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Prezados,

 

Seguem em anexo os O�cios nº  6972/2021 e nº 6978/2021 da Secretaria da 2ª Câmara  do TCEMG, bem cópia do despacho do Relator dos autos
de nº1098583, para conhecimento e providências cabíveis.

 
Informo-lhe, por oportuno, que as pe�ções e demais documentos referentes deverão ser protocolizados exclusivamente pelo sistema e-TCE, mas caso não
consiga, deverão ser enviados para o e-mail do protocolo@tce.mg.gov.br
 
Maiores informações pelo telefone (31) 3348-2136.

Atenciosamente,

SECRETARIA DA 2ª CÂMARA  
 
 

PAntes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e no comprometimento com a redução de custos.

--  
"As informações informações contidas neste e-mail e anexos são para uso exclusivo do destinatário pretendido. Caso tenha recebido por engano, notifique o
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria da 2ª Câmara 

Ofício n. 6972/2021  
Processo n.: 1098583 - Denúncia  
 

Belo Horizonte, 27 de abril de 2021.  
 
Ao Senhor  
Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito do Município de Conselheiro Lafaiete 
Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, 10  
Centro Conselheiro Lafaiete/MG  

 
 
Senhor Prefeito,  

 
 

Comunico a Vossa Excelência que o Conselheiro Subst. Adonias Monteiro, Relator dos 
autos referenciados acima, em decisão monocrática a ser referendada pela Segunda Câmara, 
determinou a suspensão cautelar do Processo Licitatório n. 8/2021, Concorrência Pública n. 
2/2021, Registro de Preços n. 3/2021, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Lafaiete, na fase em que se encontra. 

 
Informo que foi fixado prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação nos autos da 

adoção da medida ordenada, mediante publicação do ato de suspensão do procedimento 
licitatório, sob pena multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$12.000,00 
(doze mil reais), consoante art. 90 da Lei Orgânica, sem prejuízo da adoção de outras medidas 
legais cabíveis.  
 

Informo, ainda que em caso de revogação ou anulação do certame, deverá ser feita 
comunicação a este Tribunal de Contas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovando 
a publicidade do respectivo ato.  

 
Cientifico-lhe de que, em cumprimento Portaria nº 46/PRES./2020, que dispõe sobre a 

ampliação das medidas temporárias de prevenção ao contágio da Covid-19, no âmbito desta 
Corte de Contas, enquanto perdurar a emergência de saúde pública, as petições e demais 
documentos serão protocolizados exclusivamente via ETC-E. Em caso de alguma 
impossibilidade técnica, a defesa poderá ser encaminhada, excepcionalmente, para o endereço 
eletrônico protocolo@tce.mg.gov .br. 

 
Solicito a V. Exa. que sejam informados o número deste ofício e do respectivo processo 

ao enviar a documentação a este Tribunal.  
 
Atenciosamente,  
 

 
Renata Machado da Silveira 

Diretora 
(Assinado eletronicamente) 

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2403529



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria da 2ª Câmara 

Ofício n. 6978/2021  
Processo n.: 1098583 - Denúncia  
 

Belo Horizonte, 27 de abril de 2021.  
 
Ao Senhor  
Alisson Dias Laureano 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e subscritor do edital 
Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, 10  
Centro Conselheiro Lafaiete/MG  

 
 
Prezado Senhor,  

 
 

Comunico a Vossa senhoria que o Conselheiro Subst. Adonias Monteiro, Relator dos 
autos referenciados acima, em decisão monocrática a ser referendada pela Segunda Câmara, 
determinou a suspensão cautelar do Processo Licitatório n. 8/2021, Concorrência Pública n. 
2/2021, Registro de Preços n. 3/2021, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Lafaiete, na fase em que se encontra. 

 
Informo que foi fixado prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação nos autos da 

adoção da medida ordenada, mediante publicação do ato de suspensão do procedimento 
licitatório, sob pena multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$12.000,00 
(doze mil reais), consoante art. 90 da Lei Orgânica, sem prejuízo da adoção de outras medidas 
legais cabíveis.  
 

Informo, ainda que em caso de revogação ou anulação do certame, deverá ser feita 
comunicação a este Tribunal de Contas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovando 
a publicidade do respectivo ato.  

