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ORIGEM: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 

ASSUNTO: EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTULHO, RESÍDUOS VERDES E 

RESÍDUOS VOLUMOSOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA E TRATAMENTO DOS 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A (EXCETO 

A3 E A5). MORA ADMINISTRATIVA NA CONDUTA DO GESTOR 

IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO E 

CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 

DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO EDITAL. APLICAÇÃO DE 

MULTA. COMUNICAÇÃO COM DETERMINAÇÕES. 

INSTAURAÇÃO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA. 

DETERMINAÇÃO À CPR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS.  

  Versam os autos sobre o Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 006/20171, 

encaminhado pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo, cujo objeto é a prestação de serviços de 

coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, coleta de resíduos da 

construção civil, entulho, resíduos verdes e resíduos volumosos, manutenção e limpeza de vias e 

logradouros públicos e coleta e tratamento dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A (exceto 

A3 e A5) e do Município de Belford Roxo, no valor total estimado atualizado2 de R$ 41.126.158,68 

                                                           
1 Processo Administrativo nº 25/0006/2017. 
2 Houve acréscimo à estimativa orçamentária em razão da atualização da data-base da contratação, conforme determinado 
em decisão plenária de 25.07.2019, uma vez que valor naquela oportunidade era de 38.305.777,08 (trinta e oito milhões 
trezentos e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e oito centavos). 
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(quarenta e um milhões centos e vinte e seis mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e oito 

centavos). 

O certame encontra-se adiado sine die3.  

 Trata-se da décima terceira análise realizada nestes autos. 

Após decisões preliminares que formalizaram comunicações para que fossem cumpridos 

ajustes no instrumento editalício, em 25.07.2019, ante a ausência de resposta à Comunicação 

determinada em 04.04.2019, decidi pela Notificação ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, Prefeito do 

Município de Belford Roxo, oportunizando a sua defesa, bem como reiterei a Comunicação para que 

o responsável diligenciasse para suprir os itens ainda pendentes, com o alerta de que o 

descumprimento da decisão poderia ensejar sua penalização4. 

Em atendimento, foram encaminhados novos elementos por parte do Chefe do Executivo do 

Município de Belford Roxo, os quais foram objeto de nova análise deste Tribunal que, em sessão de 

                                                           
3 Disponível em: http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br. Acesso em 06.03.2020.   
4 1 – Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, atual Prefeito do Município de Belford Roxo, com base no 
disposto no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ nº. 204/96, na ordem sequencial do art. 26, do Regimento Interno desta 
Corte, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente razões de defesa pelo não atendimento da decisão monocrática 
anterior, sem prejuízo do seu atendimento; 
 2 – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, atual Prefeito do Município de Belford Roxo, com base no §1º 
do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na forma sequencial dos incisos do art. 26 do Regimento Interno, 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, tome ciência acerca da decisão desta Corte e atenda ao seguinte:  
2.1 – Mantenha adiada sine die a presente licitação até a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte;  
2.2 – Revise a Planilha de Composição de Custos do item 1.1 “Resíduos Sólidos Domiciliares e Urbanos (RSD + RSU)”, pois o 
número de caminhões compactadores de 15m³ foi reduzido de 11 (onze) para 10 (dez), sendo 09 (nove) ativos e 01 (um) 
para reserva técnica, entretanto não foi efetuada nenhuma alteração nos quantitativos de mão de obra de motoristas nem 
de coletores, que deveriam sofrer redução; 
2.3 – Revise o item 5.2 do Projeto Básico, do qual consta a “Tabela: Relação Mínima de Veículos e Equipamentos”, pois 
permanece o quantitativo de 11 (onze) caminhões compactadores de 15m³, sendo 10 (dez) operacionais e 01 (um) reserva 
técnica, entretanto o quantitativo destes caminhões foi reduzido para 10 (dez); 
2.4 – Revise o cálculo do quantitativo de caminhões compactadores de 6m³, a serem utilizados no serviço de coleta e 
transporte ao destino final de RSD/RSU, pois foi observado equívoco quanto à extensão total das ruas a serem atendidas, 
uma vez que foi considerada a extensão de 198,81km, quando o correto seria a extensão de 44,48km, considerando-se as 
informações explicitadas no Anexo 02.b (Relação de Rotas RSD/RSU), quanto à utilização de caminhões compactadores de 
6m³ apenas nas Rotas AS-01, AS-02, AS-03 e AS-04, o que conduz ao quantitativo de 02 (dois) caminhões, utilizando-se a 
metodologia de cálculo da FUNASA; 
2.5 – Compatibilize as diferentes informações quanto ao tipo de caçamba estacionária a ser utilizada no serviço de Coleta 
Seletiva, pois na respectiva composição de custos (item 1.4) constam caçambas estacionárias de 5m³ (item 3.3), entretanto, 
consta da alínea “c” do item 4.4.3 do Projeto Básico, que devem ser “caçambas estacionárias com tampa, para evitar o 
contato do material reciclado com o sol ou chuva”; 
2.6 – Encaminhe para análise desta Corte as propostas de preços que embasaram os valores previstos para os insumos, 
cujos preços decorrem de pesquisas de preços, as quais são relacionadas no documento enviado com o título “Estimativa 
de Preços dos Equipamentos, Insumos, Acessórios, EPI’s”; 
2.7 – Detalhe, especificando item por item, através de Errata, todas as alterações efetuadas no ato convocatório, bem 
como, se for o caso, também observe o que determina a Lei nº. 12.527/11 no art. 8º, inc. IV; 
2.8 – 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. 
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30.10.2019, decidiu pelo Acolhimento das razões de defesa apresentadas pelo responsável, pela 

