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EMENTA: Análise do 2º Retorno ao Relatório de 
Inspeção realizada na RIO-ÁGUAS no período de 
07/07/2015 a 30/07/2015. 
 

  Trata o presente da análise do retorno de diligência decidida em sessão de 
01/06/2017, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator Luiz Antonio 
Guaraná. 
 

1. DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

Documentos apresentados em resposta aos questionamentos da Inspeção FLS. 

Despacho do Chefe de Gabinete da Rio-Águas solicitando resposta dos 
engenheiros/arquitetos 

129 

Respostas dos itens questionados 130/139v 

Despacho do Presidente da Fundação Rio-Águas devolvendo o expediente com as 
respostas aos questionamentos 

142 

 

2. ANÁLISE DO RETORNO DA JURISDICIONADA 

 

Questionamentos 

2.1 - Referente ao item 10.2.1 – Fl. 49: 
 

 Medição (conforme item 8.1.E.1) 
 
Analisando o item SC15.05.0400(/) e comparando a 1ª e a 3ª medição, verifica-se que os 
trechos referentes ao "PV3 ao PV4" e "PV4 ao PV5" aparentam ter sido medidos em 
duplicidade. 
Solicita-se que a jurisdicionada promova a conferência do item analisado. 
 

1a Resposta Rio-Águas (fls. 68): 
"De fato os trechos referentes ao “PV3 ao PV4” e “PV4 ao PV5” foram medidos em 
duplicidade, totalizando 91,54m3 a ser estornado referente ao quantitativo do item 
SC15.05.0400 na 3ª medição, conforme discriminação abaixo: 
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Quantidade Total a ser Estornada da 3ª Medição: 103,83m3 – 12,29m3 = 91,54m3 
 
Entretanto, na 1ª Medição o quantitativo medido no item SC15.05.0400 foi menor do que a 
quantidade executada, tendo em vista que foi aplicado desconto indevido no cálculo do 
quantitativo (desconto pavimentação = 108,00m3). 
Face ao exposto, considerando que na 3ª Medição, o quantitativo a ser estornado é de 
91,54m3 e o quantitativo a ser acrescido na 1ª Medição é de 108,00m3, optou-se por 
manter os quantitativos das medições, tendo em vista não ter sido danoso ao erário." 

 
1a Análise (fls. 109v/110): 
Não Atendido. 
 
Com relação à profundidade dos trechos dos PV’s verifica-se que foram escavados, 
respectivamente 1,65m e 1,44m. 
Foi utilizado embasamento de 0,15m, conforme a memória de cálculo do item                  
DR 55.05.0450A da 1ª medição. 
Foram descontadas as áreas dos tubos. 

 
O desconto referente à pavimentação aparenta ter ocorrido pela necessidade de se 
reconstituir as camadas do pavimento. 
Na 4ª medição, subsistema pavimentação, verifica-se a medição do item BP05.05.0050, 
“Base de brita corrida (...)”, com espessura de 0,30m 
Na 3ª medição, subsistema drenagem, verifica-se a medição do item ET60.05.0062, 
“Concreto importado de usina dosado racionalmente (...)”, para laje de reforço com 
espessura de 0,1m. 
Na 3ª medição, subsistema pavimentação, verifica-se a medição do item BP10.05.0170, 
“Concreto Asfáltico Usinado a Quente (...)”, com espessura de 0,05m. 
 
Tendo em vista a reconstituição das camadas do pavimento, o movimento inicial de 
descontar estas espessuras do total a ser aterrado parece ter sido o movimento correto e 
devido. 
Mantidas as disposições anteriores. 
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2a Resposta Rio-Águas (fls. 130/133): 
     Analisando novamente a questão do item referente ao erro de duplicidade da medição, 
cimos por meio desta concordar com a análise deste tribunal com relação à duplicidade. 
     Entretanto devem ser ressaltados alguns tópicos para melhor compreensão da resposta 
anterior. 
     Em primeiro é importante mencionar que o local da obra é a principal via de acesso e 
recreação das Comunidades dos Dourados, Pedacinho do Céu, Cantinho do Rio, Chega 
Mais e Parque CHP. 
     Essa rua tem diversos estabelecimentos comerciais que necessitam do livre trânsito, 
pois se tratam de oficinas mecânicas que utilizam as calçadas e uma das faixas de via 
como pátio, depósitos de bebida, entre outros. Além de servir de recreação para as 
crianças das comunidades citadas anteriormente no entorno. 
     Para uma melhor compreensão podemos verificar que, foi executado à época todo o 
recobrimento com pó de pedra deixando a via nivelada até que fosse iniciada a atividade 
de pavimentação, evitando assim valas abertas na via que consequentemente 
ocasionariam a paralisação das atividades anteriormente mencionadas e também traria 
riscos para as crianças, principalmente a noite que ocorriam diversas atividades ao longo 
da Rua. 
     Também é importante mencionar que este Tribunal constata que na 4ª medição foi 
medido base de brita corrida com a espessura de 0,30m, porém este serviço foi executado 
apenas no segundo trecho onde ocorreu o aterro. Tanto que só foi pago e executado na 4ª 
medição que é posterior à execução da pavimentação do trecho questionado como pode 
ser constatado na memória de cálculo da 3ª medição. 
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     Ainda observando este item de medição, esta claramente demonstrada na memória de 
cálculo que o serviço foi executado na camada de aterro (onde houve elevação do greide 
de rua) (marcação 1) e não no aterro das valas (marcação 2) que constam sempre como 
0,00m3 nas medições e ilustrado melhor na figura seguir. 
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     Em seguida, este tribunal afirma que houve uma laje de reforço com espessura de 0,1m 
conforme item ET60.05.0062 na 3ª medição, o que é justificado em parte, pois conforme 
demonstrado no cadastro dos projetos, só houve laje de reforço nos trechos entre o pv4 a 
pv5 e pv5 a pv6. O que nos daria uma extensão de 65m (33m PV4 a PV5 + 32m PV a 
PV6) x 0,80m de largura x 0,10m de espessura: 
 

65m x 0,80m x 0,10m = 5,20 m3 que realmente deveria ter sido descontado. 
 
     Sabendo-se que o desconto da Pavimentação foi de 108,00m3 e a laje de reforço tem 
5,20m3, tem-se: 
 
108,00m3 – 5,20m3 = 102,80m3 
 
Ainda sobram 102,80m3 de descontos indevidos. 
 