 
Cientifico-lhe de que, em cumprimento Portaria nº 46/PRES./2020, que dispõe sobre a 

ampliação das medidas temporárias de prevenção ao contágio da Covid-19, no âmbito desta 
Corte de Contas, enquanto perdurar a emergência de saúde pública, as petições e demais 
documentos serão protocolizados exclusivamente via ETC-E. Em caso de alguma 
impossibilidade técnica, a defesa poderá ser encaminhada, excepcionalmente, para o endereço 
eletrônico protocolo@tce.mg.gov .br. 

 
Solicito a V. Sa. que sejam informados o número deste ofício e do respectivo processo ao 

enviar a documentação a este Tribunal.  
 
Atenciosamente,  
 

 
Renata Machado da Silveira 

Diretora 
(Assinado eletronicamente) 

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2403541



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Conselheiro Substituto Adonias Monteiro   

Processo: 1098583 

Natureza: Denúncia 

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete 

À Secretaria da Segunda Câmara, 

Trata-se de denúncia, formulada pelo Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza e 

Industrialização do Lixo de Minas Gerais – Sindilurb (código do arquivo n. 2369444, disponível 

no SGAP como peça n. 2), em face do Processo Licitatório n. 8/2021, Concorrência Pública 

n. 2/2021, Registro de Preços n. 3/2021, promovido pela Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, 

cujo objeto consiste em contratação pelo sistema de registro de preços de empresa especializada 

para prestação de serviços de limpeza urbana na sede, distritos, povoados e estradas vicinais do 

município de Conselheiro Lafaiete, por um período de 12 (doze) meses, com valor global 

estimado em R$ 9.626.409,24, sob a fiscalização e controle da Secretaria Municipal de Obras 

e Meio Ambiente. 

O denunciante alegou, em síntese, (i) que não haveria razão para a proibição de participação 

em consórcios, uma vez que a participação de consórcios em certames licitatórios vai ao 

encontro da finalidade da licitação que é a obtenção da melhor relação custo-benefício para 

atender à necessidade da Administração; (ii) que a unificação de objetos em lote único seria 

irregular, pois a junção de objetos de natureza distinta restringe o universo de participantes 

vilipendiando o princípio da competitividade; e (iii) que inexistem requisitos para adoção do 

sistema de registro de preços neste certame, pois a regularidade da adoção deste sistema, nos 

termos do Decreto Federal n. 7.892/2013, está condicionada à existência de características 

padronizadas, o que não seria o caso desta licitação. Aduziu, ainda, que o objetivo do SRP é 

“[...] selecionar objetos simples e padronizados capazes de atender demandas de diversas 

origens e em períodos de tempo distintos [...]”, e que, assim, seria inaplicável, via de regra, a 

objetos complexos. Ao final, solicitou a suspensão de todo e qualquer ato do procedimento 

licitatório até que seja definida a legitimidade do aludido instrumento.  

Em juízo inicial, considerando as particularidades do caso, determinei a intimação, por meio 

eletrônico, do Sr. Mário Marcus Leão Dutra, prefeito de Conselheiro Lafaiete, e do Sr. Alisson 

Dias Laureano, presidente da Comissão Permanente de Licitações e subscritor do edital, para 

que enviassem cópias digitalizadas dos documentos atualizados relativos às fases interna e 

externa do certame, informando o estágio em que se encontrava o procedimento licitatório 

objeto da denúncia e, ainda, apresentassem as justificativas e documentos que entendessem 

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2400540



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Conselheiro Substituto Adonias Monteiro   

cabíveis acerca das alegações do denunciante. 

Intimados, os gestores apresentaram justificativas, conforme documentos eletrônicos 

disponíveis no SGAP como peças n. 10 a 23, e, de antemão, informaram sobre o “cancelamento 

da sessão inaugural do certame que estava agendada para o dia 24/03/2021, bem como a 

consequente suspensão do certame, considerando-se a classificação do Município em “Onda 

Roxa” do Programa Minas Consciente” (código no arquivo n. 2375036, disponível no SGAP 

como peça n. 11). (Grifo do original) 

Diante da informação de que o certame teve sua abertura suspensa sine die, encaminhei os autos 

à 2ª Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia – 2ª Cfose, que elaborou 

estudo inicial (código do arquivo n. 2380760, disponível no SGAP como peça n. 26), no qual 

concluiu pela improcedência dos apontamentos atinentes aos itens (i) e (ii). Lado outro, 

concluiu pela procedência da denúncia quanto ao apontamento (iii), atinente à impossibilidade 

de utilização do Sistema de Registro de Preços para contratação de serviços de limpeza urbana, 

objeto da Concorrência Pública n. 2/2021. Ademais assinou irregularidade no tocante à 

(iv) incompletude do termo de referência.  

