
 

Campos dos Goytacazes-RJ, 12 de novembro de 2020. 

 

Ofício n° 392/2020 GAB/PREF 

 

EXMO SR RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DR RODRIGO MELO DO NASCIMENTO  

 

REF.: Processo TCE/RJ 223.279-5/2019 

Ofício PRS/SSE/CGC/NP 9304/2020 

  

 

 

 

 

RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA, atual Prefeito do 

Município de Campos dos Goytacazes/RJ, vem, nos autos do Processo TCE/RJ em 

epígrafe, considerando tratar-se o presente, os autos do Edital de Concorrência nº 

002/2019 (processo administrativo nº 2019.008.000005-2-PR), formalizado pela 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, tendo por objeto a celebração de 

Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, para serviços 

de modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção do sistema de 

iluminação pública, no valor total revisado de R$ 594.504.867,00, correspondente ao 

somatório das contraprestações mensais máximas a serem pagas pelo poder 

concedente no prazo de 30 (trinta) anos, cuja realização encontrava-se inicialmente 

marcada para o dia 21/10/2019, tendo sido adiada sine die assim permanecendo até a 

presente data, vimos apresentar RAZÕES DE DEFESA a essa Egrégia Corte de Contas, 

em atendimento à determinação contida no Voto da Exmo. Sr. Conselheiro, Dr. Rodrigo 

Melo do Nascimento. 

 

No voto proferido em Sessão de 28/10/2020, o Exmo. Sr. Dr. 

Conselheiro posicionou “PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do Ministério Público de Contas, residindo minha parcial 



 

divergência em ajustes nas Determinações propostas, na inclusão de Notificação e das 

Determinações constantes dos itens I.3.7 a I.3.8 de meu Voto, e 

 

VOTO: 

I - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira, 

Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, com fundamento no 

art. 26, § 2º, do Regimento Interno, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente razões de defesa pelas irregularidades relacionadas nos 

itens 1 e 2, sem prejuízo do cumprimento das DETERMINAÇÕES 

elencadas no item 3: 

1. Descumprimento parcial dos itens I.1 e I.12 constantes de meu Voto 

proferido em Sessão Plenária Virtual de 20/04/2020 a 24/04/2020 – 

alertando-se quanto à sanção prevista no art. 63, inciso IV, da Lei 

Complementar nº 63/90 – reproduzidos a seguir: 

1.1. “(...) devendo, ainda, disponibilizar o Edital e todos os seus anexos 

a qualquer interessado livremente, em área de fácil acesso no site, sem 

que haja a necessidade de se perscrutar, em páginas eletrônicas de 

difícil acesso ou em documentos que tratem de outras matérias, os 

documentos relativos ao certame, tudo isso nos termos do art. 8º, § 1º, 

inciso IV c/c o § 2º do mesmo artigo da Lei de Acesso à Informação;” 

(item I.1); 

1.12. “Revise a redação do subitem 13.17 do Edital, excluindo a 

exigência de apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), em 

relação aos atestados exigidos para fins de comprovação da 

capacitação técnico-operacional, bem como o registro no Crea dos 

referidos atestados, devendo, ainda, ser justificada ou excluída a 

restrição do número de atestados;” (item I.12); 

2. Inconsistências do Edital de Concorrência nº 002/2019 (processo 

administrativo nº 2019.008.000005-2-PR), que poderão ensejar a 

Declaração de Ilegalidade do instrumento editalício, considerando os 

riscos à economicidade e à competitividade do certame, nos termos da 

fundamentação de meu Voto, com  supedâneo  no  disposto  no art. 63, 



 

inciso III, da Lei Complementar nº 63/90; 

3. Providencie o efetivo cumprimento das seguintes 

DETERMINAÇÕES: 

 

1. Mantenha adiada a presente licitação pelo prazo necessário ao 

cumprimento da diligência, aguardando a decisão definitiva a ser 

adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do Edital, divulgando, 

de imediato, a íntegra da última versão do instrumento convocatório 

(Edital e seus anexos) e mantendo atualizados os dados referentes à 

licitação na página oficial da Prefeitura Municipal, em atenção ao que 

determina o art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

2. Disponibilize o Edital e todos os seus anexos a qualquer interessado 

livremente, em área de fácil acesso na página eletrônica oficial do 

Município, sem que haja a necessidade de apresentação de qualquer 

cadastramento prévio de interessados ou de se perscrutar, em páginas 

eletrônicas de difícil acesso ou em documentos que tratem de outras 

matérias, os documentos relativos ao certame, nos termos do art. 8º, § 

1º, inciso IV c/c o § 2º do mesmo artigo da Lei de Acesso à Informação; 

3. Disponibilize, no site da Municipalidade, o texto integral dos 

esclarecimentos prestados a esta Corte, em relação aos 

questionamentos veiculados por meio da Representação apensa 

(Processo TCE-RJ nº 207.005-1/20), com o intuito de cientificar todos os 

licitantes; 

4. Compatibilize o valor  lançado   na   planilha   “Sumário”,   de   R$ 

49.324.741,00 para o PIS/Cofins, que não corresponde ao percentual de 

3,65% referente ao somatório dos percentuais de PIS e Cofins para o 

regime tributário adotado do Lucro Presumido, com o valor lançado na 

DRE e FC, referente aos impostos diretos (ISS, PIS e Cofins), no valor de 

R$ 51.424.671,00; 

5. Justifique a origem do valor de R$ 193.918.406,00 , referente à 

“Amortização”, na medida em que, na planilha “Amortização” apenas 

consta o demonstrativo dos ciclos de amortizações dos ativos 



 

acumulados, encaminhando o respectivo demonstrativo do valor total 

estimado. Adicionalmente, caso o referido valor esteja relacionado à 

depreciação dos investimentos, justifique a diferença observada entre o 

valor estimado (R$ 193.918.406,00) e os investimentos (CAPEX, de R$ 

207.676.106,00), encaminhando o devido detalhamento dos valores 

revisados; 