formalização de nova Comunicação ao Prefeito e pela Determinação5. 

Na última decisão, após exame dos documentos remetidos pelo responsável sob o TCE-RJ n.º 

55.995-5/19, esta Corte entendeu que novamente o jurisdicionado deixou de atender às 

determinações efetuadas. Por esse motivo, em 18.12.2019, foi realizada nova Notificação ao Sr. 

Wagner dos Santos Carneiro para que apresentasse razões de defesa em relação à mora 

administrativa na adoção das determinações deste Tribunal, assim como foi formalizada nova 

Comunicação para que o jurisdicionado efetuasse os ajustes necessários ao prosseguimento do 

Edital, nos seguintes termos:  

1 – Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, atual Prefeito do 
Município de Belford Roxo, com base no §2º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº. 
204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente razões de defesa em 
relação à mora administrativa na adoção das determinações deste Tribunal, no que 
tange ao saneamento do procedimento licitatório em tela; 

2 – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, atual Prefeito do 
Município de Belford Roxo, com base no §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº. 
204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, tome ciência acerca da decisão desta 
Corte e atenda ao seguinte: 

2.1 – Mantenha adiada sine die a presente licitação até a decisão definitiva a ser 
adotada por esta Corte, encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos 

                                                           
5 1 – Pelo ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE DEFESA apresentadas pelo Sr. Wagner dos Santos Carneiro em razão da 
Notificação formalizada na decisão proferida em 25.07.2019; 
2 – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, atual Prefeito do Município de Belford Roxo, com base no §1º 
do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº. 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, tome ciência acerca da decisão desta 
Corte e atenda ao seguinte: 
2.1 – Mantenha adiada sine die a presente licitação até a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte; 
2.2 – Revise a planilha de composição de custos do item 1.1 “Resíduos Sólidos Domiciliares e Urbanos (RSD + RSU)”, 
corrigindo os quantitativos de mão de obra de motoristas e de coletores, tendo em vista que há previsão de utilização de 09 
(nove) caminhões compactadores de 15m³ ativos e 01 (um) caminhão reserva, estando certo que o número de profissionais 
tem que ser proporcional ao número de equipamentos ativos. 
2.3 – Revise o item 1.3 “RSD (assentamentos subnormais)”, da planilha de estimativa de quantidade de equipamentos, 
constante do arquivo Anexo 8.a (Planilha – Memória de Cálculo), na aba “Cálculo dos Equipamentos”, pois constam 
informações incompatíveis referentes ao número de viagens, à capacidade diária do caminhão compactador de 6m³ e a 
respectiva quantidade de caminhões. 
2.4 – Revise as planilhas de composição de custos corrigindo e compatibilizando as seguintes inadequações: 
2.4.1 – O valor do auxílio alimentação dos profissionais, pois consta como R$15,00 enquanto a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2019/2020 – Nº MTE RJ000705/2019 estabeleceu o valor de R$ 18,00; 
2.4.2 – O valor do vale transporte do motorista apresenta valores diversos (R$ 3,95, para o item 1.1- RSD + RSU; R$2,02, 
para o item 1.2 – RCC e item 1.3 RVE + RVO; R$2,66, para o item 1.4 – Seletiva, sendo necessária sua compatibilização. 
2.5 – Detalhe, especificando item por item, através de Errata, todas as alterações efetuadas no ato convocatório, bem como 
observe o que determina a Lei nº. 12.527/11 no art. 8º, inc. IV; 
2.6 – 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; 
3 – Pela DETERMINAÇÃO ao Jurisdicionado para que cumpra os itens abaixo elencados, a saber: 
3.1 – 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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de adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, além de manter divulgada 
a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet) em atenção ao que determina o art. 
8º da Lei nº 12.527/11; 