Em vista dos novos apontamentos de irregularidades apresentados pela Unidade Técnica após 

a oitiva dos gestores, e considerando as peculiaridades do caso, entendi necessária nova 

intimação para apresentação de justificativas e documentos que entendessem pertinentes em 

relação ao estudo da 2ª Cfose (código do arquivo n. 2381947, disponível no SGAP como peça 

n. 28). 

Novamente intimados, os gestores apresentaram justificativas refutando os apontamentos da 

Unidade Técnica (documento eletrônico, código do arquivo n. 2388458, disponível no SGAP 

como peça n. 33). 

Em pesquisa ao sítio eletrônico da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, em 15/4/2021, verifiquei 

a presença da ata de reunião dos membros da Comissão Permanente de Licitação para deliberar 

sobre o Processo Licitatório n. 8/20211, na qual, considerando a apresentação da denúncia 

objeto destes autos e da intimação dos gestores por mim determinada, restou consignado que: 

[...] 

Diante do exposto, considerando a iminente manifestação do Tribunal de Contas, em sede 

cautelar, acerca da legitimidade do instrumento convocatório, e consequente 

                                                 

1 Disponível em: http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/wp-content/uploads/2021/04/ATA-DE-

REUNI%C3%83O-CP-002.2021-Delibera%C3%A7%C3%A3o.-Den%C3%BAncia-TCE.pdf. Acesso em 

15/4/2021. 

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2400540

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/wp-content/uploads/2021/04/ATA-DE-REUNI%C3%83O-CP-002.2021-Delibera%C3%A7%C3%A3o.-Den%C3%BAncia-TCE.pdf
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/wp-content/uploads/2021/04/ATA-DE-REUNI%C3%83O-CP-002.2021-Delibera%C3%A7%C3%A3o.-Den%C3%BAncia-TCE.pdf


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Conselheiro Substituto Adonias Monteiro   

pronunciamento em relação à (im)possibilidade de prosseguimento do certame nos moldes 

atuais, entende-se cabível proceder com a republicação do Edital da CP nº 002/2021 após 

a prolação da decisão nos autos da Denúncia, evitando-se insegurança jurídica decorrente 

de possível conflito entre os atos da Administração Pública e do órgão de controle externo, 

e bem assim as consequências negativas advindas de um eventual cancelamento da sessão 

pública redesignada, contrárias à economicidade e eficiência que deve nortear os atos da 

Administração Pública. 

Assim, ausente, naquele momento, o juízo de urgência, porém, pendente a apreciação do pleito 

cautelar, encaminhei novamente os autos à 2ª Cfose, que elaborou o estudo técnico (código do 

arquivo n. 2395320, peça n. 37) concluindo pela necessidade da suspensão do certame. 

Decisão 

Inicialmente, em pesquisa ao site2 da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, em 26/4/2021, 

verifiquei que a Concorrência Pública n. 2/2021 permanece suspensa sine die. 

Com relação ao apontamento (i) da denúncia, em sintonia com o estudo elaborado pela 2ª Cfose, 

entendo que consta nos autos do procedimento licitatório, item 8.1 do Anexo I – Termo de 

Referência e item 4.7.3, “d” do edital, justificativas adequadas à vedação à participação de 

consórcios, tendo em vista que o objeto pretendido pela Administração não apresenta 

complexidade elevada, bem como se mostra pertinente e compatível com o ramo de atuação de 

diversas empresas disponíveis no mercado. 

Outrossim, com relação ao apontamento (ii) da denúncia, verifiquei que o não parcelamento do 

objeto restou justificado, diante do fato de os serviços licitados3 apresentarem mesma natureza, 

compondo a limpeza urbana do município, não havendo, à primeira vista, restrição indevida à 

competitividade do certame com a aglutinação dos serviços pretendidos em um único lote. 

Improcedentes, portanto, com a devida vênia, nesse juízo superficial e urgente, os apontamentos 

(i) e (ii) da denúncia. 

Já em relação ao apontamento (iii) atrelado à utilização do sistema de registro de preços, é 

necessário tecer alguns esclarecimentos. 