6. Justifique o valor de R$ 3.508.793,00 , referente à “Estocagem de 

Materiais (CAPEX)” constante da planilha “FCL”, ou exclua o referido 

valor, procedendo aos ajustes necessários no fluxo de caixa, 

encaminhando o devido detalhamento dos valores revisados; 

7. Revise a redação do subitem 13.17 do Edital, excluindo a exigência 

de registro no Crea para os atestados exigidos para fins de 

comprovação da capacitação técnico-operacional, bem como a 

restrição do número máximo de 3 (três) atestados concomitantes, ou 

justifique tecnicamente tal limitação; 

8. Revise as despesas administrativas e operacionais estimadas no 

projeto, com base nas recentes legislações da ANEEL – a exemplo da 

Resolução Normativa nº 888/20, a qual proíbe, por parte das 

distribuidoras de energia elétrica, a cobrança de taxas pela 

arrecadação da Cosip –, realizando os ajustes necessários em termos 

de contraprestação máxima mensal estimada no procedimento 

licitatório; 

 

9. Atualize a versão do Edital e da minuta contratual, devendo estarem 

em conformidade com todas as Determinações proferidas por esta 

Corte no âmbito deste processo, ressaltando-se, a título exemplificativo, 

as desatualizações mencionadas neste Voto e na instrução do Corpo 

Técnico; 

10. Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade 

na mesma forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 



 

II - Pela CIÊNCIA AO JURISDICIONADO de que a proposta do Corpo 

Instrutivo e o parecer do Ministério Público de Contas podem ser 

consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ.” 

 

Em razões dos fatos apontados acima, apresentaremos as razões de 

defesa a expor: 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Recebemos o ofício em referência no dia 06 de novembro de 2020, via 

SICODI, com o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de Razões de Defesa, que 

encerra em 23 de novembro de 2020. Portanto a presente encontra-se dentro da 

tempestividade, conforme prazo estabelecido por essa Eg. Corte de Contas. 

 

II. INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, cabe destacar que o município irá atender todos os 

argumentos técnicos abordados por essa Eg. Corte de Contas em sua análise de mérito. 

Reforçamos que o processo administrativo em tela esta tramitando nesta Prefeitura 

desde o ano de 2017, quando iniciamos os Procedimentos de Manifestação de Interesse 

– PMI, em busca de projetos que entendemos essenciais ao município, sem que isso 

gerasse um custo aos cofres do município. O projeto da Parceria Público-Privada de 

Iluminação Pública do município está amplamente publicado, em todas as suas etapas, 

desde a escolha do melhor projeto, das consultas públicas, das audiências públicas 

realizadas, até a publicação do presente edital e suas alterações. Sempre promovemos a 

ampla transparência e o amplo debate para chegarmos ao melhor formato de projeto, 

por se tratar de um contrato de concessão que perdurará por 30 (trinta) ano, conforme 

previsão do projeto e edital. 

 

A atual gestão defende que seja respeitado o princípio da 

continuidade e independentemente do gestor que ocupa ou ocupará o cargo de 

prefeito municipal, deva dar continuidade ao presente projeto, que visa melhorias 



 

importantes e permanentes a cidade de Campos dos Goytacazes e seus cidadãos que 

nela habitam. Um grande projeto como esse, deve ser minuciosamente analisado e 

amplamente debatido, com a sociedade civil organizada, com técnicos capacitados, 

servidores públicos etc e com os órgãos de controle externo. 

 

Dito isto, reforçamos o nosso máximo respeito à essa Eg. Corte de 

Contas e seu corpo técnico, que vem contribuindo imensamente com esse projeto, 

através dos votos proferidos do Exmo. Sr. Conselheiro Relator do processo em epígrafe, 

Dr. Rodrigo Melo do Nascimento. 

 

Assim, trataremos ponto a ponto cada item do voto proferido em 

sessão realizada no dia 28/10/202 e pedimos escusas sobre o entendimento de 

descumprimento parcial dos itens I.1 e I.12 do voto proferido em Sessão Plenária Virtual 

de 20/04/2020 pelo Exmo Conselheiro Relator. 

 

III. DO MÉRITO 

 

Quanto a NOTIFICAÇÃO: 

 

“1. Descumprimento parcial dos itens I.1 e I.12 constantes de meu Voto proferido 

em Sessão Plenária Virtual de 20/04/2020 a 24/04/2020 – alertando-se quanto à sanção 

prevista no art. 63, inciso IV, da Lei Complementar nº 63/90 – reproduzidos a seguir: 

1.1. “(...) devendo, ainda, disponibilizar o Edital e todos os seus anexos a qualquer 

interessado livremente, em área de fácil acesso no site, sem que haja a necessidade de 

se perscrutar, em páginas eletrônicas de difícil acesso ou em documentos que tratem de 

outras matérias, os documentos relativos ao certame, tudo isso nos termos do art. 8º, § 

1º, inciso IV c/c o § 2º do mesmo artigo da Lei de Acesso à Informação;” (item I.1);” 

 

RESPOSTA: Todo o conteúdo que trata sobre o Parceria Público-Privada – 

Iluminação Pública, encontra-se em local de fácil acesso no sítio oficial da 

Prefeitura www.campos.rj.gov.br, devidamente atualizado com os documentos 

pertinentes à Concorrência Públicas 002/2019, sem que haja qualquer necessidade 

http://www.campos.rj.gov.br/


 

de identificação ou cadastro prévio para acesso, conforme já informamos em 

resposta anterior e links abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedpNoMkbRwyjAE5x_qvg5KnEjRRL

ArUu3nZFpeeVgClTZTg/viewform  

 

 

Fonte: www.campos.rj.gov.br  

Além do conteúdo completo em local exclusivo na página principal 

do sítio oficial da Prefeitura, disponibilizamos todo conteúdo pertinente à 

Concorrência Pública 002/19, no link http://www.campos.rj.gov.br/licitacoes.php, 

visando o máximo de transparência possível e com livre acesso aos interessados. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedpNoMkbRwyjAE5x_qvg5KnEjRRLArUu3nZFpeeVgClTZTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedpNoMkbRwyjAE5x_qvg5KnEjRRLArUu3nZFpeeVgClTZTg/viewform
http://www.campos.rj.gov.br/
http://www.campos.rj.gov.br/licitacoes.php


 

 Assim, consideramos plenamente atendido o item em questão. 

