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PROCESSO : 3.616/2016 (eletrônico) 

CATEGORIA : Recurso 

SUBCATEGORIA : Pedido de Reexame 

UNIDADE : Prefeitura Municipal de Porto Velho 

RECORRENTE : Amazonfort Soluções Ambientais Ltda. CNPJ 84.750.5381/0001-03. 

ADVOGADOS : José Manoel Alberto Matias Pires, OAB/RO n. 3.718; 

Gustavo Gerola Marzolla, OAB/RO n. 4.164; 

Renata Fabris Pinto, OAB/RO n. 3.126. 

RELATOR : Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello. 

RELATOR 

ORIGINÁRIO 

: Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 

VELHO. SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS E HOSPITALARES; OPERAÇÃO DE ATERRO; 

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

HOSPITALARES; E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL. PEDIDO DE 

REEXAME, COM REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA 

PARA SUSPENDER O TRÂMITE DA LICITAÇÃO. PLANILHA DE 

CUSTOS DEFASADA. DIFERENÇA DE R$ 3.7 MILHÕES. OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE. RISCO DE FRAUDE E 

INEXECUÇÃO DO OBJETO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO 

CERTAME NO ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA. REMESSA DO 

RECURSO AO PARQUET DE CONTAS, PARA EMITIR PARECER. 

REMESSA DO PROCESSO PRINCIPAL AO RELATOR ORIGINÁRIO, 

PARA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 
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DM-GCJEPPM-TC 00234/16 

 

1. Cuida-se de pedido de reexame interposto pela empresa Amazonfort Soluções 

Ambientais Ltda. questionando decisão da relatoria originária que indeferiu requerimento de 

suspensão da Concorrência Pública n. 010/2014. Alegando a existência de irregularidade em 

tese capaz de tornar ineficaz o provimento final, renova o pedido de antecipação de tutela para 

paralisação da licitação no estágio em que se encontra. 

 

2. Referido certame foi deflagrado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho com 

o propósito de selecionar pessoa jurídica habilitada para prestar serviços de coleta e transporte 

de resíduos sólidos urbanos e de saúde; operação do aterro municipal; operação e manutenção 

da unidade de tratamento de resíduos sólidos de saúde; e educação socioambiental. O objeto, 

fracionado em cinco lotes, totalizaria R$ 59.845.529,76. 

 

3. Consta dos autos principais que, depois de malsucedida impugnação ao edital, 

a recorrente ofertou representação perante este Tribunal de Contas contra irregularidades que 

em tese gerariam desequilíbrio financeiro e teriam potencial para frustrar a execução do futuro 

contrato (ausência de dotação orçamentária específica e defasagem das estimativas de custo), 

em face das quais formulou pedido de suspensão do certame. 

 

4. Conhecendo da insurgência, antes de determinar a instrução do feito, a relatoria 

originária deliberou pelo indeferimento do pedido de suspensão do certame, mas diante dos 

indícios de irregularidade determinou à comissão de licitação que examinasse detidamente as 

propostas para garantir que os preços contratados serão exequíveis. Ao depois, foram colhidas 

as necessárias manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas.  

 

5. De seu turno, os órgãos de instrução firmaram a unânime opinião de que seria 

procedente a representação e de que as irregularidades detectadas poderiam macular todo o 

procedimento, assim requerendo medidas corretivas. 
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6. Correções foram requeridas porque, para além da possibilidade de a utilização 

de dotação orçamentária equivocada comprometer a execução da despesa, valores vigentes ao 

tempo da abertura da licitação não foram previstos na planilha de custos (salários e benefícios 

da convenção coletiva de trabalho de 16/06/16, tarifa de transporte reajustada em 08/06/16; e 

salário mínimo reajustado em 01/01/16) e o preço dos combustíveis seria incongruente. 

 

7. E sustentaram que as irregularidades na planilha estimativa de custo geravam 

suspeita de fraude e desequilíbrio capaz de afetar a futura execução contratual. Além disso,  

alegam afronta ao princípio da competitividade, pois a defasagem contabilizada em R$ 3,7 

milhões afastaria da licitação empresas que, mesmo interessadas em contratar, não pretendem 

suportar os custos reais do contrato em detrimento do lucro ou da qualidade dos serviços. 