Conquanto não desconheça posicionamentos desta Casa que não admitem a adoção do sistema 

de registro de preços para contratação de serviços de natureza contínua, como os do caso em 

análise, saliento que venho me manifestando no sentido de que a natureza continuada do serviço 

                                                 

2 Disponível em: < http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes-em-andamento/ >. Acesso em 26/4/2021. 
3 Varrição manual, capina manual, roçagem mecanizada, remoção de resíduos de construção civil, poda de árvores 

e serviços de capina e roçagem em prédios públicos. 

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2400540
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Conselheiro Substituto Adonias Monteiro   

não tem o condão de impedir, por si só, a utilização do sistema de registro de preços, desde que 

devidamente fundamentada, devendo sua adequação ser analisada de acordo com o caso 

concreto, a exemplo do que foi decidido no julgamento da Denúncia n. 1058701, de minha 

relatoria, Segunda Câmara, sessão do dia 19/9/2020. 

Ademais, colaciono excerto do Acórdão n. 1604/2017, do Plenário do Tribunal de Contas da 

União – TCU, sessão de 26/7/2017, relator ministro Vital do Rêgo, no sentido de que é lícita a 

utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços contínuos, desde que 

configurada uma das hipóteses delineadas na norma regulamentadora e com expressa 

justificativa da circunstância ensejadora. 

Feitos os devidos temperamentos, observei que o jurisdicionado possui norma específica que 

regulamenta a adoção do sistema de registro de preços, qual seja o Decreto Municipal 

n. 366/2008, prevendo sua utilização em caso de “conveniência da contratação de serviços 

remunerados por unidade de medida”. 

Ademais, em exame perfunctório do instrumento convocatório, observei que a Administração 

justificou a adoção da formatação da licitação da seguinte forma: 

A adoção do sistema de Registro de Preços justifica-se em virtude da conveniência da 

contratação dos serviços remunerados por unidade de medida, não sendo possível definir 

previamente com exatidão o quantitativo a ser demandado pela Administração, nos termos 

do art. 2º, inciso IV c/c art. 3º, caput, do Decreto Municipal nº 366/2008. 

Entretanto, da análise dos autos, entendo que a formatação da licitação, conforme justificada, 

não se mostrou apta ao enquadramento do sistema de registro de preços in casu, uma vez que 

sequer foram definidas as unidades de medidas mencionadas pelo decreto municipal, além da 

falta de padronização do serviço a ser executado em cada localidade, conforme será exposto a 

seguir.  

Nessa linha, em que pese o argumento da defesa de que os serviços seriam sazonais e 

dependentes de variações oriundas de fatores externos, comungo com o entendimento da 

Unidade Técnica no sentido de que não haveria dificuldade na definição dos quantitativos, das 

unidades de medidas e do detalhamento mínimo das áreas sobre as quais incidirão os serviços. 

Observa-se da leitura da minuta contratual que a unidade adotada foi unicamente “Equipe/mês”, 

vejamos: 

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa
n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2400540



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Conselheiro Substituto Adonias Monteiro   

LOTE ÚNICO: Serviços de limpeza urbana na sede, distritos, povoados e estradas vicinais do município 

de Conselheiro Lafaiete 

Item  Quant.  Unid.  Descrição  
Valor Ref. 

Unitário  

Valor Ref. 

Mensal  

Valor Ref. 

Total 12 Meses  

1  18  Equipe/mês  

Varrição manual de praças, áreas 

públicas, vias e logradouros 

públicos pavimentados.  

R$ 11.487,20 R$ 206.769,60 R$ 2.481.235,20 

2  25  Equipe/mês  

Capina manual de vias 

pavimentadas, sarjetas, passeios e 

locais públicos, com a utilização 

de pessoal equipado com 

ferramentas manuais.  

R$ 9.613,69 R$ 240.342,25 R$ 2.884.107,00 

3  20  Equipe/mês  

Roçagem mecanizada com 

utilização de roçadeira costal em 

áreas públicas, vias urbanas, 

inclusive distritos, vilas e 

povoados.  

R$ 7.999,42 R$ 159.988,40 R$ 1.919.860,80 

4  1  Equipe/mês  

Remoção de resíduos da 

construção civil: entulhos, terra e 

outros resíduos similares 

depositados em vias e logradouros 

públicos.  

R$ 52.575,35 R$ 52.575,35 R$ 630.904,20 

5  1  Equipe/mês  

Podas, supressões e secções de 

raízes, em vias e logradouros 

públicos com Responsável 

Técnico, conforme Lei Municipal 

nº 4.823/2005.  