     Em sua última alegação, tem-se informação do desconto do CBUQ com 5cm de 
espessura conforme item BP10.05.0170 medido na 3ª medição. 
     Entretanto, este item não deve ser considerado no desconto da pavimentação, pois o 
cálculo do fornecimento de material (serviço sob questionamento) equivale ao item 
MT10.05.0050 “Escavação mecânica, em material de 1ª categoria (...)”. 
     A remoção do Pavimento não é uma escavação, mas sim uma “Demolição, com 
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equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico (...)”, item 
SC05100400. 
     Não tendo mais alegações, chegamos à conclusão que houve erro de duplicidade como 
dito na inicial, na qual se pagou a mais um montante de 91,54m3 de material, entretanto, 
também houve descontos indevidos de 102,80m3 resultando numa diferença a favor do 
erário público de 11,26m3 deste mesmo material. 
 
91,54m3 – 102,80m3 = -11,26m3 
 
     Seguem fotos em anexo comprovando o recobrimento da vala. 
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2a Análise (atual): 
Encerrado. 
 
A jurisdicionada informa que foi executado, à época, todo o recobrimento com pó de pedra 
deixando a via nivelada até que fosse iniciada a atividade de pavimentação, evitando 
assim valas abertas que oferecessem risco ao moradores do local. 
Foram enviadas fotos da execução dos serviços. 
 

2.2 - Referente ao item 10.3.3 – Fl. 50: 
 

 Medição (conforme item 8.2.E.3) 
 

A jurisdicionada deve: 

 Apresentar amostra com 30 Manifestos de Resíduos; 

 Justificar o porquê da opção pela utilização do receptor LIEJ (dist. =36Km) em 
detrimento de outros receptores mais próximos. 

 Justificar o porquê da consideração de 1Km de distância no transporte referente a 
demolição de CBUQ, escavação e demolição de passeio, item código SCO 
TC04.05.0650(/), 4ª medição. 
 

1a Resposta Rio-Águas (fls. 72-76): 
"1 – Segue em anexo, conforme solicitado, amostra com cópia de 30 (trinta) manifestos de 
resíduos. 
2 – Na ocasião da disposição o receptor da LIEJ foi o que se mostrou disponível a receber 
os resíduos oriundos da respectiva obra. 
3 – Foi considerado 1 (hum) quilômetro para transporte dos resíduos do local da remoção 
até as áreas de acumulação e separação, na própria obra, para destinação adequada." 

 
1a Análise (fl. 113): 
Não Atendido. 
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A jurisdicionada informou que foi considerado um quilômetro de transporte interno para os 
resíduos. 
Foram enviados 30 manifestos de resíduos (arquivados em papéis de trabalho). Segundo 
a jurisdicionada o destinatário, empresa LIEJ Guaratiba Materiais de Construção Ltda, é o 
que se mostrou disponível a receber os resíduos oriundos da obra. 
Em consulta ao site da Receita Federal (inserida às fls. 105-107 do p.p.) verifica-se que 
outros receptores mais próximos (apontados na fl.35 do p.p.) estão com a situação 
cadastral “Ativa”. 
A jurisdicionada deve justificar a escolha do receptor de resíduos mais distante 
apresentando consulta (à época das obras) realizada às outras empresas mais próximas 
demonstrando que essas não podiam receber os resíduos (entulhos). 
 
2a Resposta Rio-Águas (fls. 134/136): 
     Como informado em resposta anterior, ressaltamos que não foi a melhor opção 
segundo essa fiscalização e que, obviamente, quanto menor a distância entre a obra e o 
receptor mais favorável é para o erário público, ainda assim o receptor da LIEJ foi o que se 
mostrou disponível a receber os resíduos oriundos da obra em questão, cuja cópia da 
licença municipal apresentamos abaixo. 
     A Contratada apresentou documento referente à consulta realizada à empresa Ecobrita 
demonstrando que essa não podia receber os resíduos (entulhos) cuja cópia 
apresentamos abaixo. 
     Na época, outros receptores foram visitados e consultados verbalmente, porém se 
recusaram a receber os resíduos, alegando não ser um material “bom” daí não ter 
interesse. Tais receptores não emitiram documento formal que comprovasse esta 
negativa. Acreditamos que tal fato tenha ocorrido, pois, como estão com situação cadastral 
“Ativa”, talvez não pudessem fornecer esta negação (ou parecer) oficialmente. Portanto a 
Contratada não apresentou os documentos referentes a essa negação. 
     Cabe esclarecer que parte desse material é oriundo da escavação no fundo do Rio 
Sarapuí para execução da fundação dos muros de contenção em gabião, que poderia ser 
a causa da negativa em receber os resíduos da obra, além disso, o receptor necessita ser 
licenciado pelo órgão ambiental competente para receber resíduos classificação A, B e C. 
     Apesar de encerradas as atividades em março de 2014 o Aterro Sanitário Gericinó, que 
é bastante próximo à obra, apresentou negativa quando consultado sobre a possibilidade 
de receber os resíduos da obra em questão. 
     Apresentamos abaixo fotos dos prospectos da “Alvorada Mineração – Alvorada 
Empresa Padrão de Terraplanagem Ltda.” que também apresentou negativa à época 
quando consultada a receber os resíduos da obra em questão. 
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2a Análise (atual): 
Atendido. 
 
A jurisdicionada encaminhou a consulta (fl. 135v) realizada à empresa Ecobrita, 
demonstrando que esta não podia receber os resíduos. 
A jurisdicionada informou que resíduos oriundos da escavação no fundo do Rio Sarapuí 
podem ter motivado a recusa de recebimento de resíduos por parte de outros receptores. 
Fo apresentada a Licença Municipal de Operação LMO nº 001131/2013 emitida pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC em favor da empresa LIEJ Guaratiba – 
Materiais para estocagem temporária de resíduos de demolição e construção (RDC) não 
perigosos – classes A, B, C com capacidade de armazenamento até 100.000t. 

 

2.3 - Referente ao item 10.3.4 – Fl. 50/51: 
 

 Medição (conforme item 8.2.E.4) 
 

Foi analisada a execução de calçada e a adequação da utilização dos itens 
MT14.15.0050(A), RV14.05.0100(/) e RV14.05.0300(/). 
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Concluiu-se que o item RV14.25.100(C) aparenta ser o mais indicado (com um menor 
custo unitário), em detrimento dos três itens apontados no presente processo 
06/600.548/2014, solicita-se que a jurisdicionada promova as correções necessárias. 