 

8. Em ulterior decisão, atacada neste recurso, a relatoria originária uma vez mais 

concluiu que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

ratificando que, mesmo diante dos fatos constatados, a suposta inexequibilidade dos preços 

deveria ser objeto de exame detido da comissão de licitação, sob pena de não ser contratado o 

preço mais vantajoso para a administração. 

 

9. Na fase recursal, a recorrente ratifica os argumentos lançados na representação 

e as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, assim pleiteando 

reanálise quanto à concessão de tutela antecipada. 

 

10. Assim vieram-me os autos para deliberação. 

 

11. Passo a decidir. 

 

12. À luz do art. 108-C do Regimento Interno desta Corte de Contas, cabe pedido 

de reexame da decisão que indefere total ou parcialmente a antecipação de tutela em sede de 

fiscalização de atos/contratos, que pode ser formulado pelo interessado no prazo de 15 dias. 
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13. Considerando que o prazo fora devidamente observado, que há legitimidade da 

parte, eis que o recorrente se enquadra como terceiro interessado no desfecho do processo; e 

que o feito está instrumentalizado com as peças necessárias, conheço do pedido de reexame. 

 

14. Antes, porém, de colher manifestação escrita do Parquet de Contas quanto ao 

mérito do recurso, conforme determina o regramento técnico-processual, imperioso apreciar o 

requerimento de antecipação de tutela formulado pelo recorrente. 

 

15. A representação apresentou indícios robustos de que a fase externa da licitação 

contém vício de natureza grave, eis que a planilha de decomposição dos custos unitários dos 

serviços não contemplou os valores atualizados do salário mínimo, dos salários e benefícios 

estabelecidos na convenção coletiva de trabalho e da tarifa de transporte urbano. Outrossim, 

há indícios de incongruência no valor do combustível. 

 

16. A instrução técnica averiguou ainda que além de a administração pública ter 

cometido erro assim grosseiro ao elaborar as estimativas de preço, as planilhas orçamentárias 

das licitantes igualmente não contemplaram os custos atualizados destes itens. 

 

17. Observa-se que a relatoria originária acertadamente ponderou, alinhada com a 

doutrina e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que eventuais falhas nos preços 

de referência não necessariamente implicarão na apresentação de proposta inexequível. Para 

preservar o interesse econômico-financeiro da administração, a viabilidade da execução dos 

serviços deve ser analisada detidamente, ainda que ínfimos os preços ofertados. 

 

18. Por outro lado, não escapa da análise desta relatoria a estranheza causada pela 

conduta das licitantes que, mesmo sendo conhecedoras da realidade do mercado, reputaram-se 

habilitadas a executar adequadamente os serviços mediante remuneração incompatível com o 

desembolso para cumprir com os encargos necessários. Tenha-se em mente que a defasagem 

não é de somenos, gera uma diferença de R$ 3.747.840,00. 
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19. Há preocupação porque, além de erros deste jaez levantarem suspeita de fraude 

no procedimento licitatório, o fato pode implicar na imperfeita execução do objeto. O futuro 

contrato, se executado nos moldes das planilhas orçamentárias apresentadas pelas licitantes, 

certamente se iniciará em situação de relevante desequilíbrio econômico-financeiro, equação 

que não poderá sofrer recomposição no primeiro ano do contrato. 

 

20. Assim, ainda que ao final e ao cabo da licitação não se chegue à conclusão de 

que as propostas de preço são tecnicamente inexequíveis, o valor nominal obtido pela simples 

e só atualização da planilha de custos, desprezando a possível incorreção no custo unitário do 

litro do combustível, dá azo a questionamentos sobre a probabilidade de ocorrer inexecução 

qualitativa e/ou quantitativa do objeto. 

 

21. A não inclusão deste significativo valor nominal, para além de ser indicativo de 

severo risco de fraude e potencial causa de inexecução dos serviços, inegavelmente afronta o 

princípio da competitividade. Como a diferença é sim expressiva, torna-se crível a tese de que 

foram alijadas do procedimento empresas, como a recorrente, desinteressadas em arcar com 

os custos reais da contratação em detrimento de diminuição de seu lucro. 