 

“1.12. “Revise a redação do subitem 13.17 do Edital, excluindo a exigência de 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), em relação aos atestados exigidos 

para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional, bem como o registro no 

Crea dos referidos atestados, devendo, ainda, ser justificada ou excluída a restrição do 

número de atestados;” (item I.12);” 

 

RESPOSTA: O item foi devidamente excluído, conforme última versão do Edital 

disponível em nosso sítio oficial e destacado em errata (DOC. ANEXO).  

 

Extraído da pag. 39 do Edital de Concorrência Pública 002/2019 

 

“2. Inconsistências do Edital de Concorrência nº 002/2019 (processo administrativo 

nº 2019.008.000005-2-PR), que poderão ensejar a Declaração de Ilegalidade do 

instrumento editalício, considerando os riscos à economicidade e à competitividade do 

certame, nos termos da fundamentação de meu Voto, com  supedâneo  no  disposto  

no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90;” 

 

RESPOSTA: Conforme texto exposto na introdução da presente defesa, pedimos 

escusas quanto a não observação parcial dos itens elencados, que estão sendo 

amplamente esclarecidos e evidenciados para melhor entendimento dessa Eg. 

Corte de Contas. 



 

 

“3. Providencie o efetivo cumprimento das seguintes DETERMINAÇÕES: 

1. Mantenha adiada a presente licitação pelo prazo necessário ao cumprimento da 

diligência, aguardando a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte quanto ao 

conhecimento do Edital, divulgando, de imediato, a íntegra da última versão do 

instrumento convocatório (Edital e seus anexos) e mantendo atualizados os dados 

referentes à licitação na página oficial da Prefeitura Municipal, em atenção ao que 

determina o art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11;” 

 

RESPOSTA: O município mantém adiada em sine die a Concorrência Pública 

002/2019 até que seja proferida decisão definitiva por essa Eg. Corte de Contas e 

atualizou todas as informações pertinentes, necessárias ao cumprimento da 

diligência proposta, divulgando todo conteúdo relativo ao processo em epígrafe, 

em seu sítio oficial www.campos.rj.gov.br, em link destacado na página inicial 

que trata da Parceria Público-Privada de Iluminação Pública, conforme já 

abordado anteriormente.  

Links:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedpNoMkbRwyjAE5x_qvg5KnEjRRL

ArUu3nZFpeeVgClTZTg/viewform  

http://www.campos.rj.gov.br/licitacoes.php 

http://www.campos.rj.gov.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedpNoMkbRwyjAE5x_qvg5KnEjRRLArUu3nZFpeeVgClTZTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedpNoMkbRwyjAE5x_qvg5KnEjRRLArUu3nZFpeeVgClTZTg/viewform
http://www.campos.rj.gov.br/licitacoes.php


 

 

 

“2. Disponibilize o Edital e todos os seus anexos a qualquer interessado livremente, 

em área de fácil acesso na página eletrônica oficial do Município, sem que haja a 

necessidade de apresentação de qualquer cadastramento prévio de interessados ou de 

se perscrutar, em páginas eletrônicas de difícil acesso ou em documentos que tratem de 

outras matérias, os documentos relativos ao certame, nos termos do art. 8º, § 1º, inciso 

IV c/c o § 2º do mesmo artigo da Lei de Acesso à Informação;” 

 

RESPOSTA: Consideramos atendido, conforme esclarecimento prestado no item 

1.1 da presente defesa. 

 

3. Disponibilize, no site da Municipalidade, o texto integral dos esclarecimentos 

prestados a esta Corte, em relação aos questionamentos veiculados por meio da 

Representação apensa (Processo TCE-RJ nº 207.005-1/20), com o intuito de cientificar 

todos os licitantes; 

 

RESPOSTA: Conteúdo devidamente disponibilizado em nosso sítio oficial 



 

www.campos.rj.gov.br, através dos links: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedpNoMkbRwyjAE5x_qvg5KnEjRRL

ArUu3nZFpeeVgClTZTg/viewform  

http://www.campos.rj.gov.br/licitacoes.php 

 

 

 

“4. Compatibilize  o  valor  lançado   na   planilha   “Sumário”,   de   R$ 49.324.741,00 

para o PIS/Cofins, que não corresponde ao percentual de 3,65% referente ao somatório 

dos percentuais de PIS e Cofins para o regime tributário adotado do Lucro Presumido, 

com o valor lançado na DRE e FC, referente aos impostos diretos (ISS, PIS e Cofins), no 

valor de R$ 51.424.671,00;” 

 

RESPOSTA: Os valores correspondentes ao PIS e COFINS na planilha “Sumário” 

foram corrigidos fazendo com que o valor total referente aos impostos diretos 

(ISS, PIS e COFINS) seja de R$ 51.424.671,00 que já constava no DRE, conforme 

tabela abaixo: 

 

http://www.campos.rj.gov.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedpNoMkbRwyjAE5x_qvg5KnEjRRLArUu3nZFpeeVgClTZTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedpNoMkbRwyjAE5x_qvg5KnEjRRLArUu3nZFpeeVgClTZTg/viewform
http://www.campos.rj.gov.br/licitacoes.php


 

 

 

É possível verificar na Planilha CGT Modelagem Econômico-

financeira – Versão 4 (DOC ANEXO). 

A alteração também foi incluída no Anexo I do Edital - Plano de 

Negócio Referencial, página 10. 