R$ 38.271,87 R$ 38.271,87 R$ 459.262,44 

6  1  Equipe/mês  

Serviços em áreas internas de 

Prédios Públicos Municipais 

(próprios e alugados): capina, 

roçagem e poda em pátios, 

canterios, jardins, hortas, etc. 

(Creches, Escolas, Unidades de 

Saúde, Praças, Poliesportivos, 

Quadras, Campos, etc).  

R$ 50.733,54 R$ 50.733,54 R$ 608.802,48 

7  2  Equipe/mês  

Serviços em áreas internas de 

Prédios Públicos Municipais 

(próprios e alugados): capina e 

roçagem (Creches, Escolas, 

Unidades de Saúde, Praças, 

Poliesportivos, Quadras, Campos, 

etc).  

R$ 26.759,88 R$ 53.519,76 R$ 642.237,12 

TOTAL DO LOTE R$ 9.626.409,24 

Com efeito, o referido documento consiste apenas em uma planilha de custos e serviços, 

apresentando de forma sintetizada a descrição dos serviços, sem conter as respectivas unidades 

de medida comuns (kg, ton, km, m3, m2) e sem apresentar detalhamento mínimo das áreas sobre 

as quais incidirão o serviço. É que, em tese, a sucinta descrição dos serviços, sem padronização 

mínima, impediria as licitantes de formularem propostas adequadamente, além de inviabilizar 

a fiscalização da execução do contrato a ser firmado, mormente porque não é possível mensurar 

serviços de limpeza urbana com a utilização de unidades “equipe/mês”, mas sim medindo-se a 
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produção dos serviços contratados, pela aferição da quilometragem de varrição, volume ou peso 

dos resíduos, áreas de capina, praças etc. 

Ademais, como bem salientado pela 2ª Cfose, o item 6.3 da Orientação Técnica n. 7/2018 do 

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – Ibraop, que trata dos elementos técnicos 

do Projeto Básico especificamente para serviços de limpeza urbana, tais como raspagem, capina 

e poda, apresenta como informação necessária a identificação, localização e quantificação das 

áreas e/ou logradouros, bem como a definição da frequência, turnos/horários e seus critérios 

utilizados. Ainda, orienta-se, caso os serviços sejam executados a partir de ordens de serviço 

que a estimativa de quantidade das ordens seja justificada com base em uma série histórica ou 

critério de dimensionamento adotado. 

Por último, por se tratar de serviços de engenharia, vale observar, a título de comparação, a 

matéria sob o ângulo da Lei n. 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos), que estabeleceu parâmetros objetivos acerca da utilização do SRP: 

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e 

deverá dispor sobre: 

I - as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada 

item que poderá ser adquirida; 

II - a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de 

unidades de medida; 

III - a possibilidade de prever preços diferentes: 

a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes; 

b) em razão da forma e do local de acondicionamento; 

c) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote; 

d) por outros motivos justificados no processo; 

[...] 

Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de 

engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes 

requisitos: 

I - existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional; 

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. (Grifei) 

Depreende-se, pois, que, apesar de a nova lei ser mais permissiva em relação à utilização do 

SRP nas hipóteses de obras e serviços de engenharia, o referido dispositivo estabeleceu critérios 

para a utilização deste sistema, não prescindindo da existência de projeto padronizado, o que, 

reitere-se, não foi identificado nos autos. 

Portanto, neste juízo perfunctório, com a devida vênia aos esclarecimentos prestados pela 

Administração, entendo não ser possível, in casu, a adoção do sistema de registro de preços 
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para contratação dos serviços em análise, notadamente diante da falta de estudos mínimos com 

a definição das unidades de medidas; do detalhamento mínimo das áreas sobre as quais incidirão 

o serviço; e da padronização da execução do objeto contínuo pretendido. 

A propósito, a insuficiência de tais requisitos está interconectada ao apontamento 

complementar (iv) elencado pela Unidade Técnica, atrelado à incompletude do termo de 

referência, vejamos: 

Os esclarecimentos prestados em relação a este apontamento foram divididos em 

subtópicos que englobam os itens apontados pela Unidade Técnica como faltantes no 

Termo de Referência. 

[...] 

Convenções coletivas de trabalho para cada uma das classes de trabalhadores 

necessárias ao contrato. 