 

22. Neste mesmo sentido se firmou a primeira manifestação do Ministério Público 

de Contas nos autos principais, a que se alinhou a Unidade Técnica, concluindo pela nulidade 

da fase externa da licitação e necessidade de reelaboração das estimativas de preço, veja-se: 

 

Parecer Ministerial n. 0536/2016-GPEPSO 

[...] Ao compulsar densamente o projeto básico e seus anexos, constantes do caderno do Edital 

de Concorrência Pública n. 010/2014, verifica-se que na composição dos custos relativos à mão 

de obra não foram observados o valores dos salários, além de outros benefícios
1
 da categoria, 

nos termos da vigente Convenção
2
 Coletiva de Trabalho [de 2016]. 

 

                                                           
1
 O valor do auxílio alimentação, consignado nas planilhas - de R$ 270,00, está desatualizado, em total 

desconformidade, destarte, com a importância de R$ 303,00, escrita na supracitada CCT de 2016. 
2
 Assinada pelos sindicatos - SINTELPES e SINDICATO PATRONAL. 
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Agrava ainda mais a situação o fato de não ter sido utilizado como base na composição dos 

custos com mão de obra o valor do salário mínimo vigorante no período de 2016, o que pode 

ser verificado quando da análise dos percentuais de alguns encargos sociais, a exemplo do 

adicional de insalubridade, calculado sobre o percentual de 40% do salário mínimo, que, de 

acordo com o que se enxerga das planilhas em anexo [Doc. n. 306982, em anexo], foram 

calculados com base no salário mínimo vigente em 2015 - no valor de R$ 788,00 [R$ 788,00 x 

0,40 = R$ 315,20]. 

 

Nessa seara, importante consignar outro fator impactante no valor da contratação almejada que, 

ao que parece, não fora lembrado quando da elaboração das planilhas de custos, qual seja: o 

reajuste da tarifa de ônibus [vale-transporte], vigente desde o dia 08 de junho de 2016, em data, 

portanto, anterior à da sessão inaugural da Concorrência Pública n. 010/14. 

 

Oportuno salientar que a Administração deveria ter atualizado seu orçamento, pois se trata de 

um dever imposto na Lei de Licitações a existência de orçamento atualizado e detalhado em 

planilhas de custos unitários nos projetos básicos das obras e serviços a serem licitados. 

 

Nesse particular, ressalta-se que causa muita estranheza o fato de que algumas empresas 

tenham aceitado participar de uma licitação com preços defasados – com relação à data-base 

eleita para o edital, correndo alto risco de se comprometerem com propostas provavelmente 

inexequíveis, o que vai de encontro com a finalidade precípua da própria atividade empresarial, 

que é o lucro [“animus lucrandi”]. Teriam tais empresas acordado previamente com a 

Administração um futuro reequilíbrio contratual? Se não por isso, por quais outras razões 

aceitaram prestar os serviços por preços abaixo dos praticados no mercado? 

 

De outro giro, incompreensível aceitar que a Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO tenha 

se omitido na apuração dos valores atualizados dos salários da categoria – trazidos pela 

Convenção Coletiva de 2016 – datada de 16 de junho de mesmo período, e, principalmente do 

valor do salário mínimo vigente no exercício de 2016, componentes necessários e 

imprescindíveis à formação da composição de custos de qualquer procedimento licitatório. 

 

Propositadamente quis a Administração manter o Edital com previsão de preços defasados 

como metodologia para afastar empresas sérias da disputa? E, uma vez celebrado o contrato 

com aquela (s) empresa (s), que resolveu prestar os serviços mesmo sob o premente risco de 

suportar prejuízo, iria a Administração deferir um pedido de reequilíbrio contratual logo após 

ou pouco tempo após o início do contrato? 
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Parece, mesmo, que as empresas que resolveram apresentar propostas de preços sabiam que em 

seguida teriam o beneplácito da Administração para pleitear e ser-lhes deferido o reequilíbrio. 