 

“5. Justifique a origem do valor de R$ 193.918.406,00, referente à “Amortização”, na 

medida em que, na planilha “Amortização” apenas consta o demonstrativo dos ciclos de 

amortizações dos ativos acumulados, encaminhando o respectivo demonstrativo do 

valor total estimado. Adicionalmente, caso o referido valor esteja relacionado à 

depreciação dos investimentos, justifique a diferença observada entre o valor estimado 

(R$ 193.918.406,00) e os investimentos (CAPEX, de R$ 207.676.106,00), encaminhando o 

devido detalhamento dos valores revisados;” 

 

RESPOSTA: A planilha “Amortização” calcula exatamente a depreciação dos 

investimentos que totalizam R$ 207.676.106,00. O valor anterior, R$ 

193.918.406,00, estava incompleto por um erro de indexação de parte dos 

investimentos previstos que agora foi corrigido.  

 

Ver planilha CGT Modelagem Econômico-financeira – Versão 4 (DOC. ANEXO). 

 

 

 

Tributos	a	Recolher

Regime	Tributário Lucro	Presumido 1

ISS 25,6%

PIS/COFINS 18,7%

IRPJ 41,0%

CSLL 14,7%

Total 100,0%

Carga	Tributária	(Peso	sobre	Contrato) 19,5%

R$	116.106.800

R$	17.121.740

R$	47.560.389

R$	29.725.243

R$	21.699.428



 

“6. Justifique o valor de R$ 3.508.793,00, referente à “Estocagem de Materiais 

(CAPEX)” constante da planilha “FCL”, ou exclua o referido valor, procedendo aos ajustes 

necessários no fluxo de caixa, encaminhando o devido detalhamento dos valores 

revisados;” 

 

RESPOSTA: O valor apropriado com Estocagem de Materiais (CAPEX) na planilha 

“FCL” não representa uma despesa adicional mas sim uma alternativa para 

subdividir no tempo, já que se trata do cálculo do fluxo de caixa, de parte dos 

valores previstos para investimento que comporia um estoque de 30 dias abatido 

nos meses seguintes. Como estava referido apenas ao valor das luminárias do 

primeiro ciclo de trocas e pouco relevante no cálculo global, retiramos esta 

parcela do cálculo fazendo com que todo o valor do CAPEX esteja apontado na 

linha Fluxo de Investimentos (CAPEX) da planilha “FCL” que passou a totalizar os 

R$ 207.676.106,00 conforme previstos no projeto. 

 

Ver planilha CGT Modelagem Econo  mico-Financeira – Versão 4. (DOC. ANEXO) 

 

“7. Revise a redação do subitem 13.17 do Edital, excluindo a exigência de registro no 

Crea para os atestados exigidos para fins de comprovação da capacitação técnico-

operacional, bem como a restrição do número máximo de 3 (três) atestados 

concomitantes, ou justifique tecnicamente tal limitação;” 

 

RESPOSTA: Item devidamente alterado na atual versão do edital disponível no 

sítio oficial da prefeitura, conforme determinação dessa Eg. Corte de Contas.  



 

 

 

“8. Revise as despesas administrativas e operacionais estimadas no projeto, com 

base nas recentes legislações da ANEEL – a exemplo da Resolução Normativa nº 888/20, 

a qual proíbe, por parte das distribuidoras de energia elétrica, a cobrança de taxas pela 

arrecadação da Cosip –, realizando os ajustes necessários em termos de 

contraprestação máxima mensal estimada no procedimento licitatório;” 

 

RESPOSTA: Seguindo os termos na Resolução Normativa nº 888/20 da ANEEL, 

foram retirados da modelagem econômico-financeira os custos de arrecadação da 

COSIP. 

Ver planilha CGT Modelagem Econômico-financeira – Versão 4. (DOC. ANEXO) 

 

“9. Atualize a versão do Edital e da minuta contratual, devendo estarem em 

conformidade com todas as Determinações proferidas por esta Corte no âmbito deste 

processo, ressaltando-se, a título exemplificativo, as desatualizações mencionadas neste 

Voto e na instrução do Corpo Técnico;” 

 

RESPOSTA: O município atualizou todo conteúdo referente ao Edital e anexos, 

bem como minuta de contrato e seus anexos, contemplando TODAS as 

determinações proferidas por essa Eg. Corte de Contas, incluindo as 

determinações proferidas no voto da sessão do dia 28/10/2020 (3ª submissão). 



 

“10. Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 

efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade na mesma forma do § 4º do 

art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93;” 

 

RESPOSTA: Todas as alterações efetuadas, bem como a última versão de Edital e 

seus anexos, foram dadas a devida publicidade, conforme atendimento e 

comprovação em itens anteriores. O § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, 

dispõe: 

 

“§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 

forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas.” 

 

Assim, entendemos que, após a deliberação final do edital, por 

parte dessa Eg. Corte de Contas, o aviso de edital, contendo nova data da 

Concorrência Púbica 02/19, deverá sim prever nova contagem de prazo, 

respeitando o que preconiza a Lei de Licitações e conforme determinação dessa 

Eg. Corte de Contas no item. 

 

Face ao exposto, quanto as razões de mérito, consideramos atendidas 

TODAS as determinações proferidas em voto da sessão do dia 28/10/2020, pelo Exmo 

Sr. Conselheiro Relator, Dr. Rodrigo Melo do Nascimento. 

 

IV. DOS PEDIDOS 

 

Diante das razões expostas acima, pugna que as mesmas sejam 

recebidas como Razões de Defesa, em atendimento ao voto proferido no Processo 

TCE/RJ em epígrafe, bem como sejam mesmas acolhidas por esse Egrégio Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro e consequentemente o conhecimento e 

arquivamento do processo em referência. 

 



 

Desde já, me coloco a disposição para efetivação de esclarecimentos 

supervenientes, bem como atendimento de recomendações que vierem a serem 

proferidas para conformação que o Exmo. Sr. Conselheiro ainda entender necessária no 

presente feito. 

 

N. Termos, 

E. deferimento. 

 

Campos dos Goytacazes, 12 de novembro de 2020. 

 

 

RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA 

Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes/RJ 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

VOTO GC-7   

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 223.279-5/19 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA  

CONCORRÊNCIA. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE 

CADASTRO PRÉVIO NA PÁGINA ELETRÔNICA. 