2.2 – Revise a planilha de composição de custos do item 1.1 “Resíduos Sólidos 
Domiciliares e Urbanos (RSD + RSU)”, corrigindo os quantitativos de mão de obra 
de motoristas e de coletores, tendo em vista que há previsão de utilização de 09 
(nove) caminhões compactadores de 15m³ ativos e 01 (um) caminhão reserva, 
estando certo que o número de profissionais tem que ser proporcional ao número 
de equipamentos ativos; 

2.3 – Revise a planilha de Memória de Cálculo, adotando na aba ‘CALCULO DOS 
EQUIPAMENTOS’ o efetivo resultado para o quantitativo de equipamentos, 
encontrado a partir do cálculo realizado com parâmetros de projeto, apresentando 
resultados que correspondam à manipulação dos fatores considerados no 
dimensionamento proposto, tendo em vista que a célula que aponta o resultado do 
cálculo de caminhões de 12m3 não está vinculada às variáveis de cálculo da 
planilha, não trazendo em si o resultado das operações matemáticas devidas, 
encaminhando para análise desta Corte de Contas nova planilha com o correto 
dimensionamento, em arquivo eletrônico editável com as devidas vinculações e 
relações de descendência mantidas; 

2.4 – Justifique a adoção do quantitativo de ‘Extensão de ruas a serem atendidas 
pela frota’ (aba Dimensionamento FUNASA – RSD) como zero (nulo), uma vez que o 
parâmetro é parcela divisora da razão resultante no número de viagens diárias por 
veículo, encaminhando para análise dados técnicos que fundamentem a adoção do 
quantitativo proposto para dimensionamento; 

2.5 – Justifique a adoção do quantitativo de ‘0,75Kg/hab/dia’ como estimativa da 
quantidade diária gerada de resíduo por habitante (aba ‘Metodologia FUNASA – 
RSD), quando na aba ‘CÁLCULO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS’ o mesmo foi adotado 
como 0,90, encaminhando para análise dados técnicos que fundamentem a adoção 
do quantitativo proposto para dimensionamento ou retificando o fator, caso trate 
de erro material, sem prejuízo de encaminhar nova planilha com o correto 
dimensionamento para análise desta Corte, em arquivo eletrônico editável com as 
devidas vinculações e relações de descendência mantidas; 

2.6 – Justifique a adoção do quantitativo de ‘Geração de RSD por habitante’ (aba 
CÁLCULO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS) como 0,0817, uma vez que não foi possível 
identificar a origem do dado no presente dimensionamento, encaminhando para 
análise dados técnicos que fundamentem a adoção do quantitativo proposto para o 
dimensionamento, ou alterando-o conforme necessário, sem prejuízo de 
encaminhar nova planilha com o correto dimensionamento para análise desta 
Corte, em arquivo eletrônico editável com as devidas vinculações e relações de 
descendência mantidas; 

2.7 – Revise o item 1.3 “RSD (assentamentos subnormais)”, da planilha de 
estimativa de quantidade de equipamentos, constante do arquivo Anexo 8.a 
(Planilha – Memória de Cálculo), na aba “Cálculo dos Equipamentos”, pois constam 
informações incompatíveis referentes ao número de viagens, à capacidade diária 
do caminhão compactador de 6m³ e a respectiva quantidade de caminhões; 

2.8 – Compatibilize as datas de referência do orçamento (pesquisas nos sistemas de 
custos e cotações de mercado), encaminhando documentação para análise deste 
Tribunal; 
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2.9 – Envie edital consolidado contemplando e destacando todas as alterações 
efetuadas por determinação desta Corte bem como por iniciativa própria da 
Administração; 

2.10 – Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 
efetuadas no ato convocatório se for o caso, disponibilizando seu inteiro teor, bem 
como o conteúdo completo e atualizado do Edital consolidado, no endereço 
eletrônico oficial do Município, nos termos do art. 8º, §1º, IV e §2º da Lei nº. 
12.527/11; 

2.11 – 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; 

Os prazos para atendimento à decisão aludida transcorreram sem que dessem entrada neste 

Tribunal novos elementos encaminhados por parte do responsável acima citado, de modo que foi 

expedido, em nome do Sr. Wagner dos Santos Carneiro, o Certificado de Revelia n.º 164/2020, 

anexado pela Coordenadoria Geral de Prazos e Diligências (CPR) em 28.02.2020. 