 

1a Resposta Rio-Águas (fl. 77-78): 
" Inicialmente há que se ponderar que o orçamento da obra em questão foi previamente 
aprovado por esta egrégia corte de contas, trata-se de contrato firmado e nos parece 
intempestivo se fazer comparativos com itens similares de outros orçamentos até porque 
os serviços já foram executados. Desta forma vamos nos deter a explanação nos itens do 
orçamento aprovado. 
     Quanto aos itens MT14.15.0050(A) e RV14.05.0100(/), referentes à execução de 
calçada, esses, de fato, apresentam similaridades textuais quanto à parte de “preparo do 
terreno”, porém o item RV14.05.0100(/) é mais abrangente e contempla, também, outros 
serviços. 
     Para a implantação das calçadas junto às residências, foram executados, de forma 
ampla, os serviços de preparo previstos no item MT14.15.0050(A) e implantados os meios-
fios. Contudo a obra se desenvolveu inter-relacionada com a ocupação das residências e 
rotinas de seus respectivos moradores. Portanto, antes que os serviços previstos no item 
RV14.05.0100(/) fossem executados houve alterações nas condições, ora implantadas, de 
“preparo do terreno” quando se observou a necessidade de se refazer os serviços de 
preparo de solo no local tendo em vista os desvios de carros por sobre a calçada, 
vazamentos constantes da rede precária de água e esgoto e o costume dos moradores de 
molhar as calçadas para evitar a poeira. Em decorrência dessa necessidade de 
refazimento dos serviços, como complementação, a empresa apresentou o pleito de 
manter a medição da parte referente ao “preparo do terreno” no item RV14.05.0100(/), com 
o que, diante do exposto, a fiscalização concordou.” 
 

   " 
 

1a Análise (fl. 113v/114): 
Não Atendido. 
 
     Inicialmente cabe informar à jurisdicionada que o TCMRJ existe para exercer o controle 
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externo da Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da 
operacionalidade, legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de 
natureza financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração 
Pública Municipal direta, indireta e fundacional, e das renúncias de receita. 
     À 7ª IGE cabe examinar os editais de concorrência. É o chamado Controle Prévio, que 
não afasta a possibilidade de futuras verificações. 
     À 2ª IGE, entre outras tarefas, cabe examinar instrumentos contratuais dos órgãos sob 
sua jurisdição, realizar auditorias e inspeções, etc. (Faz o Controle Concomitante das 
obras através do seu programa de Auditoria de Visita às Obras e das Inspeções). 
     Portanto, a análise prévia de um objeto pela 7ª IGE e a posterior concomitante pela     
2ª IGE não são inovações implantadas pelos auditores participante da Inspeção Rio-Águas 
2015. 
     Inclusive, cabe destacar, que o Plano de Inspeções Ordinárias para o exercício de 2015 
foi aprovado na Sessão Plenária de 03 de fevereiro do mesmo ano, por meio do processo 
TCMRJ nº 40/000.441/2015. 
     O fato dos serviços estarem executados não exclui a responsabilidade de prestar 
contas. 
     Conforme apontado no questionamento (fl. 36/37 do p.p.) verificou-se duplicidade de 
medição apontada e que o item RV14.25.100(C) aparenta ser o mais indicado (menor 
custo unitário), em detrimento dos três itens apontados no processo 06/600.548/2014. Em 
função disso, foi solicitado que a jurisdicionada promovesse as correções necessárias. 

 
A jurisdicionada não enfrentou o problema apresentado. 
Solicita-se que a jurisdicionada se manifeste quanto às diligências impostas por esta 
Corte de Contas, tendo em vista que o não atendimento a qualquer uma delas pode 
ensejar na aplicação das penalidades previstas no inciso IV e no § 1º., do art. 3º1, da Lei nº 
3.714/03. (Resolução nº 953, de 03 de janeiro de 2017). 
 
 
2a Resposta Rio-Águas (fl. 136v): 
     A implantação das calçadas foi realizada em dois momentos, no primeiro, quando foi 
executado o meio-fio o serviço realizado foi uma “calçada provisória”, medido como 
preparo do solo, referente ao item MT14.15.0050. Este serviço abrange apenas a 
compactação/acerto do terreno com a finalidade de que até a efetiva execução da “calçada 
definitiva”, o local pudesse atender a população local, com segurança aos transeuntes e 

                                            
1 Art. 3º O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 42.871,76 (quarenta e dois mil e oitocentos 
e setenta e um reais, e setenta e seis centavos), após constatada a tipificação concreta de infração e, 
ouvido o plenário que deverá aprová-la por maioria, aos responsáveis por: 
(...) 
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência ou decisão do Tribunal; 
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no "caput" aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do 
Tribunal, salvo motivo justificado, a critério do Plenário. 
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acesso à casa dos moradores. 
 

 
Foto 1 – Execução de “calçada provisória” e meio-fio 

 
     Durante este intervalo, além dos próprios moradores, com suas práticas e rotinas 
danificarem a “calçada provisória”, foi necessário também executar a rede de esgoto de 
algumas casas e outros serviços que danificaram grande parte da mesma. 
 

 
Foto 2 – Execução de rede de esgoto na “calçada provisória”. 
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     Para a finalização dos serviços, atendendo aos padrões executivos, foi implantada a 
“calçada definitiva’, que para sua execução não foi possível aproveitar o preparo de solo 
feito anteriormente devido aos danos explicitados acima, portanto foi executado um novo 
preparo do solo (referente ao item RV14.05.0100) adequado para o local. Seguindo a 
execução, foi realizada uma base em concreto magro, a lona em toda sua extensão, a tela 
TELCON nas áreas com previsão de circulação de automóveis, o piso cimentado com 
juntas (referente ao item RV14.05.0300) e um mosaico próximo ao meio-fio. 
 

 
Foto 3 – Execução de calçada com lona 

 

 
Foto 4 – Execução de base em concreto 

 



       Processo TCMRJ 40/005297/2015 

Data    06/10/2015 Fls 

Rubrica 

SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 

 

C:\users\lcampos\appdata\local\temp\612e.doc 

Questionamentos 

 
Foto 5 – Execução do acabamento da calçada 

 

 
Foto 6 – Execução de juntas nas calçadas 
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Foto 7 – Execução de juntas nas calçadas 

 

 

 
Fotos 8 e 9 – Execução de mosaico 

 
     Diante do exposto, buscamos esclarecer a utilização do item MT14.15.0050(A), 
demonstrando que o mesmo não foi pago em duplicidade com o item RV14.05.0100. 
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     No que se refere ao questionamento sobre o item RV14.25.0100 aparentar ser o mais 
indicado em detrimento dos três itens acima mencionados, ressaltamos que o mesmo não 
possui a descrição do serviço “Piso de concreto simples com resistência de 15Mpa (traço 
em volume 1:2 ½:4), preparado em betoneira com 8cm de espessura, inclusive preparo 
manual do terreno. (desonerado)”, que não considera em sua composição o acabamento 
da calçada, bem como a mão-de-obra específica para a execução do mesmo. Tendo em 
vista que o executado na obra foi um piso cimentado de 1,5cm de espessura, com 
mosaico, argamassa, base em concreto magro, manta e tela Telcon em alguns trechos, a 
utilização do item sugerido seria inadequada, pois o mesmo não compreende o serviço 
executado, além de não contemplar a quantidade de mão-de-obra necessária para a sua 
execução. 
 