CUMPRIMENTO PARCIAL À LEI DE ACESSO ÀS 

INFORMAÇÕES. INCONSISTÊNCIAS NO ESTUDO DE 

VIABILIDADE. RISCOS À ECONOMICIDADE E À 

COMPETITIVIDADE DO CERTAME. ATENDIMENTO 

PARCIAL À DECISÃO ANTERIOR. NOTIFICAÇÃO. 

DETERMINAÇÕES PARA SANEAMENTO DEFINITIVO 

DO EDITAL. 

Cuidam os autos do Edital de Concorrência nº 002/2019 (processo 

administrativo nº 2019.008.000005-2-PR), formalizado pela Prefeitura Municipal 

de Campos dos Goytacazes, tendo por objeto a celebração de Parceria Público-

Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, para serviços de 

modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção do sistema de 

iluminação pública, no valor total revisado de R$ 594.504.867,00 , correspondente 

ao somatório das contraprestações mensais máximas a serem pagas pelo poder 

concedente no prazo de 30 (trinta) anos, cuja realização encontrava-se 

inicialmente marcada para o dia 21/10/2019, tendo sido adiada sine die. 

Tramita, em apenso a estes autos, o Processo TCE-RJ n° 207.005-1/20, 

referente à Representação em face do Edital em apreço, que será por mim 

apreciado nesta mesma Sessão Plenária. 
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Trata-se da 3ª (terceira) submissão do Edital em exame à apreciação 

desta Corte de Contas. Em Sessão Plenária Virtual realizada de 20/04/2020 a 

24/04/2020, proferi Voto nos seguintes termos: 

VOTO 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Campos 
dos Goytacazes, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação 
TCE-RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra as 
seguintes DETERMINAÇÕES:  

1. Mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de 
Contas delibere conclusivamente sobre o Conhecimento do Edital, 
encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, além de divulgar 
a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet) em atenção ao que 
determina o art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11, devendo, ainda, 
disponibilizar o Edital e todos os seus anexos a qualquer interessado 
livremente, em área de fácil acesso no site, sem que haja a 
necessidade de se perscrutar, em páginas eletrônicas de difícil 
acesso ou em documentos que tratem de outras matérias, os 
documentos relativos ao certame, tudo isso nos termos do art. 8º, § 
1º, inciso IV c/c o § 2º do mesmo artigo da Lei de Acesso à 
Informação; 

2. Encaminhe as cópias das publicações dos avisos de adiamento 
desta licitação realizados no DOERJ, no jornal EXTRA e no Diário 
Oficial do Município;  

3. Demonstre a vantajosidade de se licitar este objeto através de 
Parceria Público-Privada em detrimento de execução contratual de 
forma direta ou indireta;  

4. Demonstre a origem da projeção dos valores estimados de 
arrecadação da Cosip anualmente (ano 1 ao ano 30);  

5. Revise as composições de custos dos serviços estimados na 
planilha orçamentária “CAPEX”, excluindo os percentuais utilizados 
de BDI, ou justifique tecnicamente a sua manutenção;  

6. Revise os custos unitários das luminárias LED, encaminhando as 
cópias das fontes de consulta utilizadas ou cotações realizadas;  

7. Encaminhe as cópias das cotações realizadas para a estimativa de 
custo com os controladores de telegestão (“COTAÇÃO.CL.TLG.01”);  

8. Esclareça o motivo pelo qual os custos unitários das luminárias 
LED da planilha de custos e despesas operacionais “OPEX” são 
inferiores aos custos unitários orçados na planilha “CAPEX”, tendo 
em vista que a descrição e codificação são idênticas em ambos os 
orçamentos;  

9. Retifique a divergência observada entre os valores de seguros 
constantes do item 02.05 da planilha “OPEX” e os valores lançados 
nos quadros da planilha “Sumário” do arquivo “Anexo Item 5 e 6 – 
CGT Modelagem Economico-Financeira”;  

10. Esclareça se foi computada, no estudo econômico-financeiro do 
projeto, os valores indicados como recuperação de parte dos 
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recursos pagos por meio do ISS (“R$ 33,10 milhões”, consoante ao 
informado no item 3.2.3 do Caderno 2 dos estudos realizados);  

11. Exclua ou justifique os serviços exigidos para comprovação de 
qualificação técnica (subitens 13.17 e 13.23 do Edital) que não 
apresentam valores significativos de investimentos e despesas 
operacionais, a exemplo dos serviços de telegestão, cadastramento, 
elaboração de projeto e fornecimento de material;  

12. Revise a redação do subitem 13.17 do Edital, excluindo a 
exigência de apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), em 
relação aos atestados exigidos para fins de comprovação da 
capacitação técnico-operacional, bem como o registro no Crea dos 
referidos atestados, devendo, ainda, ser justificada ou excluída a 
restrição do número de atestados;  

13. Inclua, na alínea “a” do item “2” do Anexo VIII do Edital, a 
resposta encaminhada a este Tribunal e reproduzida no item II.12 
desta instrução;  

14. Revise o subitem 10.1.3.4 da minuta contratual, referente ao 
novo valor da contraprestação mensal efetiva, caso ocorra variação 
do número dos pontos de iluminação levantados (52.704 pontos), 
ressaltando-se que o valor da contraprestação a ser recebida pela 
concessionária se vincula a todos os serviços a serem investidos 
bem como a todas as despesas operacionais, e não somente à 
variação de investimento do número de pontos de iluminação;  

15. Justifique tecnicamente a exigência de patrimônio líquido mínimo 
de aproximadamente 10% (dez por cento) da receita estimada da 
concessão, devendo ser comprovada a real necessidade de tal nível 
de exigência de todos os licitantes, ou utilize o valor dos 
investimentos estimados como base de cálculo para a referida 
exigência editalícia;  

16. Reduza ou justifique tecnicamente o peso atribuído à nota técnica 
(60%), conforme as considerações deste Voto, devendo ser 
demonstrado que tal peso não configura privilégio ou direcionamento 
no certame, comprovando o benefício existente diante do potencial 
prejuízo à modicidade tarifária, ressaltando-se que a justificativa não 
poderá ser genérica;  