O Corpo Instrutivo, representado pela Coordenadoria de Exame de Editais (CEE), 

considerando o não atendimento injustificado à decisão de 18.12.2019, sugeriu a aplicação de multa 

ao jurisdicionado, assim como nova notificação a ele direcionada, nos termos da manifestação de 

02.03.2020.  

O douto Ministério Público Especial, na pessoa de seu Procurador-Geral, Dr. Sérgio Paulo de 

Abreu Martins Teixeira, opina no mesmo sentido, conforme parecer de 03.03.2020. 

  É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos por força dos Atos Executivos nºs 20.788 e 20.796, publicados 

no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas datas de 04 e 12 de abril de 2017, respectivamente. 

Conforme destacado, o objeto do presente edital é a prestação de serviços de coleta, 

transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, coleta de resíduos da construção civil, 

entulho, resíduos verdes e resíduos volumosos, manutenção e limpeza de vias e logradouros públicos 

e coleta e tratamento dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A (exceto A3 e A5). 

Os autos já foram examinados em outras doze oportunidades, com a primeira decisão 

proferida nestes autos datada de 11.07.2017, entretanto, não foram promovidos todos os ajustes 

necessários ao prosseguimento do Edital. 



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

E06/E03  
 

Por meio do documento TCE-RJ n.º 016.010/17, juntado em atendimento à decisão de 

11.07.2017, o jurisdicionado informou que os serviços até então estavam sendo prestados pelo 

Contrato nº 001/SEMUSP/2017, formalizado com a sociedade empresária Força Ambiental Ltda., no 

valor de R$ 13.909.575,78 (treze milhões, novecentos e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais 

e setenta e oito centavos), com término previsto para o dia 12.07.2017.  

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual (SCAP), verifiquei que, em relação 

ao instrumento contratual mencionado, tramitaram nesta Corte os seguintes processos: TCE-RJ n.ºs 

209.226-2/17 (Ato de Dispensa de Licitação), 209.232-1/17 (Contrato) e 202.471-0/17 (Denúncia em 

face de supostas irregularidades perpetradas pelo Município de Belford Roxo na contratação de 

prestação de serviços de locação de veículos e equipamentos com combustível e motorista que 

atendam a coleta de lixo naquela municipalidade). O conjunto de processos recebeu decisão de 

mérito em 09.10.2019, pelo conhecimento do ato de dispensa e do contrato e pela improcedência da 

Denúncia6.  

Anteriormente ao Contrato n.º 001/SEMUSP/2017, era mantido o Contrato n.º 

003/SEMUSP/2014, oriundo do Pregão Presencial n.º 015/20147, com a Supramar de Iguaçu Ltda., no 

valor de R$ 19.068.000,00 (dezenove milhões e sessenta e oito mil). O instrumento, no entanto, foi 

rescindido pela Administração em 10.01.2017, convencionando, em seguida, a prestação do serviço 

de coleta de resíduos pela Força Ambiental Ltda., proveniente de ato dispensa de licitação, de acordo 

com o já ponderado8.  

Regressando um pouco mais no histórico de contratações dos serviços em tela pelo 

Município de Belford Roxo, com o intuito de demonstrar as contratações diretas pactuadas com 

fulcro no inc. IV do art. 24 e art. 25, ambos da Lei n.º 8.666/93, realço e complemento a tabela 

elaborada pela CEE em instrução de 22.06.2017:  

 

                                                           
6 Nos termos do voto proferido pela Exma. Conselheira Substituta Andrea Siqueira Martins, no bojo do processo TCE-RJ n.º 
202.471.0/17. Foi ressaltado pela relatora que ato de dispensa de licitação que deu origem ao contrato nº 
001/SEMUSP/2017 decorreu da necessidade de suprir o serviço de coleta de resíduos sólidos após a rescisão do contrato nº 
003/SEMUSP/2014, bem como de permitir que houvesse tempo hábil para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos de 
elaborar futuro certame licitatório. Além disso, não foram verificados indícios de sobrepreço na referida contratação. 
7 Processo administrativo 25/0000057/2014.  
8 Nos autos do processo TCE-RJ n.º 202.471-0/17, foi destacado pela SSO, em 31.03.2017, que no âmbito da auditoria de 
monitoramento realizada no período compreendido entre 29.09.14 e 03.10.14 (Processo TCE/RJ nº 228.773-6/14), estava 
vigente o Contrato nº 003/SEMUSP/20014, assim como que no referido monitoramento foram detectadas irregularidades 
referentes à prestação do serviço de coleta dos resíduos sólidos urbanos e serviços de saúde, conforme achados destacados 
no respectivo relatório, às fls. 152/154 do aludido processo. 
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Processo TCE-RJ Natureza Objeto Celebração Prazo Contratada Valor (R$) 