 
2a Análise (atual): 
Não Atendido. Solicitação de Determinação. 
 
     O item MT14.15.0050(A) compreende os serviços de preparo de solo até 30cm de 
profundidade, compreendendo escavação, acerto manuais e compactação mecânica com 
remoção até 20m. 
     A jurisdicionada informa (fl. 137 do p.p.) que foi necessário executar a rede de esgoto 
de algumas casas e outros serviços que danificaram grande parte da calçada não podendo 
aproveitar o preparo de solo realizado anteriormente. 
     Segundo informado, a sequência executiva adotada pela contratada resultou a 
necessidade de novamente acertar a superfície para a execução da calçada. 
     A equipe de execução da rede de esgoto ao realizar o reaterro da vala deveria deixar o 
local em condições adequadas à continuidade dos serviços. 
     A Lei 8.666/93, art. 69, apresenta que a necessidade de reparar, corrigir ou reconstruir, 
no todo ou em parte, defeitos ou incorreções é custo da contatada. 

Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

     Com relação as dificuldades apresentadas pelas práticas de moradores e transeuntes a 
Lei 8.666/93, art.30 incisos II e III, informa que o contratante comprova aptidão compatível 
com as características do objeto da licitação, pessoal técnico adequado e disponível e que 
tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das 
obrigações. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
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da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

 
     Tendo em vista o observado, mantém-se o entendimento de que ocorreu duplicidade de 
medição do item MT14.15.0050. 
 
 
No que se refere ao item RV14.25.0100 informamos que o mesmo é comumente utilizado 
na execução de calçada e considera, sim, o acabamento, a mão-de-obra e os matérias 
necessários à execução, o que pode ser verificado ao analisarmos o código dos 
constituintes de sua composição. O item apresenta-se completo. 
 
 

Item de 
Serviço 

RV 14.25.0100 (C) 
Mês/Ano de 
Referência 

03/2014 

Descrição 
Piso de concreto simples com resistencia de 15 MPa (traco em volume: 1:2 1/2:4), 
preparado em betoneira com 8cm de espessura, inclusive preparo manual do 
terreno.(desonerado)  

Custo 31,84  
Und. de 
Medida 

m2 

Data da 
Criação 

01/2013  
Data da 
Exclusão 

___/______  

 

Item 
Elementar 

Antigo Item Reutilizado Descrição 
Und. de 
Medida 

Quantidade 
Custo 

Unitário R$ 

Custo 
Parcial 

R$ 

RSE902950  902976  ET 04.05.0250(B) Concreto 15MPa, material m3 0,08000000  212,41  16,99  

RSE905250  902979  ET 14.10.0500(A) 

Forma de madeira serrada, com 
aproveitamento da madeira por 
4 vezes, destinada a moldagem 
de cinta 

m2 0,10000000  34,16  3,42  

RSE905900  902997  ET 04.25.0403(A) 

Lancamento de concreto em 
pecas sem armadura - producao 
normal 

m3 0,08000000  28,56  2,28  

RSE907650  903428  ET 04.20.0200(/) 

Preparo mecanico de concreto - 
producao normal 

m3 0,08000000  37,16  2,97  

RSE907800  903273  SE 19.05.0200(/) Preparo manual de terreno m2 1,00000000  6,18  6,18  

 
 
Item de 
Serviço 

ET 14.10.0500 (A) 
Mês/Ano de 
Referência 

03/2014 

Descrição 
Formas de madeira serrada, com aproveitamento da madeira por 4 vezes, destinada a 
moldagem de cinta sobre baldrame, inclusive fornecimento dos materiais e 
desmoldagem.(desonerado)  

Custo 34,16  
Und. de 
Medida 

m2 

Data da 
Criação 

01/2013  
Data da 
Exclusão 

___/______  

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET04050250B201403
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET14100500A201403
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET04250403A201403
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ET04200200%2F201403
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SE19050200%2F201403
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Item Elementar Antigo 
Item 

Reutilizado 
Descrição 

Und. de 
Medida 

Quantidade 
Custo 

Unitário R$ 
Custo 

Parcial R$ 

MAT087100  095200    
Madeira - Sarrafo de madeira 
serrada, secao (2 x 5)cm - grupo I  

m  0,54500000  1,39  0,76  

MAT096500  104950    
Peca de madeira serrada, secao 
(2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo 
II  

m  0,34500000  3,09  1,07  

MAT096600  105050    
Peca de madeira serrada, secao 
(2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo 
II  

m  0,34500000  5,21  1,80  

MAT096850  105450    
Peca de madeira serrada, secao 
(2,5cm x 10cm / 1" x 4") - grupo II  

m  0,34500000  1,44  0,50  

MAT112150  118950    Prego com cabeca, de (18x30)  Kg  0,10000000  4,17  0,42  

MOD900850  903334    
Carpinteiro - forma de concreto 
(desonerado)  

h  1,00000000  13,75  13,75  

MOD902450  903361    Servente (desonerado)  h  1,50000000  10,00  15,00  

EVE000050  900050    

3% incidente sobre mao de obra 
direta com Encargos Sociais para 
cobrir despesas de EPI e 
ferramentas 

% 1,00000000  28,75  0,86  

 
Item de 
Serviço 

ET 04.25.0403 (A) 
Mês/Ano de 
Referência 

03/2014 

Descrição 
Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o 
adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando 
a producao normal.(desonerado)  

Custo 28,56  
Und. de 
Medida 

m3 

Data da 
Criação 

01/2013  
Data da 
Exclusão 

___/______  

 

Item Elementar Antigo Item Reutilizado Descrição 
Und. de 
Medida 

Quantidade 
Custo 

Unitário R$ 
Custo 

Parcial R$ 

MOD900850  903334    
Carpinteiro - forma de concreto 
(desonerado)  

h  0,25000000  13,75  3,44  

MOD902150  903048    

Pedreiro - assentamento de 
tijolo, bloco de concreto, 
servicos de lancamento de 
concreto  

h  1,00000000  13,75  13,75  

MOD902450  903361    Servente (desonerado)  h  1,00000000  10,00  10,00  

EVE000050  900050    

3% incidente sobre mao de 
obra direta com Encargos 
Sociais para cobrir despesas de 
EPI e ferramentas 

% 1,00000000  27,19  0,82  

REQ907900  903371  EQ 29.05.0550(A) Vibrador de Imersao 2CV-CP h 0,40000000  0,89  0,36  