17. Estabeleça prazo máximo para conclusão dos procedimentos 
administrativos de revisão periódica ordinária do contrato de PPP;  

18. Revise o percentual estabelecido no subitem 10.3.4 da minuta 
contratual, relativo ao compartilhamento das receitas acessórias com 
o Poder Concedente (repasse de 5%), ou justifique tecnicamente tal 
percentual, de forma clara e objetiva, considerando a fundamentação 
deste Voto;  

19. Exclua o procedimento previsto no item 10.2.4.v da minuta 
contratual;  

20. Comprove que o art. 28 da Lei Federal nº 11.079/04 foi 
considerado no planejamento da presente contratação;  

21. Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida 
publicidade na mesma forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 
8.666/93 após o Conhecimento do Edital por esta Corte;  
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22. Envie um Edital consolidado, em formato PDF ou editável, 
contemplando e destacando todas as alterações efetuadas por 
determinação desta Corte, bem como por iniciativa própria da 
Administração;  

23. Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 
arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.  

II - Por DETERMINAÇÃO À SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE 
EXTERNO deste Tribunal, para que proceda à análise 
econômicofinanceira completa da PPP em sua próxima 
manifestação, incluindo a análise do fluxo de caixa estimado e da 
razoabilidade da Taxa Interna de Retorno indicada para o certame; 

III - Pela CIÊNCIA AO JURISDICIONADO de que a proposta do 
Corpo Instrutivo e o parecer do douto Ministério Público Especial 
podem ser consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ. 

 

Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais (CEE) assim 

se pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “10/08/2020– 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado; 

Considerando que a análise conclusiva desta Coordenadoria 
referente ao estudo de viabilidade econômico-financeiro elaborado 
está condicionada ao encaminhamento pelo Jurisdicionado de 
esclarecimentos e informações complementares; 

Sugerimos: 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado, sugerimos ao Egrégio 
Plenário pronunciar-se pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito Municipal 
de Campos de Goytacazes, com base no §1º do art. 6º da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na forma sequencial 
dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, para que adote as 
medidas enumeradas a seguir, alertando-o para o que dispõe o 
artigo 63, inciso IV, da Lei Complementar nº 63/90: 

1. Manter esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de 
Contas delibere conclusivamente sobre o conhecimento deste edital. 

2. Abster-se de exigir preenchimento de dados ou cadastramento no 
site da municipalidade para consulta aos editais, bem como 
possibilitar a abertura para a consulta do texto integral dos editais e 
seus anexos de forma imediata. 

3. Disponibilizar no site da municipalidade o texto integral das 
respostas encaminhadas dos fatos alegados na Representação 
cadastrada como Denúncia (Resposta ao Ofício PRS/SSE/CSO nº 
10230/2020 do Processo TCE-RJ nº 207.005-1/20), com o intuito de 
que todos os licitantes tomem ciência dos esclarecimentos 
complementares prestados pelo Jurisdicionado. 

4. Justificar o valor lançado na planilha “Sumário” de R$ 
49.324.741,00 para o PIS/COFINS que não corresponde ao 
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percentual de 3,65% referente ao somatório dos percentuais de PIS 
e COFINS para o regime tributário adotado do Lucro Presumido. 
Ressaltamos que foi devidamente lançado no DRE e FC o valor de 
R$ 51.424.671,00 referente aos impostos diretos (ISS, PIS e 
COFINS). 

5. Demonstrar e detalhar a origem do valor de R$ 193.918.406,00 
referente a “Amortização”. Na planilha “Amortização” somente é 
referendado o demonstrativo dos ciclos de amortizações dos ativos 
acumulados. No caso de “Amortizações” se relacionar a depreciação 
dos investimentos, deve ser esclarecido a diferença com os valores 
dos investimentos (CAPEX de R$ 207.676.106,00).  

6. Esclarecer a que se refere o valor de R$ 3.508.793,00 referente a 
“Estocagem de Materiais (CAPEX)” constante da planilha “FCL”, bem 
o detalhamento de tal despesa. 

7. Detalhar, quando da remessa a este Tribunal, especificando item 
por item, através de errata, todas as alterações que já foram 
realizadas, assim como aquelas que agora são determinadas, dando 
a devida publicidade na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 
8.666/93. Deve ser observado que: 

▪ Não foi alterado na Errata o valor estimado do contrato para R$ 
594.504.867,00 (item 4 do edital), bem como não foi revisado no item 
5 do edital o valor total estimado da contraprestação mensal para R$ 
1.722.433,75 (Valor da contraprestação anual máxima de R$ 
20.669.205,00 / 12 meses). 

▪ Não foram incluídas na Errata elaborada as alterações realizadas 
anteriormente. Na análise anterior realizada por esta Coordenadoria, 
de 04/02/2020, foi verificada a necessidade de elaboração de Errata 
com as alterações realizadas e relacionadas nos itens II.16, II.17, 
II.18, II.19 e II.25 da “Informação da CEE” de 04/02/2020. 

8. Enviar um edital consolidado contemplando e destacando todas as 
alterações já realizadas, bem como todas efetuadas por 
determinação desta Corte bem como por iniciativa própria da 
Administração. 

9. Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 
arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Para melhor compreensão acerca dos aspectos analisados 
sugerimos ao Egrégio Plenário que cientifique o Jurisdicionado de 
que a informação do Corpo Instrutivo e o parecer do douto Ministério 
Público Especial podem ser consultados eletronicamente no Portal 
do TCE-RJ. 
 

O Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido, por meio 

do parecer constante da peça eletrônica “13/08/2020 – Informação da GPG”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 



   

 

 

Processo nº 223.279-5/19 

Rubrica                    Fls. 6 

Após detido exame dos autos, alinho-me à instrução formulada pelo Corpo 

Técnico, incorporando seus fundamentos a minhas razões de decidir, com as 

ressalvas a seguir expostas. 