207.199-5/15 Contrato s/nº 
Coleta de 

resíduos sólidos 
08.02.2013 

60 
dias 

Empresa 
Dinâmica 

Ltda. 
5.372.500,00 

207.198-1/15 
Termo Aditivo 
ao Contrato 

s/nº 

Prorrogação do 
prazo contratual 

05.04.2013 
120 
dias 

Empresa 
Dinâmica 

Ltda. 
2.215.730,00 

810.271-0/15 
Contrato n.º 

4276/12 

Destinação final 
de resíduos 

sólidos 
20.09.2012 

12 
meses 

Boechat do 
Bairro Trat. 

Resíduos 
Ltda. 

7.800.000,00 

810.355-2/15 

1º Termo 
Aditivo ao 

Contrato nº 
4276/12 

Prorrogação do 
prazo contratual 

18.09.2013 
12 

meses 

Boechat do 
Bairro Trat. 

Resíduos 
Ltda. 

7.800.000,00 

810.254-2/15 

2º Termo 
Aditivo ao 

contrato nº 
4276/12 

Prorrogação do 
prazo contratual 

28.04.2014 
12 

meses 

Boechat do 
Bairro Trat. 

Resíduos 
Ltda. 

7.800.000,00 

810.188-9/16 
Contrato n.º 

001/2014 

Locação de 
veículos para 
coleta de lixo 

urbano 

05.01.2014 
6 

meses 

Marcan RJ 
Locação de 

Veículos 
Ltda. 

9.567.900,00 

Pela análise dos documentos que integram os autos e observadas as medidas adotadas pelo 

Município na condução das contratações para a prestação dos serviços em comento, ao que tudo 

indica atualmente eles estão sendo prestados por sociedade contratada de forma emergencial, 

muito embora a última informação sobre o assunto tenha sido encaminhada em resposta à decisão 

plenária de 23.08.2018, ocasião em que o responsável informou que a coleta de resíduos estava 

sendo realizada pela Supramar de Iguaçu Ltda.9 e a destinação final realizada pela CTR Haztec Ltda.10, 

ao passo que a coleta seletiva não estava sendo realizada.  

Faz-se oportuno acentuar a importância dos serviços em comento, a saber: coleta, transporte 

e destinação final de resíduos sólidos e a manutenção e limpeza de vias e logradouros públicos, uma 

vez que constituem elementos de saneamento básico e que impactam diretamente na saúde e 

qualidade de vida da população, bem como impactam a preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sem desconsiderar também o contexto fático atual de pandemia 

provocada pelo Covid-19. 

Cabe destacar, nesse cenário, que não é desconhecida a dificuldade que o Município de 

Belford Roxo tem enfrentado no tocante a correta execução de tais serviços, já que amplamente 

                                                           
9 Processo administrativo n.º 25/0035/2018. 
10 Processo administrativo n.º 25/0023/2018. 
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noticiado o descarte irregular de resíduos sólidos no início do ano de 2017 (“lixão do Babi”)11, com 

agravamento da degradação ambiental no local onde eram feitos os despejos de lixos sem 

tratamento, situação que originou a Ação Civil Pública 0047594-20.2019.8.19.0008, em tramitação 

na 2ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo.  

Ainda na conjuntura do tema no Judiciário, reputo conveniente destacar que tramita 

processo deflagrado12 em razão de apurações de crimes contra a Administração Pública praticados 

por agentes atuantes na municipalidade, no âmbito de contratação para a prestação dos serviços de 

coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, bem como sua destinação final em aterro 

sanitário13. Assim sendo, uma vez que o referido expediente ainda não transitou em julgado, em 

apreço à cooperação entre os poderes estatais, determinarei a expedição de ofício ao juízo 

competente, qual seja, o 2º Grupo de Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro acerca do apurado no âmbito da presente decisão. 

No mesmo sentido, serão expedidos ofícios para ciência desta decisão ao Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro e à 2ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo, na qual tramita a Ação 

Civil Pública Ambiental já mencionada nesta fundamentação.  