REQ907950  903341  EQ 29.05.0556(/) Vibrador de Imersao 2CV-CI h 0,60000000  0,32  
 

 
Item de 
Serviço 

ET 04.20.0200 (/) 
Mês/Ano de 
Referência 

03/2014 

Descrição 
Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em 
betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal.(desonerado)  

Custo 37,16  
Und. de 
Medida 

m3 

Data da 
Criação 

01/2013  
Data da 
Exclusão 

___/______  

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1EQ29050550A201403
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1EQ29050556%2F201403
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Item Elementar Antigo Item Reutilizado Descrição 
Und. de 
Medida 

Quantidade 
Custo 

Unitário R$ 
Custo 

Parcial R$ 

MOD902450  903361    Servente (desonerado)  h  3,42860000  10,00  34,29  

EVE000050  900050    

3% incidente sobre mao de 
obra direta com Encargos 
Sociais para cobrir despesas de 
EPI e ferramentas 

% 1,00000000  34,29  1,03  

REQ905500  902952  EQ 29.05.0200(/) 

Misturador horizontal de 
concreto-CP 

h 0,28570000  6,43  1,84 

 
Item de 
Serviço 

SE 19.05.0200 (/) 
Mês/Ano de 
Referência 

03/2014 

Descrição 
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 
0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado)  

Custo 6,18  
Und. de 
Medida 

m2 

Data da 
Criação 

01/2013  
Data da 
Exclusão 

___/______  

 

Item Elementar Antigo 
Item 

Reutilizado 
Descrição 

Und. de 
Medida 

Quantidade 
Custo 

Unitário R$ 
Custo 

Parcial R$ 

MOD902450  903361    Servente (desonerado)  h  0,60000000  10,00  6,00  

EVE000050  900050    

3% incidente sobre mao de obra 
direta com Encargos Sociais para 
cobrir despesas de EPI e 
ferramentas 

% 1,00000000  6,00  0,18  

 
     A jurisdicionada comenta sobre a colocação de tela Telcon, intertravado e abertura de 
juntas, mas os itens não estão sendo tratados neste questionamento, visto que foram 
medidos em outros códigos SCO. 
 
     Tendo em vista tratar-se da 2ª Análise, não atendida, se o Exmo. Sr. Conselheiro 
Relator, assim entender, deverá ser DETERMINADO que a jurisdicionada promova o 
estorno dos serviços referentes aos códigos SCO MT14.15.0050(A), RV14.05.0100(/), e 
RV14.05.0300 adotando em seu lugar o item proposto na inicial, RV14.25.0100(C). 
 

2.4 - Referente ao item 10.5 – Fl. 51/52: 
 
 

 PROCESSO Nº 06/601.583/2013 

 PROCESSO Nº 06/601.336/2014 

 
A contratação direta não significa inaplicação dos princípios básicos que orientam a função 
administrativa, nem se caracteriza como uma livre atuação nesta área. Assim, o 
administrador está obrigado a seguir um procedimento, onde as formalidades são 
suprimidas ou substituídas por outras, além de obedecer aos princípios constitucionais 

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1EQ29050200%2F201403
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explícitos e implícitos constantes do art. 37, caput da Lei 8666/93. 
 
Além das formalidades previstas no art. 26 e § único da Lei 8666/93, são requisitos 
necessários à caracterização dos casos de emergência ou de calamidade pública que: 
 

a) a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se 
tenha originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa 
ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma 
medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para 
prevenir a ocorrência de tal situação; 

b) exista urgência concreta e efetiva do atendimento à situação decorrente do 
estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de danos a bens ou à saúde ou à 
vida de pessoas; 

c) o risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e 
especialmente gravoso; 

d) haja imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, de determinadas 
obras, serviços ou compras, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente 
apurados, seja o meio adequado, efetivo e eficiente para afastar o risco iminente 
detectado. (Decisão TCU nº 347/1994 – Plenário) 
 
Necessário se faz, então, a elaboração de ampla justificativa enumerando dados e fatos 
que, no conjunto, embasem com segurança a decisão de dispensar a licitação com 
amparo no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
Apesar da urgência do atendimento, o gestor não deve abandonar os princípios basilares 
da licitação pública previsto no art. 37, caput da Lei 8666/93, logo: 
 
É necessário consultar o maior número possível de interessados em contratações de 
caráter emergencial, em atenção aos princípios da impessoalidade e da moralidade 
administrativa, que devem reger as atividades do administrador público. (Acórdão TCU nº 

267/2001 – Primeira Câmara) 
 
Ademais, conforme Enunciado 20 da PGE: 
(...) 
3. A contratação direta (art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93) deve ser efetivada somente 
para a aquisição de bens e serviços estritamente necessários ao saneamento da 
situação emergencial, cabendo à autoridade administrativa iniciar imediatamente o 
procedimento licitatório, adotando as providências necessárias à regularização da 
contratação. 
 
4. O prazo do contrato emergencial deve ser dimensionado considerando apenas o tempo 
necessário para sanar a situação de urgência, limitado este a 180 (cento e oitenta) dias. 
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Tendo em vista todo o exposto acima, fica constatado que a execução destes contratos 
pelo regime de dispensa de licitação contraria a legislação vigente. Solicita-se um 
posicionamento da jurisdicionada quanto ao apontado. 
Ademais, solicita-se o envio de cópias de todas as medições, memórias de cálculo, folhas 
de manifesto de resíduos, faturas, relatório fotográfico e laudo de aceitação provisória do 
processo Nº 06/601.336/2014. 
 

1a Resposta Rio-Águas (fls. 98 e anexo capa de documentos): 
 
Em prosseguimento, com as respostas aos itens 10.5 (anexo), (...) 
Em atendimento ao solicitado, segue CD, em anexo. 
 
1a Análise (fls. 116v/117): 
Pendente. 
 