Em relação ao item I.1 da última Decisão Plenária, o Corpo Instrutivo 

entende pelo atendimento parcial da Determinação, diante da permanência da 

exigência de cadastro prévio para download do Edital na internet, além do difícil 

acesso à página que o disponibiliza, destacando-se o seguinte trecho da proposta 

instrutiva: 

Consta do site inicial da municipalidade a identificação desta licitação 
com link de acesso para a cópia do edital. No link “Licitações” foi 
possível acessar, após prévio cadastro/preenchimento de dados, o 
aviso do edital, entretanto com dificuldade de acessar/abrir o arquivo 
do edital. 

Determinação parcialmente atendida. 

 

Com efeito, alinho-me à instrução exarada pela unidade técnica, na medida 

em que constato que permanece a exigência de cadastro prévio na página 

eletrônica do Município, caracterizando a ausência de livre disponibilização do 

Edital na internet, em afronta ao disposto no art. 8º, § 1º, inciso IV c/c o § 2º do 

mesmo artigo da Lei Federal nº 12.527/11. 

Em relação à Determinação constante do item I.4 da última Decisão 

Plenária – relativa à projeção da arrecadação da Contribuição de Iluminação 

Pùblica (Cosip) –, observo incompatibilidade em considerar, como premissa nos 

cálculos, o seguinte item: 

 
 [...] 

 

A Resolução Normativa nº 888/20, da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), proíbe, por parte das distribuidoras de energia elétrica, a cobrança de 

taxas pela arrecadação do tributo supramencionado, nos seguintes termos: 

Art. 26-C. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação 
pública, instituída pela legislação do poder municipal ou distrital, deve 
ser cobrada pelas distribuidoras nas faturas de energia elétrica nas 
condições previstas nessa legislação e demais atos normativos 
desses poderes. 
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§1º A arrecadação de que trata o caput deve ser realizada pela 
distribuidora de forma não onerosa ao poder público municipal 
ou distrital. (Grifei) 

 

Considerando o dispositivo supramencionado, bem como outros que 

possam reduzir as despesas no sistema de iluminação pública municipal, 

contemplo, em meu Voto, Determinação para que o jurisdicionado revise as 

despesas administrativas e operacionais estimadas no projeto, com base nas 

recentes normas da ANEEL – a exemplo da Resolução Normativa nº 888/20 –, 

devendo realizar os eventuais ajustes necessários em termos de contraprestação 

máxima mensal estimada no Edital de Licitação.  

No que se refere ao item I.12 da última Decisão Plenária, permanecem a 

exigência de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) 

dos atestados para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional dos 

licitantes, bem como a limitação ao número máximo de 3 (três) atestados 

concomitantes – razão pela qual discordo do atendimento integral da referida 

Determinação –, conforme se observa no subitem 13.17 da versão do Edital 

encaminhada neste momento processual: 

 

Coaduno-me com a unidade técnica no sentido de que as versões do Edital 

e da minuta contratual encaminhadas, nesta fase processual, encontram-se 

desatualizadas, indicando, por exemplo, o mesmo valor total estimado da versão 
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anterior (R$ 662.054.723,00), embora o estudo econômico-financeiro tenha sido 

revisado para uma contraprestação máxima de R$ 594.504.867,00 , durante os 

30 (trinta) anos de PPP. 

Nesse sentido, contemplo, em meu Voto, Determinação para que o 

jurisdicionado atualize a versão do Edital e da minuta contratual, devendo estar 

em conformidade com todas as Determinações proferidas por esta Corte no 

âmbito deste processo. 

Por fim, no que diz respeito à análise do estudo de viabilidade econômico-

financeira do projeto, constato que permanece a necessidade de ajustes e 

justificativas para os valores apresentados, a exemplo das deficiências 

consignadas pela unidade técnica, com o que estou de acordo, conforme excertos 

que reproduzo a seguir: 

O Jurisdicionado encaminhou planilhas editáveis (CGT – Modelagem 
Econômico Financeira – REV2) com o demonstrativo de resultados – 
DRE, o Fluxo de Caixa do Projeto e planilhas auxiliares referente ao 
estudo econômico-financeiro revisado deste projeto. 

[...] 

4 – CAPEX – R$ 207.676.106,00 

O valor total da CAPEX foi computado no Fluxo de Caixa do Projeto. 

5 – Amortizações – R$ 193.918.406,00 

Consta da planilha “Amortização” o demonstrativo dos ciclos de 
amortizações dos ativos acumulados. 

Não foi demonstrada a origem do valor de R$ 193.918.406,00, bem 
como se este lançamento se relaciona a depreciação dos 
investimentos. Deve ser esclarecido a diferença com os valores da 
CAPEX de R$ 207.676.106,00. 

Apesar de concordar com a proposta do Corpo Instrutivo, entendo que se 

impõe, nesta fase processual, a Notificação do Sr. Rafael Paes Barbosa Diniz 

Nogueira, então Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, para que 

apresente razões de defesa pelo não atendimento integral dos itens I.1 e I.12 

constantes de meu Voto proferido em Sessão Plenária Virtual de 20/04/2020 a 

24/04/2020, alertando-se quanto à sanção prevista no art. 63, inciso IV, da Lei 

Complementar nº 63/90, sem prejuízo do cumprimento das demais 

Determinações constantes de meu Voto, e conferindo-se oportunidade 

derradeira para o saneamento do feito. 
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Por outro lado, na medida em que as inconsistências apuradas nesta 

oportunidade podem comprometer a economicidade e a competitividade do 

certame, afigura-se necessária, ainda, a Notificação do responsável para que 

apresente razões de defesa nesse sentido, ressaltando que esta Corte poderá 

decidir pela Declaração de Ilegalidade do instrumento editalício na próxima 

submissão plenária do feito, acaso não haja o atendimento a todas as 

Determinações remanescentes. 

