeto Básico (Anexo IV) com informações que 
caracterizem o Serviço de Remoção Poliguindastes 9 t (item 1.5 da 
Planilha Orçamentária), detalhando a rotina do serviço a ser 
executado, apresentando informações tais como: 1) a periodicidade 
para higienização das caixas estacionárias; 2) de que forma se dará 
a coleta dos resíduos acumulados nas caixas estacionárias de 3m³ 
etc.; 

7. revise, ou justifique, a previsão de jornada diária de 7,5 horas para 
o Serviço de Remoção Poliguindaste 9 t, uma vez que foram 
efetuadas alterações na concepção do objeto da presente licitação, 
pois o jurisdicionado informa que o caminhão poliguindaste apenas 
irá realizar o transporte das caixas estacionárias para sua 
higienização, sendo necessário complementar o Projeto Básico 
(Anexo IV) com informações que caracterizem a rotina dos serviços a 
serem executados com referência às caçambas estacionárias de 
3m³. 
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8. revise a estimativa orçamentária do Serviço de Remoção 
Poliguindaste 9 t, corrigindo as inadequações a seguir descritas: 

a. No item 2 – Manutenção e Insumos do Anexo II – A (Composição 
de Preços) consta o valor de R$ 6.092,82, referente ao custo de 
manutenção de caminhão poliguindaste, com a inclusão de cessão 
de 20 caçambas de 3m³, entretanto, este valor é incompatível com o 
apresentado no Anexo II –B, cujo custo de manutenção apresentado 
é de R$ 6.347,67, ressaltando-se que os custos das caçambas estão 
inseridos de forma apartada no item 7- Resumo de Serviços 
(Formação de Preços Totais), do Anexo II-A (Composição de 
Preços). 

b. Consta no item 7- Resumo de Serviços (Formação de Preços 
Totais), do Anexo II-A (Composição de Preços) a previsão de custo 
mensal de R$ 29.099,98 (= R$1.119,23 x 26) para a locação de 
caçambas estacionárias capac. 3m³, que é um preço excessivo, pois, 
considerando-se o preço unitário estabelecido para as caçambas de 
R$ 1.455,00, está sendo previsto um gasto mensal igual ao valor 
total das caçambas (R$ 29.100,00 = R$1.455,00 x 20). 

c. O valor de R$ 6.347,67 (Anexo II-B Composição de Custo de 
Manutenção) estabelecido para o Custo de Manutenção do caminhão 
Poliguindaste 9 t se apresenta excessivo, destacando-se que no 
referido Anexo II-B não foi apresentado o detalhamento do consumo 
de diesel (l/mês) para o caminhão poliguindaste, parecendo 
excessiva a quantidade prevista de 33,30 l/dia e 390,00 l/mês, uma 
vez que o jurisdicionado informa que a utilização deste veículo será 
para realizar apenas o transporte das caixas estacionárias para os 
serviços de higienização, os quais devem ocorrer de forma 
esporádica, não justificando a adoção de uma periodicidade diária, 
pelo período previsto de 7,5 horas. 

9. revise a composição do custo do serviço de coleta 
domiciliar/insular, compatibilizando as divergentes informações 
quanto ao quantitativo de ajudantes de serviços gerais (coleta), pois 
consta no item 6.1.1 do Projeto Básico a previsão de 02 (dois) 
ajudantes por cada embarcação, destacando-se que há previsão de 
02 (duas) traineiras e 03 (três) voadeiras, entretanto, verifica-se no 
Anexo II-A (Composição de Preços) que o Serviço Marítimo passou a 
constar com 02 (dois) ajudantes;  

10. revise a taxa de depreciação adotada para a embarcação 
traineira, pois foi informado que seria adotada a taxa de 0,42% a.m., 
entretanto, consta no Anexo II-A com a taxa de 1,39% a.m.; 

11. revise os valores estabelecidos para a insalubridade dos 
profissionais que integram a estimativa orçamentária, pois foi 
observado que foram tomados para base de cálculo da insalubridade 
os respectivos salários de cada um dos profissionais quando o 
correto seria a aplicação dos percentuais de insalubridade sobre o 
salário mínimo da região, conforme preconizado na NR 15 do 
Ministério do Trabalho;  