No que tange às Convenções Coletivas de Trabalho, procedem as alegações dos gestores 

no sentido de que a Administração não pode impor no edital a CCT a ser utilizada entre os 

licitantes, tendo em vista que o enquadramento sindical do empregador é definido por sua 

atividade econômica preponderante, e não em função da atividade desenvolvida pela 

categoria profissional que prestará os serviços mediante a cessão de mão de obra (arts. 570, 

577 e 581, §2º, da CLT e art. 8º, inciso II, da Constituição Federal). 

Por outro lado, é necessário que a própria Administração adote uma norma coletiva de 

trabalho como referência para realizar o planejamento e elaborar o orçamento estimado dos 

serviços a contratar, auxiliando no detalhamento dos valores a serem despendidos com a 

mão de obra. Além da elaboração da planilha orçamentária, isso contribui na fiscalização 

contratual e na minimização dos riscos de futuras demandas trabalhistas, bem como na 

análise de eventuais solicitações de repactuações contratuais.  

Nesse sentido, tem-se o disposto no voto do Ministro Bruno Dantas referente ao Acórdão 

1097/2019 – Plenário do TCU, citado inclusive pelos gestores em seu esclarecimento: 

Por óbvio, a própria Administração, ao planejar a contratação e elaborar o orçamento 

estimado, deve também identificar, mediante pesquisa de mercado, e adotar a norma 

coletiva de trabalho da qual extrairá as informações quanto a direitos e benefícios 

devidos aos trabalhadores cujas categorias serão empregadas na execução dos 

serviços. Essa obrigação decorre de desdobramentos inerentes à licitação e à 

contratação desses serviços, a destacar: elaborar a planilha do orçamento estimado; 

verificar se o licitante apresentou salário inferior ao salário normativo fixado pela 

CCT a cuja observância está obrigada; auxiliar na fiscalização contratual e minimizar 

riscos de futuras demandas trabalhistas; bem como servir de parâmetros para 

eventuais repactuações contratuais. 

Portanto, reitera-se a importância de haver a indicação da CCT utilizada pela 

Administração como subsídio na formação do valor de referência dos serviços, de modo a 

garantir o tratamento isonômico entre os licitantes, em que pese o enquadramento sindical 

do empregador seja conhecido somente com a identificação de sua atividade econômica 

preponderante. 

Demonstrativo de encargos sociais; demonstrativo de BDI 

Em relação a esse item, não cabe razão ao argumento apresentado pelos gestores em seu 

esclarecimento, uma vez que o objeto do certame consiste sim em serviços de engenharia 

e, por isso, deve-se constar os valores detalhados dos encargos sociais e do BDI.  
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É o que determina a jurisprudência do controle externo, como demonstra a Súmula nº 

258/2010 do TCU já citada por esta Unidade Técnica na análise anterior: 

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 

integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, 

devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem 

ser indicados mediante uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

Além disso, a Orientação Técnica 007/2018 – Projeto de Serviços de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos – do IBRAOP prevê, em seus itens 6.2 e 6.3, como elementos 

técnicos que compõem a planilha orçamentária de licitação de serviços de limpeza urbana 

(varrição manual, raspagem, capina, poda, etc.) os custos de mão de obra com detalhamento 

dos encargos sociais adotados, bem como o detalhamento e o cálculo do BDI.  

Dessa forma, reafirma-se a ausência desses elementos no Termo de Referência da licitação 

em comento. 

Mapas contendo a definição dos setores de varrição, capina, roçagem e coleta dos 

entulhos; programação semanal dos serviços de varrição, capina, roçagem e coleta 

dos entulhos (frequência, dias, turnos e setores); quadros/tabelas contendo as 

extensões de cada um dos setores nos quais os serviços serão prestados. 

Em relação a definição dos setores e da programação semanal dos serviços, a 

Administração repetiu os argumentos apresentados nos esclarecimentos concernentes ao 

apontamento II.1 deste Relatório. Dessa forma, conforme já analisado no referido item, esta 

Unidade Técnica conclui pela manutenção da irregularidade, uma vez que entende ser 

possível que haja o planejamento e programação dos setores.  

No que diz respeito aos quadros/tabelas contendo extensões de cada um dos setores nos 

quais os serviços serão prestados, caso esteja sendo realizado de fato o serviço de 

Georreferenciamento conforme alegado pelos gestores, recomenda-se que nos próximos 

editais de licitação essa informação esteja disponibilizada para os interessados do certame. 

Definição do ponto de destinação final do entulho, dos resíduos de varrição e de 

capina, incluindo a distância dos setores até este ponto. 