Ex positis, verifico que a matéria foi bem analisada pelas instâncias 

instrutivas, razão pela qual – incorporando, a minhas razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “10/08/2020 - Informação da 

CEE” – posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do Ministério Público de Contas, residindo minha 

parcial divergência em ajustes nas Determinações propostas, na inclusão de 

Notificação e das Determinações constantes dos itens I.3.7 a I.3.8 de meu Voto, e  

VOTO: 

I  - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira, 

Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, com fundamento 

no art. 26, § 2º, do Regimento Interno, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente razões de defesa pelas irregularidades 

relacionadas nos itens 1 e 2, sem prejuízo do cumprimento das 

DETERMINAÇÕES elencadas no item 3: 

1. Descumprimento parcial dos itens I.1 e I.12 constantes de meu 

Voto proferido em Sessão Plenária Virtual de 20/04/2020 a 

24/04/2020 – alertando-se quanto à sanção prevista no art. 63, inciso 

IV, da Lei Complementar nº 63/90 – reproduzidos a seguir: 

1.1. “(...) devendo, ainda, disponibilizar o Edital e todos os seus 

anexos a qualquer interessado livremente, em área de fácil acesso 

no site, sem que haja a necessidade de se perscrutar, em páginas 

eletrônicas de difícil acesso ou em documentos que tratem de outras 

matérias, os documentos relativos ao certame, tudo isso nos termos 

do art. 8º, § 1º, inciso IV c/c o § 2º do mesmo artigo da Lei de 

Acesso à Informação;” (item I.1); 



   

 

 

Processo nº 223.279-5/19 

Rubrica                    Fls. 10 

1.12. “Revise a redação do subitem 13.17 do Edital, excluindo a 

exigência de apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), 

em relação aos atestados exigidos para fins de comprovação da 

capacitação técnico-operacional, bem como o registro no Crea dos 

referidos atestados, devendo, ainda, ser justificada ou excluída a 

restrição do número de atestados;” (item I.12);  

2. Inconsistências do Edital de Concorrência nº 002/2019 (processo 

administrativo nº 2019.008.000005-2-PR), que poderão ensejar a 

Declaração de Ilegalidade do instrumento editalício, considerando os 

riscos à economicidade e à competitividade do certame, nos termos 

da fundamentação de meu Voto, com supedâneo no disposto no 

art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90; 

3. Providencie o efetivo cumprimento das seguintes 

DETERMINAÇÕES: 

1. Mantenha adiada a presente licitação pelo prazo necessário ao 

cumprimento da diligência, aguardando a decisão definitiva a ser 

adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do Edital, divulgando, 

de imediato, a íntegra da última versão do instrumento convocatório 

(Edital e seus anexos) e mantendo atualizados os dados referentes à 

licitação na página oficial da Prefeitura Municipal, em atenção ao que 

determina o art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

2. Disponibilize o Edital e todos os seus anexos a qualquer 

interessado livremente, em área de fácil acesso na página eletrônica 

oficial do Município, sem que haja a necessidade de apresentação de 

qualquer cadastramento prévio de interessados ou de se perscrutar, 

em páginas eletrônicas de difícil acesso ou em documentos que 

tratem de outras matérias, os documentos relativos ao certame, nos 

termos do art. 8º, § 1º, inciso IV c/c o § 2º do mesmo artigo da Lei de 

Acesso à Informação; 

3. Disponibilize, no site da Municipalidade, o texto integral dos 

esclarecimentos prestados a esta Corte, em relação aos 

questionamentos veiculados por meio da Representação apensa 
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(Processo TCE-RJ nº 207.005-1/20), com o intuito de cientificar todos 

os licitantes; 

4. Compatibilize o valor lançado na planilha “Sumário”, de  

R$ 49.324.741,00 para o PIS/Cofins, que não corresponde ao 

percentual de 3,65% referente ao somatório dos percentuais de PIS e 

Cofins para o regime tributário adotado do Lucro Presumido, com o 

valor lançado na DRE e FC, referente aos impostos diretos (ISS, PIS 

e Cofins), no valor de R$ 51.424.671,00; 

5. Justifique a origem do valor de R$ 193.918.406,00 , referente à 

“Amortização”, na medida em que, na planilha “Amortização” apenas 

consta o demonstrativo dos ciclos de amortizações dos ativos 

acumulados, encaminhando o respectivo demonstrativo do valor total 

estimado. Adicionalmente, caso o referido valor esteja relacionado à 

depreciação dos investimentos, justifique a diferença observada entre 

o valor estimado (R$ 193.918.406,00) e os investimentos (CAPEX, de 

R$ 207.676.106,00), encaminhando o devido detalhamento dos 

valores revisados;  

6. Justifique o valor de R$ 3.508.793,00 , referente à “Estocagem de 

Materiais (CAPEX)” constante da planilha “FCL”, ou exclua o referido 

valor, procedendo aos ajustes necessários no fluxo de caixa, 

encaminhando o devido detalhamento dos valores revisados; 

7. Revise a redação do subitem 13.17 do Edital, excluindo a exigência 

de registro no Crea para os atestados exigidos para fins de 

comprovação da capacitação técnico-operacional, bem como a 

restrição do número máximo de 3 (três) atestados concomitantes, ou 

justifique tecnicamente tal limitação; 

8. Revise as despesas administrativas e operacionais estimadas no 

projeto, com base nas recentes legislações da ANEEL – a exemplo 

da Resolução Normativa nº 888/20, a qual proíbe, por parte das 

distribuidoras de energia elétrica, a cobrança de taxas pela 

arrecadação da Cosip –, realizando os ajustes necessários em 

termos de contraprestação máxima mensal estimada no procedimento 

licitatório; 
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9. Atualize a versão do Edital e da minuta contratual, devendo 

estarem em conformidade com todas as Determinações proferidas 

por esta Corte no âmbito deste processo, ressaltando-se, a título 

exemplificativo, as desatualizações mencionadas neste Voto e na 

instrução do Corpo Técnico; 

10. Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade 

na mesma forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93; 

II  - Pela CIÊNCIA AO JURISDICIONADO de que a proposta do Corpo 

Instrutivo e o parecer do Ministério Público de Contas podem ser 

consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ. 

 

 

Plenário,  

GC-7, em 28 / 10 / 2020. 

 
 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 

 
I   -   
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