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1. INTRODUÇÃO 

D entre as diversas competências/atribuições do TCMRJ, 
na sua missão de exercer o controle externo da gestão 
dos recursos públicos municipais, encontra-se a análise 

dos Editais de Licitação na modalidade de Concorrência Pública, 
dos quais a parcela mais relevante nos últimos anos, tanto em 
quantidade de Editais, quanto nos custos envolvidos, versa sobre a 
execução de obras de engenharia.

Consoante o art. 1º, inciso I, da Deliberação TCMRJ nº 127/19991, 
a Jurisdicionada deve remeter cópia do Edital de Concorrência e 
documentação que lhe diga respeito em até 3 (três) dias úteis após 
a publicação do Aviso de Licitação. Tendo em mente o art. 228 do 
Regimento Interno do Tribunal (Deliberação TCMRJ nº 1832/2011), 
que trata da sequência/prazos de tramitação interna dos autos de 
Editais de Concorrência até a votação em Plenário, constata-se 
que a mens legislatoris foi a de assegurar que o exame seja finali-
zado antes do prazo para entrega das propostas das licitantes, via 
de regra 30 (trinta) dias após a publicação do Aviso (art. 21, § 2º, 
inciso II, alínea “a” da Lei 8.666/93).

1. Art. 1º - Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 
as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, deverão 
encaminhar ao Tribunal de Contas do Município:

I - dentro de três dias úteis a contar da publicação do aviso (Lei federal nº 8.666/93, 
art. 21), cópia dos editais de licitação por concorrência, acompanhados de cópia das 
respectivas publicações no Diário Oficial do Município e em jornal diário de grande 
circulação no Estado e no Município, e de toda a documentação que lhes diga respeito, 
inclusive minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação pela 
assessoria jurídica do órgão ou entidade; quando se tratar de obras financiadas parcial 
ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais, deverá 
também ser enviada cópia da publicação do aviso no Diário Oficial da União;



O CONTROLE CONCOMITANTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DO TCMRJ6

Trata-se, 2portanto,  de espécie  de sistema de controle 
concomitante ao procedimento administrativo, posto ser efetuado 
apenas após a publicação do Aviso de Licitação, apesar do inegável 
caráter tangencial de controle prévio, tendo em vista anteceder a 
futura contratação do licitante vencedor, desdobramento natural 
do procedimento em questão. Nesse sentido, vale lembrar os 
ensinamentos de Takeda (2010), in verbis:

Verifica-se que o dispositivo mencionado [art. 113 da Lei 8.666/93] 
traz em seu bojo os controles prévio e concomitante das Cortes 
de Contas, simultaneamente, haja vista que serão aplicados no 
momento do rito do certame e antes da contratação do candidato 
vencedor. Observe o que diz o Ministro Benjamim Zymler (O controle 
externo das concessões e das parcerias público-privadas. 2ª. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008, p. 122) a respeito:

“Não se pode olvidar que o controle realizado no âmbito de um 
determinado procedimento administrativo como o licitatório, por 
exemplo, acaba inevitavelmente gerando um certo controle prévio. Isso 
decorre do fato de um procedimento ser o encadeamento de atos que, 
apesar de serem relativamente autônomos, ocorrem em consonância 
com uma determinada ordem cronológica e mantém uma relação 
teleológica entre si, a qual deriva do fim almejado pelo agente público. 
Logo, frequentemente, observa-se que o controle de um determinado ato 
implica a fiscalização de atos subseqüentes (...). O § 2º do art. 113 da lei de 
licitações prevê um outro exemplo desse controle prévio reflexo.”