12. exclua, da planilha orçamentária, o item 1.2 – Transporte e 
Destinação do RSD, transferindo seus respectivos custos para o 
serviço de Coleta Domiciliar/Insular (item 1.1), atentando para o fato 
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de que alguns gastos inerentes àquele serviço já foram considerados 
no serviço de Coleta Domiciliar/Insular, pois no cálculo do 
quantitativo de caminhões compactadores é considerada a distância 
do centro geográfico do município até o local de destinação final. 
Revisar também o título do item 1.1 renomeando-o como Serviço de 
coleta e transporte domiciliar/insular;  

13. complemente a estimativa orçamentária com a previsão de 
gastos para a destinação final de RSS, pois a responsabilidade 
financeira deste serviço é de competência da Administração Pública, 
não podendo ser transferida para a Contratada, conforme está 
previsto no item 6.3 – Serviços de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos de saúde do Anexo IV – Projeto Básico;  

14. corrija e compatibilize a informação sobre a jornada diária do 
ônibus, pois foi informado que será de 04 (quatro) horas por dia, 
conforme consta do cálculo de combustível no Anexo II-B, entretanto, 
na Tabela 3 (Equipamentos – Formação de Preços Unitários) do 
Anexo II – A (Composição de Preços), consta o quantitativo de 7,5 
horas; 

15. revise e corrija as seguintes inadequações observadas no item 
6.6 (Varrição manual de vias públicas) do Projeto Básico (Anexo IV): 

a) Consta a informação desconexa de: “produtividade média de 
3.200m/varredor (três mil e duzentos metros de sarjeta, considerando 
os dois lados das vias).”, quando o correto seria “produtividade de 
varrição de 3.200m de sarjeta por dia”; 

b) Consta o parágrafo a seguir transcrito que apresenta informações 
que estão desconexas com as modificações efetuadas no Edital: 

 

16. apresente memória de cálculo, detalhada, que fundamente o 
quantitativo estabelecido para a extensão de varrição manual diária 
de 236.712 metros, especificando em separado as extensões de 
vias, de praças e de calçadões, bem como quais extensões deverão 
ser consideradas em duplicidade por serem compostas por 02 (duas) 
sarjetas;  

17. revise o Anexo XVII – Cadastro de Vias e Logradouros, pois, 
para cada um dos serviços previstos foram apresentados 02 (dois) 
Quadros com extensões e/ou superfícies divergentes, o que 
prejudica a compreensão e caracterização do objeto da presente 
licitação;  

18. compatibilize as divergentes informações referentes ao 
quantitativo total de áreas a serem contempladas pelo serviço de 
Limpeza e Desinfecção de Vias (Item 3.1 da Planilha Orçamentária - 
Anexo I), pois consta no Projeto Básico (Anexo IV) com o total de 
108.328,43m², enquanto no Orçamento-Anexo V (Anexo I – Planilha 
Orçamentária) é estabelecido o quantitativo de 132.728,43m²;  
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19. corrija o texto do item 6.5 do Projeto Básico (Anexo IV) no que 
se refere ao quantitativo mensal de 3.508.960m² de limpeza de 
praias, pois a memória de Cálculo (item 6.5.1 do Projeto Básico) bem 
como o Anexo XVII (Cadastro de Vias e Logradouros) estabelecem o 
quantitativo mensal de 3.359.460m² (= 129.210m² x 26);  

20. revise a itemização do item 11 – Qualificação Técnica do Projeto 
Básico (Anexo IV), pois foi observado equívoco de iniciar uma 
relação de exigências pela alínea “k”, quando o correto seria iniciar 
pela alínea “a”;  

21. compatibilize a estimativa orçamentária à divisão de lotes 
estabelecida no Corpo do Edital (nos subitens 1.2 e 8.3); 

22. complemente a redação do subitem 8.5.7 do Edital, passando a 
exigir, também, o comprovante de regularidade com o sistema de 
seguridade social (INSS); 