A Jurisdicionada apresentou a documentação solicitada em relação ao processo              
Nº 06/601.336/2014, a qual foi devidamente analisada. Entretanto não se posicionou 
quanto a observação desta Corte de Contas em relação ao uso indevido da dispensa de 
licitação, com amparo no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, para obras previsíveis. 
Em relação ao processo 06/601.583/2013 constatamos que a situação emergencial se deu 
em 29/11/2013, entretanto, pela análise da documentação apresentada percebe-se que a 
contratação se deu somente em 07/05/14 com cronograma de início em 16/05/14 e 
término em 11/11/14. Pelo confronto entre as datas da constatação da situação 
emergencial e a data de contratação, passaram-se quase 06 meses, tempo mais que 
suficiente para se realizar uma licitação. 
Já em relação ao processo 06/601.336/2014 a constatação da situação emergencial se 
deu em 23/10/2014, por meio do comunicado fl. 45 do p.p., entretanto, em análise da 
documentação apresentada percebe-se que contratação se deu somente em 29/12/14 e 
que o cronograma com início em 29/12/14 e término em 26/06/15. Nesta situação, 
observamos que a obra extrapolou o prazo máximo previsto para dispensa, baseado na 
situação emergencial. 
Salientamos que a previsão legal para dispensa do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 
deve ser utilizada somente para sanar a situação de emergência ou calamitosa e não deve 
servir de subterfúgio para realização de obras sem licitação, como as que constatamos 
nestes processos. 
A dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, somente é 
aplicável em casos de emergência ou calamidade pública, somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos 
e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade. 
Diante de todo o exposto, e tendo em vista que o procedimento adotado, embora 
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inadequado, não causou maiores danos à administração, opinamos para que se solicite à 
jurisdicionada a elaboração de um Plano de Ação formal, estabelecendo datas e 
responsáveis, para revisão de seu processo de contratação emergencial, listando os 
requisitos que devem ser atendidos para se efetivar a dispensa em casos de emergência 
ou calamidade pública e encaminhe à este Tribunal para futuro acompanhamento. 

Análise atual: 

A jurisdicionada não se manifestou quanto ao presente questionamento. Considerando a 
Questão de Ordem nº 012 (Aprovada durante o 3º expediente da 33ª Sessão Ordinária 
Plenária, de 30/05/2017) a solicitação realizada não se enquadra no rol previsto para 
diligência, razão pela qual opina-se pela conversão do presente em Determinação, para 
que a jurisdicionada elabore um Plano de Ação formal, estabelecendo datas e 
responsáveis, para revisão de seu processo de contratação emergencial, listando os 
requisitos que devem ser atendidos para se efetivar a dispensa em casos de emergência 
ou calamidade pública e encaminhe à este Tribunal para futuro acompanhamento. 

2.5 - Referente ao item 10.6 – Fl. 51: 
 

 PROCESSO Nº 06/600.739/2014 

 
Outsourcing de impressão é a Terceirização / Locação dos serviços de impressão e do 
gerenciamento do mesmo, tendo como intuito a otimização das operações através de um 
software tarifador que controla todo processo de impressão/cópia. Para isso, o Cliente não 
necessita realizar nenhum tipo de investimento, pagando apenas pelas páginas impressas 
ou mínimo da franquia contratada. 
Como descrito acima, a ideia de terceirização dos serviços de impressão traz diversas 
vantagens e benefícios ao contratante, tais como: 
 

 Atualização do parque de impressoras. 

 Gerenciamento do processo de Impressão e custo por usuário. 

 Aumento da velocidade de impressão e de processamento das impressoras. 

 Aumento de produtividade na atividade fim da empresa. 

                                            
2 Questão de Ordem suscitada pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Felipe Galvão Puccioni na 31ª 
(trigésima primeira) Sessão Ordinária Plenária sobre a interpretação que a Corte deve adotar para o 
termo "diligência". Ficou decidido na 33ª Sessão Ordinária Plenária que a decisão "diligência" é 
"destinada a obter informações, esclarecimentos ou documentos para auxiliar o saneamento de processo 
ou de matéria constante de documento não autuado. No âmbito de fiscalização, utiliza-se a requisição de 
documentos ou informações, com a finalidade semelhante." 
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 Diminuição do custo com ativos. 

 Qualidade e disponibilidade dos recursos de impressão. (Fonte: 

http://www.officetotal.com.br/outsourcing-de-impressao). 
 
Como obrigação da contratada, por meio da fiscalização do serviço, faz-se necessário, 
pelo menos as seguintes tarefas: 

 

 Verificação da situação do equipamento; 

 Verificação da situação dos trabalhos de impressão; 

 Verificação dos níveis dos consumíveis (insumos) de impressão; 

 Contabilização das páginas impressas, com distinção para impressões 
monocromáticas e policromáticas; 

 Geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos, apresentando, pelo 
menos: 

 Relatório mensal, emitido até o quinto dia útil do mês subsequente, 
apresentando o número de chamados de assistência técnica por 
equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e 
o período em que o equipamento ficou indisponível. 

 
Com base no exposto, solicitamos esclarecimentos sobre os níveis de serviço observados 
pela fiscalização deste contrato. 
Solicita-se ainda cópias do termo de referência, memorando de início, memórias de cálculo 
e faturas, indicando claramente a forma de cálculo do valor mensal faturado, composto dos 
seguintes itens: 

 

CATEGORIA / 
TIPO                
(A) 

CUSTO FIXO 
MENSAL POR 
EQUIPAMENTO       
(B) 

QUANTIDADE 
DE 
EQUIPAMENTOS     
(C) 

VALOR TOTAL 
MENSAL DA 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS    
(D) D = (B x C) 

QUANTIDADE 
MENSAL DE 
PÁGINAS 
IMPRESSAS           
(E) 

VALOR 
UNITÁRIO DA 
PÁGINA 
IMPRESSA               
(F) 

VALOR 
TOTAL 
MENSAL DE 
PÁGINAS 
IMPRESSAS          
(G) G= (E x F) 

VALOR 
TOTAL        (I) 
(H) H = D 

        

 
Ademais, indicar se no termo de referência e/ou contrato foi definido franquia mínima de 
cópias por equipamento, e, em caso positivo, se essa é por equipamento, por tipo de 
impressão, A-3, A-4 (monocromática ou policromática) ou por contrato. 
 
1a Resposta Rio-Águas (fls. 96-97 e anexo capa de documentos): 
" (...) informamos que encaminhamos em anexo, cópias dos documentos solicitados: termo 
de referência, memorando de início, memória de cálculos e faturas. 
O contrato define as franquias mínimas de cópias, conforme abaixo: 
1 - Multifuncional Laser Monocromática 25 ppmm - 64.000 cópias; 
2 - Multifuncional Laser Monocromática 40 ppmm - 50.000 cópias A4 e 4000 cópias A3; 
3 - Multifuncional Laser Colorida 25 ppmm - 4.000 cópias A4 e 2.000 cópias A3" 

http://www.officetotal.com.br/outsourcing-de-impressao
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Em prosseguimento, com as respostas aos itens 10.5 e 10.6 (anexo). 
 
1a Análise (fls. 118/119): 
Pendente. 
 