2. Art. 228 - Os editais de licitação por concorrência serão recebidos e imediatamente 
providenciada a autuação pelo Serviço de Protocolo, que os encaminhará à 7ª 
Inspetoria Geral de Controle Externo – 7ª IGE, ficando estabelecidos os seguintes 
prazos e sequência:

I - até 07 (sete) dias úteis para exame e instrução pela unidade técnica mencionada 
no caput;

II - 01 (um) dia útil para pronunciamento da Secretaria Geral de Controle Externo;

III - até 02 (dois) dias úteis, para emissão de parecer da Procuradoria Especial;

IV - até 03 (três) dias úteis para exame do Relator, devendo incluí-lo na pauta da 
primeira sessão subsequente ao término do seu prazo.
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Assim, o exame pelo TCMRJ antes do recebimento/abertura 
dos envelopes pela Administração possibilita que eventuais 
imperfeições sejam sanadas antes da adjudicação e formalização do 
Contrato. É imperioso ressaltar que o objetivo principal desse exame 
não é punir a Administração, nem buscar culpados por equívocos, 
mas proporcionar uma contratação mais vantajosa, que poderia ser 
prejudicada por algum vício no Edital, cuja reparação a posteriori 
não surtiria o efeito desejado, em prol da garantia da legalidade, 
legitimidade e economicidade dos procedimentos licitatórios.

2. PRINCIPAIS PONTOS DE AUDITORIA 

A análise dos Editais de Concorrência que versam sobre obras 
e serviços de engenharia pode ser subdividida basicamente em 
dois aspectos: a análise do Edital (formal e material), quanto 
ao atendimento dos ditames legais que regem a matéria, e a 
análise técnica de engenharia, notadamente dos orçamentos que 
instruem a estimativa de custos do empreendimento.

2.1. Análise do Edital

Quanto ao primeiro aspecto, qual seja, a análise com viés legalista 
do edital, lista-se resumidamente, em rol exemplificativo, os 
principais pontos objeto de verificação quanto a sua conformidade:

 ▶ Tempestividade da remessa da cópia do Edital e documentação 
correlata ao TCMRJ

 ▶ Existência e conformidade legal (elementos mínimos) da 
publicação dos Avisos de Licitação nos veículos adequados 
(D.O. Rio, jornal de grande circulação e D.O.U., se for o caso)
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 ▶ Observância da antecedência mínima entre a publicação do 
Aviso e a realização do Certame

 ▶ Envio de cópia do Parecer Jurídico por parte da Procuradoria 
Geral do Município - PGM, com fundamentação e/ou ajustes da 
Jurisdicionada em caso de restrições

 ▶ Comprovação do atendimento aos requisitos impostos pelo Art. 
16 da LRF3

 ▶ Encaminhamento da cópia do Acompanhamento da Reserva de 
Dotação, suficiente para a execução das obras ou serviços no 
exercício financeiro em curso, em conformidade com o art. 7º, 
§2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93

 ▶ Adequado equacionamento das questões ligadas ao meio 
ambiente, incluindo, quando pertinente, todas as licenças, 
permissões e autorizações necessárias ao pleno exercício das 
atividades objeto do Certame, nos termos da legislação vigente

 ▶ Outros aspectos concernentes a exigências da Lei 8.666/93 
(cópia do Edital datada e assinada/rubricada etc.)

2.2. Análise Técnica de Engenharia

Quanto à análise técnica de engenharia, apontam-se a seguir os 
principais aspectos que vêm sendo discutidos com a Jurisdicionada, 

3.  Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
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que visam aprimorar os procedimentos licitatórios, e respectiva 
análise, por parte desta Corte de Contas.

2.2.1. PROJETOS BÁSICOS E CORRELATOS (ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS, TERMO DE REFERÊNCIA ETC.)

Em sua maioria,  os  projetos  básicos  que instruem os 
procedimentos licitatórios são insuficientes para a caracterização 
precisa da obra ou serviço, em desacordo inclusive com os ditames 
legais concernentes à matéria. A ausência de estudos técnicos 
preliminares impossibilita o desenvolvimento de soluções e 
metodologias viáveis e definitivas, fazendo com que a elaboração 
de uma planilha orçamentária torne-se sobremaneira dependente 
da experiência pessoal do orçamentista.

Tal problema ocorre em nível nacional, talvez por falta de 
um planejamento estratégico de médio e longo prazo para as 
demandas de infraestrutura geradas pela sociedade. Deve-se 
ressaltar que o planejamento bem detalhado de uma obra, em 
todos os seus aspectos, tem a capacidade de gerar maior nível 
de segurança na caracterização prévia dos serviços, de forma a 
minimizar a necessidade de eventuais alterações contratuais no 
decorrer do empreendimento.