Feitas tais considerações, verifica-se que, nos autos em tela, apesar de alertado em diversas 

ocasiões quanto à possibilidade de serem formalizadas medidas coercitivas por esta Corte caso não 

ficasse demonstrados os esforços na solução das pendências e eliminação das irregularidades 

apontadas nos autos, conforme as decisões de 11.07.2017, 05.02.2018, 23.08.2018, 13.02.2019, 

25.07.2019 e 18.12.2019, as providências adotadas pelo gestor consistiram em atendimentos 

apenas parciais às decisões, sempre com itens pendentes de esclarecimentos ou elementos que 

suscitavam novos questionamentos, impedindo o conhecimento do instrumento editalício. 

                                                           
11 Disponível em: http://www.mprj.mp.br/web/guest/home/-/detalhe-noticia/visualizar/80405 – Acesso em: 10.03.2020. 
12 Processo 0066576-43.2018.8.19.0000. 
13 Impende ressaltar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 13.11.2018, por 
meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, narra a situação de celebração de 
sucessivos contratos emergenciais por dispensa de licitação, no segmento de coleta e transporte de resíduos sólidos, desde 
12 de janeiro de 2017, listando os contratos celebrados com a sociedade Força Ambiental Ltda. (Contrato n.º 
01/SEMUSP/2017 e n.º 25/000005/2017), Carfilub Logística e Transporte Ltda. (Contrato n.º 25/00003/2017), I.R. Novatec 
Serviços e Consultoria Ambiental EIRELLI-EPP (Contrato n.º 25/00007/2017 e n.º 25/000001/2018) e Supramar de Iguaçu 
Ltda. (Contrato n.º 25/0003/2018 e n.º 25/00006/2018). Na mesma peça, foi destacado trecho do depoimento do Sr. 
Moises de Souza Boechat, representante legal da empresa Boechat do Bairro Tratamento de Resíduos, Coleta e 
Conservação Ltda. – BOB Ambiental, em que foi sustentado que a Prefeitura elaborava os instrumentos convocatórios das 
licitações deliberadamente com vícios e defeitos, propiciando questionamentos por esta Corte de Contas, o que acabava 
por justificar o prolongamento de contratações por emergência. 

http://www.mprj.mp.br/web/guest/home/-/detalhe-noticia/visualizar/80405
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Diante de todo o contexto que permeia os serviços e os elementos que compõem os autos, 

estou convencido que o responsável, em verdade, delonga o saneamento do feito sem justificativas 

minimamente plausíveis.  

Isso porque, apesar das inúmeras oportunidades que teve, o jurisdicionado não envidou o 

necessário empenho na solução das pendências e consequente eliminação das irregularidades 

levantadas pelo Plenário desta Corte, razão pela qual, na última decisão, foi chamado novamente 

para que adotasse as medidas necessárias ao saneamento do processo, bem como foi oportunizada a 

sua defesa em razão da mora administrativa identificada na sua conduta nos autos. Validamente 

cientificado, o Chefe do Executivo Municipal não encaminhou qualquer resposta a este Tribunal. 

A fim de melhor elucidar a situação, merece realce o fato de o jurisdicionado ter remetido 

em oportunidades pretéritas algumas solicitações a esta Corte para que fossem analisados os 

elementos por ele encaminhados na maior brevidade possível – o que, vale destacar, é primado 

deste Tribunal na tramitação de processos que tratam de editais de licitação –, direcionando este 

Plenário ao iluso entendimento de que a sua atuação era diligente, quando, em verdade, tais apelos 

não consistiam real receio do administrador, mas sim tentativa de eximir-se da sua responsabilidade 

frente a demora da realização da licitação ao aparente argumento de que estaria sempre atendendo 

às decisões da Corte, sem considerar, contudo, que a solução efetiva das inconsistências do 

instrumento convocatório depende, principalmente, do empenho do gestor na condução das 

adequações a serem promovidas no edital que não restou demonstrado no caso em tela, a 

exemplo da inércia do responsável em atender à última decisão deste Tribunal. 

Vale dizer que no decurso processual também foram acostados diversos pedidos de 

prorrogação de prazo para atendimento às decisões exaradas nestes autos, todos deferidos, quais 

sejam (em anexo): processos TCE-RJ n.ºs 221.669-8/18, 212.134-0/19, 231.150-9/18, 237.238-1/19 e 

243.148-4/19, os quais, ainda que afigurem prerrogativa do jurisdicionado, não resultaram no 

saneamento completo do feito e postergaram as decisões deste Tribunal14. 