23. retifique a redação do subitem 8.5.10 do Edital, de forma a 
eliminar a contradição entre a “declaração de idoneidade” e o texto 
que trata dos “...motivos determinantes da punição...”. Isto porque se 
a empresa é idônea ela não foi punida e não constará no cadastro 
(CEIS); 

24. disponibilize, no sitio eletrônico oficial, uma cópia atualizada do 
Edital, acompanhada por todos os seus anexos, em cumprimento ao 
que determina o art. 8º, § 1º, inciso IV da Lei Federal nº 12.527/11; 

25. exclua a exigência de metodologia de execução, eliminando a 
redação do item 6 do Anexo VIII – Descrição de Atividades e 
Recursos, conforme ponderações lançadas no campo de 
observações da informação de 23/02/2018 da CEE, bem como em 
razão dos requisitos previstos pelo art. 30, § 8º da Lei Federal nº 
8.666/93; 

26. elabore Errata informando as alterações ocorridas no corpo do 
Edital, dando a devida publicidade, na forma do art. 21, § 4º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

27. informe como vêm sendo prestados os serviços, apresentando a 
respectiva documentação comprobatória, esclarecendo se está em 
vigor contrato emergencial e, em caso positivo, o termo inicial e final 
dessa contratação por emergência, ressaltando-se a natureza 
essencial dos serviços e a necessidade de que sejam saneadas, com 
a maior brevidade possível, todas as falhas presentes neste Edital, 
evitando-se eventual nova celebração de contratos emergenciais.  

 

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

meio do parecer constante da peça eletrônica “20/09/2018 – Informação MPE”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, observo que o então Prefeito, Sr. Aarão de 

Moura Brito Neto, informou sobre o seu afastamento do cargo de Chefe do Poder 
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Executivo Municipal de Mangaratiba, o que decorreu de recurso por ele interposto 

junto ao TSE, o qual restou indeferido, mantendo-se a decisão pela cassação do 

registro de sua candidatura e determinando-se a realização de nova eleição 

majoritária. 

Assim sendo, o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vitor Tenório, havia 

assumido a função de Prefeito, contudo, em consulta realizada ao site do Município 

em 24/09/2018, constatei que houve nova mudança no cargo de Chefe do Poder 

Executivo, mediante a assunção da função de Prefeito pelo Presidente Interino da 

Câmara de Vereadores, Sr. Carlos Alberto Ferreira Graçano, em 11/09/2018, de 

acordo com o Diário Oficial do Município de Mangaratiba de 12/09/2018. 

Vale ressaltar, ainda, a publicação do Decreto nº 3.902 em 26 de junho de 

2018, no qual se declara a situação de emergência no serviço público essencial de 

coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e de saúde, varrição e 

capina manuais nas vias municipais. Conforme o aludido Decreto, considerando o 

envio do Edital de Concorrência nº 01/2018 a este Tribunal, bem como o tempo 

decorrido entre as informações encaminhadas pelo jurisdicionado e a ausência de 

respostas pelo TCE-RJ, assim como a ausência de autorização, por esta Corte de 

Contas, para prosseguimento do feito, teria sido estabelecida a situação de 

emergência no serviço público em questão.  

Com a devida vênia, a situação emergencial não pode ser imputada a esta 

Corte de Contas, posto que as inúmeras irregularidades, ainda remanescentes no 

Edital em comento, não foram, até hoje, saneadas pela Prefeitura, resultando na 

impossibilidade de seu Conhecimento por este Tribunal.  

Registro que, na primeira submissão plenária do feito, em Sessão de 

10/04/2018, foi expedida Notificação, bem como foram formuladas 60 (sessenta) 

determinações para a correção deste Edital, além de 2 (duas) recomendações.   

O jurisdicionado alega, em ofício encaminhado a este Tribunal, que as 

respostas aos questionamentos feitos por esta Corte de Contas estariam sendo 

elaboradas, por técnico competente, pois a servidora responsável pela elaboração 

do projeto teria sido exonerada.  
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Assim, corroborando o exposto pela CEE, tendo em vista a sucessiva 

mudança na titularidade do Poder Executivo Municipal, entendo que o novo 

Prefeito em exercício deva ser chamado aos autos, a fim de atender às 

determinações desta Corte. Além disso, deve o Prefeito em exercício se manifestar 

sobre como vêm sendo prestados os serviços, apresentando a respectiva 

documentação comprobatória, informando se está em vigor contrato emergencial e, 

em caso positivo, o termo inicial e final desta contratação.  