É inserido neste contexto que o TCMRJ tem buscado contribuir 
com a Administração Pública, insistindo na importância de um 
projeto básico mais consistente e prontificando-se a discutir 
soluções de engenharia que assegurem a qualidade requerida 
mas, em acréscimo, considerem conjuntamente a economicidade 
necessária no trato com o erário.

Neste sentido, vale lembrar a recente Deliberação TCMRJ nº 
235/2017, que dispõe sobre a observância obrigatória das normas 
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consolidadas na Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) - OT IBR 01/2006, que 
uniformiza o conceito de projeto básico da Lei nº 8.666/1993, 
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

2.2.2. ORÇAMENTO E MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS 
QUANTITATIVOS

De forma sucinta, pode-se afirmar que a análise realizada sobre a 
planilha orçamentária tem por objetivo a verificação da pertinência 
na escolha dos itens de serviço e respectiva compatibilidade com 
os quantitativos adotados, bem como, a análise da consistência 
entre itens orçamentários correlatos. De forma exemplificativa, 
podem ser citados:

 ▶ Itens de “mão de obra” e “equipamentos” avulsos – 
Normalmente, os itens de serviço utilizados já contemplam 
mão-de-obra/equipamentos em suas composições. Sendo 
assim, visando a evitar possíveis duplicidades, vem sendo 
solicitado que a memória de cálculo esclareça para qual(is) 
serviço(s), não descrito(s) em item específico foi vislumbrado o 
emprego dos respectivos profissionais/equipamentos.

 ▶ Itens de transporte, carga e descarga – Os itens em tela 
normalmente correspondem à grande porcentagem dos 
orçamentos e têm diversas variáveis envolvidas (peso, 
velocidade média, distância etc.). Deste modo, vem sendo 
solicitado que seja apresentada estimativa de localização de 
fornecedores, jazidas e/ou bota-fora, de forma a possibilitar a 
aferição da razoabilidade das velocidades e distâncias adotadas. 
Em acréscimo, após diversas avaliações e discussões, visando a 
minimizar as distorções entre a estimativa e a realidade a ser 
aferida no caso, passou-se a adotar como critério objetivo de 



O CONTROLE CONCOMITANTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DO TCMRJ 11

fixação da Distância Média de Transporte – DMT dos resíduos, 
para fins de orçamento, a média aritmética da distância entre a 
obra e os 3 (três) locais de bota-fora licenciados mais próximos 
ao local de execução dos serviços.

 ▶ Abastecimento de água, Esgotamento sanitário e Drenagem 
pluvial - Notadamente para obras de urbanização, os serviços 
relacionados à execução de valas para implantação de redes 
de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de 
drenagem pluvial são objeto de especial atenção, tendo em 
vista a sua frequente relevância orçamentária. Neste sentido, 
são analisados aspectos como compatibilidade da geometria 
das valas com a rede em questão, material de reaterro, 
recobrimentos adotados, equipamentos previstos para a 
escavação, fixação da categoria de materiais a serem escavados 
(solo, alteração de rocha ou rocha sã) etc.

 ▶ Itens de pavimentação - Ainda fixando a atenção em obras 
de urbanização, são analisados criteriosamente os serviços 
relacionados à pavimentação das vias, com ênfase no tipo de 
pavimento adotado (flexível ou rígido), dimensionamento do 
mesmo, espessuras e materiais de cada camada, faseamento 
dos serviços de implantação (notadamente quando se tratar de 
intervenções em vias com fluxo intenso de veículos) etc.

2.2.3. PREVISÃO DE ITENS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO

A utilização dos denominados itens especiais ocorre devido ao 
fato de algumas obras preverem serviços e/ou fornecimentos 
específicos os quais não encontram correlação com os itens 
constantes na Tabela SCO-RIO (Sistemas de Custos para 
Obras e Serviços de Engenharia), utilizada pela Jurisdicionada 
na elaboração dos orçamentos. Nesses casos, é realizada uma 
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“composição” em que podem constar itens de serviço e insumos 
existentes na Tabela SCO-RIO, além de subitens cujos preços são 
compostos por uma pesquisa de preços realizada no mercado.