A Jurisdicionada enviou a documentação solicitada e anexou uma planilha de cálculo (fls. 
97) demonstrando a forma de apuração do valor mensal faturado, conforme escopo da 
planilha solicitada na inspeção. 
Informou sobre as franquias mínimas de cópias estabelecidas, entretanto nada mencionou 
sobre os níveis de serviço observados pela fiscalização do contrato. 
Observamos, no anexo III do Termo de Referência, um quadro demonstrativo da 
quantidade de impressoras a serem locadas, por tipo, e a quantidade estimada de 
impressão de páginas, A3 ou A4, monocromática ou colorida, com seus respectivos preços 
unitários. Não evidenciamos na documentação apresentada, franquias mínimas de cópias, 
mas sim quantidade estimada de impressão mensal. 
Verificamos que os valores encontrados pela fiscalização divergem dos encontrados pelo 
Contratado, bem como da fatura emitida. A fatura é composta de um valor fixo, aluguel 
mensal do equipamento, adicionado a um valor dependente do número e tipo de cópias 
emitidas. A seguir apresentaremos uma tabela exemplificativa destas diferenças nos 
meses de out/nov/dez/14. 

Faturamento mês: 

Mês de 
referência 

Valor calculado pela 
Rio-águas 

Valor calculado 
pela Contratada 

Diferença 

Out/14 17286,47 16804,00 482,47 

Nov/14 18015,26 16100,00 1915,26 

Dez/14 22611,87 17058,59 5553,28 

 
Observamos uma diferença entre os parâmetros utilizados para apuração do valor mensal 
a faturar entre a Rio-Águas e a Contratada, conforme será melhor demonstrado a seguir. 
Na planilha enviada pela Rio-Águas, os valores por milheiro dos seguintes tipos de cópias 
estão divergentes do estabelecido no termo de referência: 

Tipo impressão - Papel Valor Milheiro 
impresso (planilha) 

Valor Milheiro impresso 
(Termo referência) 

Diferença por 
Milheiro 

3 - A4 2130 470 1660 

3 - A3 1060 940 120 

 
Percebemos ainda uma outra inconsistência nesses valores, pois os valores das cópias 
coloridas (tipo 3) do papel A4 está mais caro que o do papel A3. Lembramos que o papel 
A3 tem o dobro de área em relação ao papel A4. 
Os valores unitários dos demais tipos de cópias estão coerentes com o termo de 
referência, bem como os valores fixos de locação, por mês, de cada máquina. 
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Verificando a forma de apuração dos valores pela contratada, identificamos o seguinte: 
para cada tipo de máquina, ela soma o valor do aluguel das máquinas fornecidas à Rio-
Águas à quantidade total de papel prevista no termo de referência, independentemente da 
quantidade efetivamente impressa por tipo de máquina / papel. Resumidamente, ela fatura 
a totalidade de milheiros de A4 e A3 do termo de referência somadas ao aluguel das 
máquinas efetivamente utilizadas. 
Para a execução do contrato, a Rio-Águas somente utilizou 04 máquinas tipo I, 05 tipo II e 
01 tipo III, diferentemente do previsto no Termo de Referência. 
Nas tabelas a seguir, apuramos para o mês de out/14 os valores com base nos dados 
fornecidos pela Jurisdicionada, pela Contratada e pelo Termo de Referência. 

Planilha com dados da Jurisdicionada out/14: 

CATEGORIA / 
TIPO                
(A) 

CUSTO FIXO 
MENSAL POR 
EQUIPAMENTO       
(B) 

QUANTIDADE 
DE 
EQUIPAMENTOS     
(C) 

VALOR TOTAL 
MENSAL DA 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS    
(D) D = (B x C) 

QUANTIDADE 
MENSAL DE 
PÁGINAS 
IMPRESSAS           
(E) 

VALOR 
UNITÁRIO 
DA PÁGINA 
IMPRESSA               
(F) 

VALOR 
TOTAL 
MENSAL DE 
PÁGINAS 
IMPRESSAS          
(G) G= (E x F) 

VALOR TOTAL        
(I) (H) H = D 

1 200 8 1600 4313 0,07 301,91 1901,91 

2 445 7 3115 27397 0,07 1917,79 5032,79 

2 445 7 3115 505 0,14 70,7 3185,7 

3 490 1 490 2878 2,13 6130,14 6620,14 

3 490 1 490 110 1,06 116,6 606,6 

      Total 17347,14 

     Total c/desc. Licitação 17200,93 
 

Planilha com os dados do Contratado: 

CATEGOR
IA / TIPO                

(A) 

CUSTO 
FIXO 

MENSAL 
POR 

EQUIPAMEN
TO       (B) 

QUANTIDADE 
DE 

EQUIPAMENT
OS (C) 

VALOR TOTAL 
MENSAL DA 

LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENT
OS    (D) D = (B 

x C) 

QUANTIDADE 
MENSAL DE 

PÁGINAS 
IMPRESSAS           

(E) 

QUANTIDAD
E MENSAL 

DE 
PÁGINAS 

FATURADAS           
(F) 

VALOR 
UNITÁRIO DA 

PÁGINA 
IMPRESSA               

(G) 

VALOR TOTAL 
MENSAL DE 

PÁGINAS 
IMPRESSAS          
(H) H= (F x G) 

VALOR TOTAL        
(I) (H) H = D 

1 200 1 200 0 
64000 0,07 4480 4664 * 

1 200 3 600 4313 

2 890 5 4450 
27397 50000 0,07 3500 

8510 
505 4000 0,14 560 

3 980 1 980 
2878 2000 0,47 940 

3630 ** 
110 2000 0,94 1880 

             Total c/desc. Licitação 16804,00 
* Foi concedido um desconto de 616,00 em uma das impressoras em função do número de dias úteis utilizado 
** Foi concedido um desconto de 170,00 em função do desconto concedido no valor mensal da licitação 
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Planilha com dados do Termo de Referência out/14: 

CATEGORIA / 
TIPO                
(A) 

CUSTO FIXO 
MENSAL POR 
EQUIPAMENTO       
(B) 

QUANTIDADE 
DE 
EQUIPAMENTOS     
(C) 

VALOR TOTAL 
MENSAL DA 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS    
(D) D = (B x C) 

QUANTIDADE 
MENSAL DE 
PÁGINAS 
IMPRESSAS           
(E) 

VALOR 
UNITÁRIO DA 
PÁGINA 
IMPRESSA               
(F) 

VALOR 
TOTAL 
MENSAL DE 
PÁGINAS 
IMPRESSAS          
(G) G= (E x F) 