É digno de nota que na primeira submissão plenária do feito, em 11.07.2017, foram listados 

mais de vinte e cinco pontos de incorreções no Edital, com determinação para que o jurisdicionado 

procedesse aos ajustes necessários. No presente momento, passados mais de dois anos e meio, 

permanecem pendentes de saneamento quase dez itens, seja por novos impasses oriundos das 

                                                           
14 Cabe mencionar que a última solicitação de prorrogação, apesar de deferida, não influenciou o prazo da decisão anterior, 
já que o jurisdicionado juntou o documento TCE-RJ n.º 55.995-5/19 em 03.12.2019, antes do término do prazo dilatado. 
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documentações apresentadas ao longo das instruções ou por falhas que perduraram entre as 

decisões, a exemplo da revisão da planilha de composição de custos do item 1.1 “Resíduos Sólidos 

Domiciliares e Urbanos (RSD + RSU), solicitada nas últimas três sessões.  

Certo é que, a despeito de todas as instruções, decisões e alertas, o instrumento ainda 

demanda várias providências para o seu saneamento e pertinência com os princípios da legalidade e 

economicidade, sendo insuficientes as medidas até agora adotadas. Com efeito, diante de todo o 

apurado ao longo do tempo transcorrido e tendo em vista as informações disponíveis sobre os litígios 

judiciais relativamente à municipalidade e ao objeto a ser licitado, concluo que o instrumento foi 

remetido propositalmente com inúmeras falhas impeditivas ao seu conhecimento, as quais, embora 

apontadas nas instruções, são sempre combatidas apenas em parte pelo jurisdicionado, de forma a 

prolongar as situações que dão amparo às contratações emergenciais. 

Em outras doze oportunidades, este Tribunal, haja vista sua atuação no controle preventivo 

exercido no âmbito da análise dos Editais, procedeu ao diligente e minucioso exame do instrumento 

em tela, orientando e determinando as providências indispensáveis ao prosseguimento do certame, 

levando em consideração especialmente o caráter essencial e contínuo dos serviços de coleta, 

transporte e destinação dos resíduos sólidos. Nesta oportunidade, porém, ante todas as 

ponderações efetuadas e o risco de ser a futura contratação antieconômica, oriunda de licitação 

nos moldes ora apresentados, não verifico outro deslinde ao Edital por Concorrência Pública nº 

006/2017, senão o da declaração da sua Ilegalidade.  

A declaração de ilegalidade do procedimento licitatório sob exame, por óbvio, não exime o  

gestor da obrigação de zelar pela regular continuidade da prestação dos serviços de coleta, 

transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, dada sua natureza de serviço público 

essencial. 

Nada obstante isso, determinarei a instauração e conclusão de licitação, no prazo de 90 

(noventa) dias, para a regular contratação dos serviços em tela, consignando a necessidade de o 

Município de Belford Roxo atender, no novo procedimento licitatório, todas as determinações 

apontadas nos autos do presente processo. 

Considerando a aparente persistência de situação irregular decorrente de desídia reiterada 

no cumprimento de decisões desta Corte, revela-se também adequado instaurar auditoria 
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extraordinária com o escopo de avaliar como os serviços estão atualmente sendo prestados, à vista 

de possíveis contratações fulcradas em emergências fictas.  

De toda sorte, uma vez que foi apurada a mora administrativa na adoção dos ajustes 

indicados por este Tribunal, cumpre aplicar a devida sanção ao responsável em face do 

descumprimento identificado que, ao meu ver, constituiu conduta dolosa do gestor e, portanto, 

diferencia o caso em tela de outros já analisado por este Plenário, tais como observado nos autos dos 

processos TCE-RJ nº. 235.942-8/1815 e TCE-RJ nº. 106.988-2/1916. 

Sendo assim, quanto à dosimetria da penalidade, considero que a fixação de seu valor deve 

ser suficiente e adequada não só para repreender a conduta do responsável, mas também para inibir 

a reiteração do comportamento vedado, ostentando, portanto, nítido caráter punitivo-pedagógico. 

Em respeito ao artigo 65 da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, bem como ao art. 22 da Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro, o quantum da multa deverá refletir, entre outras 

condições, as de exercício da função, a relevância da falta, o grau de instrução do servidor e sua 

qualificação funcional, bem assim se agiu com dolo ou culpa. 

Em atenção a tais critérios, em especial considerando que o jurisdicionado exerce elevado 

cargo no âmbito do governo municipal (Chefe do Executivo Municipal de Belford Roxo), assim como 

que a sua inércia, seja em responder às determinações deste Tribunal, seja em apresentar elementos 

capazes de demonstrar a adequação das previsões editalícias, evidenciou a existência de mora na 

condução do procedimento licitatório, agravada quando considerada a importância do objeto a ser 

licitado, considero razoável a aplicação de multa no valor de 10.000 UFIR/RJ, equivalente nesta data 

a R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais)17.  