N o r m a l m e n t e ,  t a i s  i t e n s  e s p e c i a i s  p o s s u e m  g r a n d e 
representatividade em relação ao valor total da obra e, por isso, 
demandam verificação mais pormenorizada. A atuação do TCMRJ 
busca analisar, dentre outros aspectos: a adequação na escolha dos 
itens, insumos e respectivos índices de produtividade; o número 
mínimo de cotações comerciais, conforme entendimento desta 
Corte de Contas; e a adoção do menor valor proposto dentre os 
ofertados.

2.2.4. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

A especificação das parcelas de maior relevância no Edital de 
Licitação tem por objetivo a comprovação da qualificação técnica 
das empresas licitantes através de suas experiências anteriores 
em obras similares. A apreciação realizada pelo TCMRJ abrange 
primordialmente a motivação e a imprescindibilidade de cada 
parcela de forma a preservar a boa execução do contrato, mas sem, 
contudo, comprometer a competitividade do certame.
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3. A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE AUDITORIA DO 
CONTROLE CONCOMITANTE

O exame de Editais de Concorrência das obras públicas vem 
gerando resultados significativos no que se refere à melhoria 
da qualidade dos Certames em diversos aspectos, tais como 
compatibilidade do Edital com o ordenamento jurídico, adequação 
dos valores estimados (orçamento) com os serviços previstos etc.

Apenas a título de exemplo, citam-se alguns avanços que vêm 
sendo obtidos:

 ▶ Editais e Contratos mais condizentes com as respectivas 
Minutas-Padrão adotadas pela Administração

 ▶ Melhoria na qualidade dos Projetos Básicos e correlatos, que 
subsidiam a estimativa de custos e definem corretamente o 
escopo dos serviços

 ▶ Apresentação de Memórias de Cálculo detalhadas das 
quantidades da planilha orçamentária, possibilitando sua 
análise e eventual ajuste de maneira prévia à contratação dos 
serviços

 ▶ Previsão de itens orçamentários (e respectivas quantidades) 
mais representativos da realidade esperada para a execução 
dos serviços

Especificamente no que se refere a adequações nas planilhas 
orçamentárias, levantamentos efetuados a partir de jun/2011 até 
jun/2018 indicam que foram efetuados ajustes que resultaram 
na supressão de aproximadamente R$ 900 milhões, em valores 
atualizados, na estimativa total de custos de aproximadamente 
200 (duzentos) Editais de Concorrência de obras públicas.
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Outro aspecto importante, embora sua mensuração não seja 
tão evidente, reside na otimização que vem sendo obtida em 
regras editalícias específicas, sobretudo quanto às exigências de 
qualificação técnica e parcelas de maior relevância, que poderiam 
restringir desnecessariamente a participação de interessados na 
licitação, com consequente redução da competitividade e impacto 
nos preços ofertados.

Não se pode olvidar que o exame prévio/concomitante das 
licitações ligadas à execução de obras públicas por parte do 
TCMRJ também apresenta um caráter pedagógico, por vezes 
intangível. No entanto, os resultados já podem ser percebidos 
nos Editais de Concorrência mais recentes, em que se verifica 
que as não conformidades têm aparecido em menor frequência, 
demonstrando que o objetivo comum vem sendo alcançado, qual 
seja, uma contratação mais vantajosa para a Administração.
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4. CONCLUSÃO

Com base em todo o exposto, pode-se concluir que o exame 
prévio/concomitante dos Editais de Concorrência Pública por 
parte do TCMRJ, sempre com espírito de colaboração com a 
Administração Pública, vem obtendo resultados expressivos no 
que tange à melhoria da qualidade dos procedimentos licitatórios.

A experiência recente de atuação do TCMRJ no Controle Externo 
das Concorrências Públicas demonstra de forma inequívoca 
a importância da formação de equipes multidisciplinares de 
auditores, de maneira a permitir uma análise técnica mais 
aprofundada dos diversos assuntos relativos a cada Certame. No 
que se refere a obras públicas, o expressivo crescimento no número 
de profissionais especialistas na área de engenharia propiciou 
maior abrangência nas análises e colaboração mais intensa nas 
discussões com as Jurisdicionadas durante a tramitação dos 
Processos. Esta nova conjuntura tem resultado na melhoria 
da qualidade dos Certames e no consequente benefício para o 
Município do Rio de Janeiro.