VALOR 
TOTAL        (I) 
(H) H = D 

1 200 4 800 4313 0,07 301,91 1101,91 

2 890 5 4450 
27397 0,07 1917,79 

6438,49 
505 0,14 70,7 

3 980 1 980 
2878 0,47 1352,66 

2436,06 
110 0,94 103,4 

      Total 9976,46 

     Total c/desc. Licitação 9892,37 

 
Percebe-se que o valor apurado nas tabelas acima, em relação somente ao mês de 
Out/14, são divergentes do valor faturado pelo contratado. 
O cálculo apresentado pela jurisdicionada não contém os valores corretos para as 
impressões coloridas (A4 e A3), além de não levar em consideração o aluguel somente 
das máquinas efetivamente utilizadas. Em função disso, o mesmo deverá ser revisto. 
O cálculo apresentado pela Contratada, apesar de considerar corretamente o aluguel 
somente das máquinas efetivamente utilizadas, não o faz quanto ao quantitativo de 
impressões apuradas, pois considera somente para faturamento o valor total de milheiros 
previsto no Termo de referência. 
No cálculo que entendemos ser o adequado, utilizando os dados do Termo de Referência, 
consideramos o aluguel das máquinas efetivamente utilizadas somadas ao número de 
impressões naquele mês multiplicado pelo custo unitário de cada tipo de máquina / papel. 
Discordamos da Jurisdicionada em relação à franquia mínima, pois no edital não tem tal 
previsão. 
O Termo de Referência nos trouxe uma quantidade estimada de impressões com o 
objetivo de nortear os concorrentes em sua análise de custo unitário, mas não foi objetivo 
do edital transformar essa estimativa em compromisso de compra, nem tampouco em 
definir que àquela quantidade deveria ser entendida como consumo por equipamento. 
Dar entendimento diverso do previsto no edital, após o resultado da licitação, fere os 
princípios basilares da isonomia, da transparência e da concorrência entre os demais 
licitantes. 
Ademais o Termo de Referência previa 16 máquinas impressoras e somente estão sendo 
utilizadas 10, ou seja, 37,5 % a menos. Entretanto, não foi feita a devida compensação 
com a redução proporcional de número de impressões. 
Entendemos que a metodologia de apuração estabelecida neste contrato contraria o 
estabelecido no Edital e merece nova apuração dos valores, aplicando os conceitos e 
valores estabelecidos no Edital e seu respectivo Termo de Referência. 
Diante de todo o exposto, solicitamos a Jurisdicionada que refaça os cálculos de 
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faturamento mensal deste contrato, tomando por base, para a locação, os equipamentos 
efetivamente utilizados e, para o quantitativo de impressões realizadas, o valor apurado no 
mês por tipo de máquina / papel. Após, que se promova a compensação e / ou estorno de 
valores indevidos junto à Contratada, evitando com isso o enriquecimento sem causa por 
parte da mesma, e se adeque, mediante termo aditivo de redução ao contrato, o 
quantitativo de equipamentos / impressões utilizadas, de tudo dando ciência à esta Corte 
de Contas. 

Análise atual: 

A jurisdicionada não se manifestou quanto ao presente questionamento. 
Considerando a Questão de Ordem nº 01 (Aprovada durante o 3º expediente da 33ª 
Sessão Ordinária Plenária, de 30/05/2017) a solicitação realizada não se enquadra no 
rol previsto para diligência, razão pela qual opina-se pela conversão do presente em 
Determinação, para que a jurisdicionada refaça os cálculos de faturamento mensal 
deste contrato, tomando por base, para a locação, os equipamentos efetivamente 
utilizados e, para o quantitativo de impressões realizadas, o valor apurado no mês por 
tipo de máquina / papel. Após, que se promova a compensação e / ou estorno de 
valores indevidos junto à Contratada, evitando com isso o enriquecimento sem causa 
por parte da mesma, e se adeque, mediante termo aditivo de redução ao contrato, o 
quantitativo de equipamentos / impressões utilizadas, de tudo dando ciência à esta 
Corte de Contas. 

 

3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considerando o decidido na Questão de Ordem nº 013, opina-

se pela DETERMINAÇÃO, com envio de ofício em apartado, para que a jurisdicionada 

promova as ações solicitadas nos itens 2.3, 2.4 e 2.5 da presente análise do 2º retorno 

ao Relatório de Inspeção, realizada na RIO-ÁGUAS no período de 07/07/2015 a 

30/07/2015, adotando, desde já, as providências cabíveis. 

                                            
3 Questão de Ordem suscitada pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Felipe Galvão Puccioni na 31ª 
(trigésima primeira) Sessão Ordinária Plenária sobre a interpretação que a Corte deve adotar para o 
termo "diligência". Ficou decidido na 33ª Sessão Ordinária Plenária que a decisão "diligência" é 
"destinada a obter informações, esclarecimentos ou documentos para auxiliar o saneamento de processo 
ou de matéria constante de documento não autuado. No âmbito de fiscalização, utiliza-se a requisição de 
documentos ou informações, com a finalidade semelhante." 
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Considerando que a jurisdicionada não se manifestou quanto ao apontado nos 

itens 2.4 e 2.5, sugere-se que seja dada ciência ao órgão de que o não atendimento as 

diligências desta Corte de Contas pode ensejar na aplicação das penalidades previstas 

no inciso IV e no § 1º., do art. 3º, da Lei nº 3.714/034. (Resolução nº 933, de 16 de 

janeiro de 2018). 

Solicita-se, após decisão Plenária, a devolução a esta 2ª IGE para o aguardo 

da manifestação do órgão. 

 
Rio de Janeiro, 22 de março de 2018 
 
 

Marcio Antônio Braga de Sousa 
Auditor de Controle Externo 

MATRICULA 40/901.878 

Rondiney Bonin Ferreira 
Auditor de Controle Externo 

MATRICULA 40/901.660 

 

 

                                            
4 “Art. 3º O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), após 
constatada a tipificação concreta de infração e, ouvido o plenário que deverá aprová-la por maioria, aos 
responsáveis por: 
... 
 
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência ou decisão do Tribunal; 
... 
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do 
Tribunal, salvo motivo justificado, a critério do Plenário.” 
 
O valor da multa prevista no Art. 3º da Lei nº 3714/2003 foi atualizado para R$ 44.130,94 pela Resolução 
TCMRJ nº 993 de 16/01/2018. 
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Sra. Inspetora Geral, 

 
   

Ratifica-se a análise de fls. 149/163, opinando pela Determinação constante 

dos itens 2.3, 2.4 e 2.5, com envio de ofício em apartado. 

 
Solicita-se, após decisão Plenária, a devolução a esta 2ª IGE para o aguardo da 

manifestação do órgão. 
 

 
 
2ª IGE, 19/04/2018 

 
 

 
Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 

2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo 
Inspetor Setorial 

Matricula 40/901.373 
 
 
 
Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, 
De acordo. 
 
2ª IGE, 
 
 

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO 
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE 

Matrícula 41/901.996-9 
 

 