Ressalto a natureza essencial dos serviços e a necessidade de que sejam 

saneadas, com a maior brevidade possível, todas as falhas presentes neste Edital, 

evitando-se eventual nova celebração de contratos emergenciais, o que pode vir a 

configurar a denominada “emergência fabricada”. Nesse sentido, ressalto que o 

não saneamento integral e tempestivo das falhas presentes neste Edital 

ensejará a Declaração de Ilegalidade do instrumento convocatório já na 

próxima submissão plenária do feito, com consequente responsabilização.  

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 “18/09/2018 - Informação da 

CEE” – posiciono-me DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o 

parecer do douto Ministério Público Especial, e 

VOTO: 

I  - Pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito Municipal de Mangaratiba em 

exercício, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 

204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, no que se refere ao 

Edital de Convocação Pública nº 003/2017 (processo administrativo nº 

14487/17), atenda às seguintes determinações, ressaltando que o não 

saneamento integral e tempestivo das falhas presentes neste Edital 

ensejará a respectiva Declaração de Ilegalidade, com consequente 

responsabilização: 
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1. Mantenha adiada a licitação em tela 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; 

2. Estruture a composição de custos, devendo ser segregada por 

itens de serviço, detalhando todos os insumos e preços que a compõe;  

3. Revise o item 6.1.2.1 (Memória de Cálculo dos serviços de coleta 

de RSD) do Projeto Básico corrigindo a especificação da variável “D”, 

pois é definida como “Distância média do centro geográfico do 

município até as localidades”, quando a definição correta é “Distância 

média do centro geográfico da cidade até o sistema de destino final”, 

alterando a extensão de 159,46 km para 40 km, conforme especificado 

no item 6.2 do Projeto Básico, recalculando “TV” (tempo de transporte 

dos resíduos até o destino final), “n” (número de viagens possíveis) e F 

(quantidade de caminhões compactadores);  

4. Revise o subitem “c” do item 6.1.2 do Projeto Básico, cuja 

transcrição é apresentada a seguir, excluindo a previsão de serviços 

para médios e grandes geradores de resíduos, uma vez que o objeto 

da presente licitação apenas contempla a coleta de resíduos de 

pequenos geradores;  

 

5. Complemente o Projeto Básico (Anexo IV) com informações que 

caracterizem o Serviço de Remoção Poliguindastes 9 t (item 1.5 da 

Planilha Orçamentária), detalhando a rotina do serviço a ser executado, 

apresentando informações tais como: 1) a periodicidade para 
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higienização das caixas estacionárias; 2) de que forma se dará a coleta 

dos resíduos acumulados nas caixas estacionárias de 3m³ etc.; 

6. Revise, ou justifique, a previsão de jornada diária de 7,5 horas 

para o Serviço de Remoção Poliguindaste 9 t, uma vez que foram 

efetuadas alterações na concepção do objeto da presente licitação, 

pois o jurisdicionado informa que o caminhão poliguindaste apenas irá 

realizar o transporte das caixas estacionárias para sua higienização, 

sendo necessário complementar o Projeto Básico (Anexo IV) com 

informações que caracterizem a rotina dos serviços a serem 

executados com referência às caçambas estacionárias de 3m³; 