 

Inclusive, vale muito anotar e trazer à luz recentes matérias jornalísticas que veicularam na 

imprensa da capital, noticiando um verdadeiro conluio entre a Prefeitura Municipal de Porto 

Velho e diversos agentes externos [particulares e até mesmo um membro de outro Poder], que, 

conforme noticiado, simularam uma situação de competição entre algumas empresas, sendo 

que, em via diversa, contudo, o contrato da coleta de lixo já havia sido “loteado”, servindo o 

procedimento apenas de suporte fático-legal para a obtenção de negócios escusos com ares de 

legalidade. 

 

Curioso é que a situação posta não encontra amparo em nenhum dos pressupostos necessários a 

autorizar o reequilíbrio econômico-financeiro de eventuais contratos administrativos, 

porquanto não se trata de situação imprevisível, caso de força maior ou fortuito, fato do 

príncipe. Do contrário, a situação era de todo conhecida de todas as partes, afinal a Convenção 

Coletiva de Trabalho é anterior ao dia da sessão de abertura da licitação [20.06.14], bem como 

o salário mínimo atual - que vigora desde 1° janeiro de 2016, em consonância com o disposto 

no Decreto n. 8.618, datado de 29 de dezembro de 2015. 

 

Aliás, é muito importante ressalvar que antes mesmo do registro e homologação da precitada 

Convenção Coletiva, fora firmada a ata da reunião em que foram deliberados seus termos e 

condições, em 07 de junho de 2016, o que rechaça qualquer alegação de surpresa, de 

desconhecimento, de imprevisibilidade, etc., da alteração dos valores pagos à categoria desses 

trabalhadores. 

 

E mais. É no mínimo surreal imaginar que, tanto as empresas do ramo quanto a Administração 

Pública não foram capazes de detectar que as estimativas utilizadas nas planilhas estavam 

ultrapassadas/desatualizadas, em total desacordo com a realidade atual. Ademais, é fato público 

e notório que as categorias profissionais todo ano discutem o reajuste salarial anual, 

manutenção de benefícios e obtenção de outros fixados em acordo, convenção ou dissídio 

coletivo, o que, por óbvio, deveria ter sido observado. 

 

Também beira a insanidade qualquer tentativa de negação do conhecimento dos valores 

atrelados à remuneração mínima nacional [salário mínimo], que, aliás, é sempre reajustado na 

tentativa de cobrir a variação da inflação do ano que passou. 
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Nesse contexto, a bem da verdade, não é demais anotar que a licitação do lixo do Município de 

Porto Velho, ao que tudo indica, tem-se destacado como um instrumento utilizado por agentes 

públicos e particulares para a prática de diversas infrações, dentre as quais, in casu, podemos 

notar a clara tentativa de forçar uma revisão contratual – ao permitir que se proceda a uma 

contratação com valores defasados na origem [desnaturando a equação econômico-financeira 

original], dando, assim, margem à futura contratada pleitear a revisão contratual, o que 

confirma a desídia dos gestores responsáveis com a coisa pública. 

 

Além disso, não resta dúvida de que na medida em que o Edital - em sua planilha orçamentária 

- está com preço abaixo do necessário para a execução do objeto pretendido, isso afugenta a 

participação da maioria das empresas especializadas no objeto almejado, o que, portanto, 

consigna obstáculo comprometedor do caráter competitivo que deve presidir toda e qualquer 

licitação, levando à contaminação absoluta do procedimento licitatório. 

 

Prosseguindo, na mesma seara, ainda quando do exame das mesmas planilhas [ID 306982], 

percebe-se também uma grave incongruência nos valores dos combustíveis, que apresentam 

divergência nos valores do diesel [v. item 6, dos quadros em anexo, às fls. 037 e 039 do 

documento digital], sem, entretanto, apresentar nenhuma justificativa técnica para o 

descompasso, que chega a variar em 0,50 [cinquenta centavos] por litro, o que impactará 

vertiginosamente, no caso de eventual contratação nestes termos, diretamente no custo do 

objeto licitado e, por conseguinte, nos cofres públicos. 