No mais, cumpre mencionar que, muito embora conste no Certificado de Revelia n.º 

164/2020 que o Ofício PRS/SSE/CSO/NP n.º 40.828/2019, de 19.12.2019, foi enviado ao responsável 

em 27.12.2019, por meio do Sistema de Comunicação Digital (SICODI), e o termo também foi 

publicado em 27.12.2019, verifiquei que a publicação foi realizada em 14.01.2020 e o ofício foi 

entregue em 08.01.2020, de modo que incluirei determinação à Coordenadoria de Prazos e 

Diligências (CPR), a fim de que promova a devida retificação das informações no documento. 

                                                           
15 De relatoria do Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. 
16 De relatoria do Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Guerren. 
17 Conforme Resolução 366 SEFAZ, DE 21-12-2018.  
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Destaco, derradeiramente, que o jurisdicionado poderá acessar a manifestação do Corpo 

Instrutivo e o parecer do Ministério Público Especial por meio do sítio eletrônico deste Tribunal, em 

espaço próprio às consultas processuais18. 

Pelo acima exposto, posiciono-me DESACORDO com o Corpo Instrutivo e com o parecer do 

douto Ministério Público Especial. 

VOTO:    

1 – Pela DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do Edital de Licitação por Concorrência Pública nº 

006/2017 (processo administrativo nº 25/0006/2017), formalizado pela Prefeitura do Município de 

Belford Roxo; 

2 – Pela APLICAÇÃO DE MULTA, no valor R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e 

cinquenta reais), equivalente, nesta data, a 10.000 UFIR/RJ, ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, atual 

Prefeito do Município de Belford Roxo, com fulcro no inciso IV c/c VII do art. 63 da Lei Complementar 

Estadual nº 63/90, diante da verificação de mora administrativa na conduta do gestor na adoção das 

determinações deste Tribunal, DETERMINANDO-SE, desde logo, a COBRANÇA JUDICIAL, nos termos 

do art. 3º da Deliberação TCE-RJ nº. 267/16, inclusive com a expedição de ofício, caso a presente 

multa não venha a ser recolhida no prazo regimental e a continuidade do processo no que se refere 

ao aguardo do recolhimento da sanção, observado o procedimento recursal; 

3 – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, Prefeito do Município de 

Belford Roxo, com base no art. 6º, § 1º, da Deliberação nº TCE/RJ 204/96, para que cumpra as 

seguintes DETERMINAÇÕES: 

3.1 – Proceda à anulação formal do procedimento licitatório em tela, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição Federal, adotando as formalidades elencadas no art. 49 da Lei nº. 8.666/93; 

3.2 – Promova e conclua, no prazo de 90 (noventa) dias, novo procedimento licitatório para a 

regularização das contratações para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de 

resíduos, devendo cumprir todas as determinações já consignadas por este Tribunal no presente 

processo, matéria que estará sujeita a exame em sede da auditoria cuja instauração está sendo 

determinada no item 4 desta decisão. 

                                                           
18 Disponível em: http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo.  
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4 – Pela DETERMINAÇÃO à SGE, para que instaure AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

EXTRAORDINÁRIA, com fundamento no art. 49, § 1º, “c”, do Regimento Interno desta Corte, na 

modalidade a ser definida oportunamente pelo setor competente deste Tribunal de Contas, com o 

escopo de, entre outros aspectos que o setor competente entender pertinentes, avaliar a forma em 

que estão sendo atualmente prestados os serviços de coleta, transporte e destinação final de 

resíduos sólidos e limpeza urbana no Município de Belfoord Roxo, a legalidade de eventuais 

dispensas de licitações e contratações emergenciais para a prestação, bem como acompanhar o 

cumprimento do item 3.2 desta decisão.  

5 – Pela DETERMINAÇÃO à Coordenadoria de Prazos e Diligências (CPR), a fim de que 

promova a devida retificação das informações constantes no Certificado de Revelia n.º 164/2020;  

6 – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à 2ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo, a fim de que 

tome Ciência quanto às informações e conclusões desenvolvidas no presente voto; 

7 – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao 2º Grupo de Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que tome ciência quanto às informações e conclusões 

desenvolvidas no presente voto;  

8 – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a fim de 

que tome Ciência quanto às informações e conclusões desenvolvidas no presente voto. 

GA-1,  

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 
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