7. Revise a estimativa orçamentária do Serviço de Remoção 

Poliguindaste 9 t, corrigindo as inadequações a seguir descritas:  

a. No item 2 – Manutenção e Insumos do Anexo II – A 

(Composição de Preços) consta o valor de R$ 6.092,82, referente 

ao custo de manutenção de caminhão poliguindaste, com a 

inclusão de cessão de 20 caçambas de 3m³, entretanto, este valor 

é incompatível com o apresentado no Anexo II –B, cujo custo de 

manutenção apresentado é de R$ 6.347,67, ressaltando-se que os 

custos das caçambas estão inseridos de forma apartada no item 7- 

Resumo de Serviços (Formação de Preços Totais), do Anexo II-A 

(Composição de Preços); 

b. Consta no item 7- Resumo de Serviços (Formação de Preços 

Totais), do Anexo II-A (Composição de Preços) a previsão de custo 

mensal de R$ 29.099,98 (= R$1.119,23 x 26) para a locação de 

caçambas estacionárias capac. 3m³, que é um preço excessivo, 

pois, considerando-se o preço unitário estabelecido para as 

caçambas de R$ 1.455,00, está sendo previsto um gasto mensal 

igual ao valor total das caçambas 

(R$ 29.100,00 = R$1.455,00 x 20);  

c. O valor de R$ 6.347,67 (Anexo II-B Composição de Custo de 

Manutenção) estabelecido para o Custo de Manutenção do 



   

13 

 

Processo nº 201.248-6/18 

Rubrica           Fls. 14 

caminhão Poliguindaste 9 t se apresenta excessivo, destacando-se 

que no referido Anexo II-B não foi apresentado o detalhamento do 

consumo de diesel (l/mês) para o caminhão poliguindaste, 

parecendo excessiva a quantidade prevista de 33,30 l/dia e 

390,00 l/mês, uma vez que o jurisdicionado informa que a utilização 

deste veículo será para realizar apenas o transporte das caixas 

estacionárias para os serviços de higienização, os quais devem 

ocorrer de forma esporádica, não justificando a adoção de uma 

periodicidade diária, pelo período previsto de 7,5 horas; 

8. Revise a composição do custo do serviço de coleta 

domiciliar/insular, compatibilizando as divergentes informações quanto 

ao quantitativo de ajudantes de serviços gerais (coleta), pois consta no 

item 6.1.1 do Projeto Básico a previsão de 02 (dois) ajudantes por cada 

embarcação, destacando-se que há previsão de 02 (duas) traineiras e 

03 (três) voadeiras, entretanto, verifica-se no Anexo II-A (Composição de 

Preços) que o Serviço Marítimo passou a constar com 02 (dois) 

ajudantes;  

9. Revise a taxa de depreciação adotada para a embarcação 

traineira, pois foi informado que seria adotada a taxa de 0,42% a.m., 

entretanto, consta no Anexo II-A com a taxa de 1,39% a.m;  

10. Revise os valores estabelecidos para a insalubridade dos 

profissionais que integram a estimativa orçamentária, pois foi observado 

que foram tomados para base de cálculo da insalubridade os respectivos 

salários de cada um dos profissionais quando o correto seria a aplicação 

dos percentuais de insalubridade sobre o salário mínimo da região, 

conforme preconizado na NR 15 do Ministério do Trabalho;  

11. Exclua, da planilha orçamentária, o item 1.2 – Transporte e 

Destinação do RSD, transferindo seus respectivos custos para o serviço 

de Coleta Domiciliar/Insular (item 1.1), atentando para o fato de que 

alguns gastos inerentes àquele serviço já foram considerados no serviço 

de Coleta Domiciliar/Insular, pois no cálculo do quantitativo de 
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caminhões compactadores é considerada a distância do centro 

geográfico do município até o local de destinação final. Revisar também 

o título do item 1.1 renomeando-o como Serviço de coleta e transporte 

domiciliar/insular;  

12. Complemente a estimativa orçamentária com a previsão de 

gastos para a destinação final de RSS, pois a responsabilidade 

financeira deste serviço é de competência da Administração Pública, não 

podendo ser transferida para a Contratada, conforme está previsto no 

item 6.3 – Serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos 

de saúde do Anexo IV – Projeto Básico;  

13. Corrija e compatibilize a informação sobre a jornada diária do 

ônibus, pois foi informado que será de 04 (quatro) horas por dia, 

conforme consta do cálculo de combustível no Anexo II-B, entretanto, na 

Tabela 3 (Equipamentos – Formação de Preços Unitários) do Anexo II – 

A (Composição de Preços), consta o quantitativo de 7,5 horas;  