Conforme esclarecido pelos gestores em seu esclarecimento, constata-se que a empresa 

responsável pelo serviço de coleta de resíduos sólidos (objeto de uma outra licitação) será 

a encarregada da destinação final dos resíduos provenientes do serviço de varrição, cabendo 

à vencedora do certame em comento (Concorrência Pública nº 002/2021) apenas a 

disposição do produto nos passeios de forma apropriada.  

De fato, o custo com a distância de transporte para a destinação final é mais relevante para 

o serviço de coleta de resíduos sólidos, uma vez que são muitas viagens e a quilometragem 

até o ponto de destinação é, em geral, maior. Além disso, é usual que o material proveniente 

da varrição seja recolhido pela empresa responsável pela coleta na cidade, como previsto 

no edital.  

Em que pese os locais de destinação referentes aos serviços de capina, roçagem e coleta de 

entulho não estarem especificados no Termo de Referência, a Administração alegou que 

tais pontos se encontram dentro da zona de extensão territorial do Município e não 

apresentam distâncias que influenciem significativamente na elevação dos custos de 

operação. O motivo da ausência dessa informação apontado pelos gestores é de que o local 

de descarte não é fixo.  

Ainda assim, esta Unidade Técnica recomenda que os possíveis pontos de destinação dos 

serviços de limpeza sejam especificados no edital, para que se diminuam as incertezas às 

empresas prestadoras dos serviços, que incluem em seus orçamentos valores contingentes 

relacionados aos riscos de execução do objeto. 

Memoriais de cálculo para definição dos quantitativos licitados 
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Verifica-se, a partir dos esclarecimentos prestados pela Administração, que os quantitativos 

adotados na Planilha Orçamentária do Termo de Referência foram obtidos após um 

acréscimo percentual de um número de equipes, sem haver de fato o cálculo detalhado das 

demandas de serviços estimados.  

Não foram apresentados dados que demonstrem que tal acréscimo percentual foi, de fato, 

aferido a partir de embasamento técnico de modo a afastar a eventual arbitrariedade dos 

valores dispostos na Planilha Orçamentária.  

Ressalta-se que a Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 6º, IX, f, prevê como elemento do 

Projeto Básico de obra ou serviço o orçamento detalhado do custo global da obra, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.  

Diante do exposto, mantém-se a irregularidade apontada no estudo anterior desta Unidade 

Técnica quanto a esse item. 

Dimensionamento de mão de obra; dimensionamento dos equipamentos. 

Os itens apontados pelos gestores especificam a quantidade de trabalhadores por equipe 

formada, bem como os equipamentos utilizados e os veículos previstos. Entretanto, 

conforme já citado por esta Unidade Técnica na análise anterior, a irregularidade consiste 

na falta de demonstração do dimensionamento da mão de obra e equipamentos necessários 

que comprovem o embasamento técnico dos valores adotados pela Administração.  

Além dos artigos 6º, 7º da Lei nº 8.666/1993 que tratam dos itens que compõem o Projeto 

Básico de uma licitação de serviços de engenharia, vale ressaltar que a OT 007/2018 do 

IBRAOP (trata especificamente de projetos de limpeza urbana) prevê – em seus itens 6.2 e 

6.3 – que sejam apresentadas no Projeto de varrição e de outros serviços de limpeza, as 

informações relativas ao “número e composição das equipes com a justificativa dos índices 

de produtividade adotados para mão de obra, incluindo equipamentos e ferramentas”; 

“número de veículos, quando necessários”, bem como a “memória de cálculo” do 

dimensionamento realizado.  

Portanto, mantém-se a conclusão inicial da Coordenadoria quanto à incompletude de 

informações relacionadas ao dimensionamento de mão de obra e equipamentos. 

Composição de preços de serviços unitários. 

Esta Unidade Técnica esclarece que a composição de preços/custos de serviços unitários 

não se confunde com o orçamento apresentado no item 9.11 do Termo de Referência do 

edital, apontado no esclarecimento dos gestores.  

Para elucidar tal ponto, segue a definição da composição de custo unitário de serviço que 

consta na Orientação Técnica 001/2006 – Projeto Básico – do IBRAOP, em seu item 5.4.2: 

Cada Composição de Custo Unitário define o valor financeiro a ser despendido na 
execução do respectivo serviço e é elaborada com base em coeficientes de 
produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus preços coletados no 
mercado, devendo conter, no mínimo:  

• Discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua incidência na realização 
do serviço, preço unitário e custo parcial;  

• Custo unitário total do serviço, representado pela soma dos custos parciais de 

cada insumo. 