 

Diante desse contexto, a considerar que os gestores têm agido na contramão da satisfação e 

proteção ao interesse público, ao que tudo indica confabulando arranjos juntos aos particulares 

para promover uma licitação totalmente viciada na origem, com preços aparentemente 

inexequíveis, o que pode conduzir a desastrosos aditivos indevidos, neste momento, não se 

enxerga outra solução que se adeque melhor à proteção do interesse coletivo senão a imediata 

anulação da fase externa do certame, evitando-se, assim, a ocorrência de uma contratação 

danosa e desastrosa aos cofres públicos municipais. 

 

23. Não restam dúvidas, portanto, de que ao cabo da licitação, eventualmente, pode 

ser constatada a exequibilidade das propostas. Em razão do erro grosseiro da administração, 

contudo, continuarão a pairar fundadas dúvidas sobre a legitimidade do procedimento. Além 

disto, por ocasião do julgamento dos autos, não haverá mais como remediar a chapada afronta 

ao princípio da competitividade. 
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24. Portanto, no sentir desta relatoria, e em sede deste juízo provisório, tem-se que 

a restauração da ordem jurídica somente poderá ocorrer com o suprimento do vício, o que tem 

por consectário a suspensão do procedimento no estado em que se encontra. Tudo sob pena 

de, não sendo determinadas as medidas acauteladoras necessárias, a mácula detectada tornar 

ineficaz a decisão final de mérito sobre a legalidade da licitação.  

 

25. Sob a mesma perspectiva, com o intuito de não esvaziar o mérito do processo 

pela determinação de medidas revestidas de caráter definitivo, esta relatoria entende que fica 

reservada para o relator e o colegiado respectivo deliberar sobre a eventual determinação no 

sentido de a administração pública anular a fase externa do certame, reelaborar as estimativas 

de custo e reabrir o intervalo mínimo de recebimento das propostas. 

 

26. Portanto, assim acautelado o objeto, o processo principal da representação deve 

seguir seu curso natural, com a colheita e análise das razões de justificativas dos agentes tidos 

como responsáveis, cujo chamamento fora ordenado pela relatoria originária. De todo modo, 

considerando que os autos foram equivocadamente tramitados para esta relatoria, determino 

sua remessa ao Conselheiro Relator, para adotar as medidas que entender cabíveis. 

 

27.  Feito isto, devem os presentes autos ser encaminhados ao Ministério Público 

de Contas, para que emita parecer sobre o recurso, na forma regimental. 

 

28. Lançados os fundamentos de fato e de direito, DECIDO: 

 

I – determinar ao Secretário de Administração do Município de Porto Velho, 

Jailson Ramalho Ferreira, bem como à Presidente da Comissão de Licitação responsável pela 

condução do certame, Alessandra Cristiane Ribeiro, ou quem lhes substituam na forma da lei, 

que suspendam o trâmite da Concorrência Pública n. 010/2014/CEL/CML/SEMAD/PVH, até 

ulterior determinação deste Tribunal de Contas, devendo comprovar o cumprimento da ordem 

no prazo de 05 dias, contados da notificação – tudo sob pena de, em caso de descumprimento, 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Gabinete do Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 
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sujeitarem-se à aplicação da multa do art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154/1996, c/c art. 

103, IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, entre outras sanções legais; 

 

II – notifique-se, via ofício, os agentes elencados no I desta decisão, para que 

cumpram o que se determina; bem como o recorrente e o Secretário de Serviços Básicos do 

Município de Porto Velho, Eduardo Allemand Damião, para ciência; 

 

III – intime-se o Ministério Público de Contas; 

 

IV – adotadas as medidas elencadas nos itens II e III, remeta-se os autos ao 

Ministério Público de Contas, para competente manifestação; 

 

V – remeta o processo n. 2.144/2016 ao Conselheiro Wilber Carlos dos Santos 

Coimbra, para deliberação quanto às medidas necessárias à continuidade da instrução.  

 

Cumpra a Secretaria de Gabinente. 

 

 

 

Porto Velho, 14 de outubro de 2016. 

 

 

 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

Conselheiro-Relator 
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Em

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE

14 de Outubro de 2016

RELATOR
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