14. Revise e corrija as seguintes inadequações observadas no item 

6.6 (Varrição manual de vias públicas) do Projeto Básico (Anexo IV):  

a. Consta a informação desconexa de: “produtividade média de 

3.200m/varredor (três mil e duzentos metros de sarjeta, 

considerando os dois lados das vias).”, quando o correto seria 

“produtividade de varrição de 3.200m de sarjeta por dia”; 

b. Consta o parágrafo a seguir transcrito que apresenta 

informações que estão desconexas com as modificações efetuadas 

no Edital: 

 

15. Apresente memória de cálculo, detalhada, que fundamente o 

quantitativo estabelecido para a extensão de varrição manual diária de 

236.712 metros, especificando em separado as extensões de vias, de 
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praças e de calçadões, bem como quais extensões deverão ser 

consideradas em duplicidade por serem compostas por 02 (duas) 

sarjetas;  

16. Revise o Anexo XVII – Cadastro de Vias e Logradouros, pois, 

para cada um dos serviços previstos foram apresentados 02 (dois) 

Quadros com extensões e/ou superfícies divergentes, o que prejudica a 

compreensão e caracterização do objeto da presente licitação;  

17. Compatibilize as divergentes informações referentes ao 

quantitativo total de áreas a serem contempladas pelo serviço de 

Limpeza e Desinfecção de Vias (Item 3.1 da Planilha Orçamentária - 

Anexo I), pois consta no Projeto Básico (Anexo IV) com o total de 

108.328,43m², enquanto no Orçamento-Anexo V (Anexo I – Planilha 

Orçamentária) é estabelecido o quantitativo de 132.728,43m²; 

18. Retifique o texto do item 6.5 do Projeto Básico (Anexo IV) no que 

se refere ao quantitativo mensal de 3.508.960m² de limpeza de praias, 

pois a memória de Cálculo (item 6.5.1 do Projeto Básico) bem como o 

Anexo XVII (Cadastro de Vias e Logradouros) estabelecem o 

quantitativo mensal de 3.359.460m² (= 129.210m² x 26);  

19. Revise o item 11 – Qualificação Técnica do Projeto Básico (Anexo 

IV), pois foi observado equívoco de iniciar uma relação de exigências 

pela alínea “k”, quando o correto seria iniciar pela alínea “a”;  

20. Compatibilize a estimativa orçamentária à divisão de lotes 

estabelecida no Corpo do Edital (nos subitens 1.2 e 8.3);  

21. Complemente a redação do subitem 8.5.7 do Edital, passando a 

exigir, também, o comprovante de regularidade com o sistema de 

seguridade social (INSS);  

22. Retifique a redação do subitem 8.5.10 do Edital, de forma a 

eliminar a contradição entre a “declaração de idoneidade” e o texto que 

trata dos “...motivos determinantes da punição...”. Isto porque se a 

empresa é idônea ela não foi punida e não constará no cadastro (CEIS);  
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23. Disponibilize, no sitio eletrônico oficial, uma cópia atualizada do 

Edital, acompanhada por todos os seus anexos, em cumprimento ao que 

determina o art. 8º, § 1º, inciso IV da Lei Federal nº 12.527/11;  

24. Exclua a exigência de metodologia de execução, eliminando a 

redação do item 6 do Anexo VIII – Descrição de Atividades e Recursos, 

conforme ponderações lançadas no campo de observações da 

informação de 23/02/2018 da CEE, bem como em razão dos requisitos 

previstos pelo art. 30, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93;  

25. Elabore Errata informando as alterações ocorridas no corpo do 

Edital, dando a devida publicidade, na forma do art. 21, § 4º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

26. Informe como vêm sendo prestados os serviços, apresentando a 

respectiva documentação comprobatória, esclarecendo se está em vigor 

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

contratação por emergência, ressaltando-se a natureza essencial dos 

serviços e a necessidade de que sejam saneadas, com a maior 

brevidade possível, todas as falhas presentes neste Edital, evitando-se 

eventual nova celebração de contratos emergenciais; 

II  - 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 27 / 09 / 2018. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 
I   -   
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