O documento em anexo ao Termo de Referência citado pelos gestores consiste apenas na 

Planilha de Custos e Serviços que apresenta, de forma sintetizada, a descrição dos serviços, 

unidades de medida, quantidades e valor total.  

Dessa forma, reitera-se que o Termo de Referência está em desacordo com o disposto no 

art. 7º, §2º, II da Lei nº 8.666/1993, que exige orçamento detalhado em planilhas com a 

composição de todos os custos unitários para a licitação de obras e serviços.  
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Por todo o exposto, mantém-se o entendimento inicial desta Unidade Técnica quanto às 

falhas existentes no Termo de Referência do edital, que impedem às licitantes a formulação 

de propostas assertivas e dificultam a fiscalização da execução do contrato a ser firmado. 

Faço ressalvas apenas quanto ao apontamento da 2ª Cfose relacionado a não definição do ponto 

de destinação final do entulho, dos resíduos de varrição e de capina, incluindo a distância dos 

setores até este ponto. O argumento apresentado pela Administração é de que a empresa 

responsável pelo serviço de coleta de resíduos sólidos, objeto de outra licitação, será a 

encarregada da destinação final dos resíduos provenientes do serviço de varrição, cabendo à 

vencedora do certame em comento (Concorrência Pública n. 2/2021) apenas a disposição do 

produto nos passeios de forma apropriada. Desse modo, entendo que o apontamento de não 

definição do ponto de destinação final do entulho não merece prosperar, uma vez que não caberá 

à contratada realizar a destinação final dos resíduos. 

Ante o exposto, em juízo superficial de urgência, considerando a análise da 2ª Cfose, sem 

prejuízo da ressalva apresentada, entendo que as irregularidades verificadas no edital do 

certame dificultam a formulação de propostas adequadas pelas licitantes, bem como a futura 

fiscalização da execução do objeto que se pretende contratar, formando-se, assim, quadro 

suficiente a configurar a plausibilidade do direito. 

Quanto ao periculum in mora, do mesmo modo, a par das inconsistências demonstradas, 

entendo-o existente, uma vez que há a possibilidade de a Administração revogar a decisão que 

suspendeu o certame e dar prosseguimento ao processo de contratação, o que demanda solução 

urgente, mormente quando se vislumbra o comprometimento à formulação de propostas pelas 

licitantes e, em última análise, à vantajosidade e à efetividade da contratação – que é de extrema 

importância ao interesse público. 

Assim, presentes os requisitos inerentes, em consonância com os estudos elaborados pela 2ª 

Cfose, adoto a medida cautelar para que o certame se mantenha suspenso. 

Ante o exposto, determino, nos termos do art. 60 da Lei Orgânica desta Corte e do art. 264 c/c 

o art. 197 do RITCEMG, a suspensão cautelar do Processo Licitatório n. 8/2021, Concorrência 

Pública n. 2/2021, Registro de Preços n. 3/2021, deflagrado pela Prefeitura Municipal de 

Conselheiro Lafaiete, ad referendum da Segunda Câmara, na fase em que se encontra, sob pena 

de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$12.000,00 (doze mil reais), 

consoante art. 90 da Lei Orgânica, sem prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis. 

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Sr. Mário Marcus Leão Dutra, prefeito de Conselheiro 

Lafaiete, e do Sr. Alisson Dias Laureano, presidente da Comissão Permanente de Licitações e 
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subscritor do edital, comprovem, nos autos, a adoção da medida ordenada, mediante publicação 

do ato de suspensão do procedimento licitatório. 

Em caso de revogação ou anulação do certame, determino que se faça comunicação a este 

Tribunal de Contas a respeito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovando-se a 

publicidade do respectivo ato. 

Intimem-se os responsáveis, em caráter de urgência, do teor desta decisão, nos termos do 

art. 166, § 1º, I e VI, do Regimento Interno. 

Comunique-se, ainda, o denunciante, pelo DOC. 

Após a manifestação dos responsáveis, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público 

de Contas, para manifestação preliminar, nos termos do art. 61, § 3º, do Regimento Interno. 

Belo Horizonte, 26 de abril de 2021. 

Adonias Monteiro 

Relator 

(assinado digitalmente) 
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