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Ofício n° 04/2019       Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2019. 

 
Ao Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção - Especializado de GAECC/RJ 
Endereço: Av. Marechal Câmara, 370 - 6º andar - Centro - CEP 20020-080 

 

Assunto: Avaliação prévia do processo Nº 3614/2014 da Câmara Municipal, referente a 
contratação da empresa SPACE 2000. Procedimento MPRJ nº 2017.00706391 e contratação 
de prestação de serviços para a TV Câmara. 

 

Prezados, 

Inicialmente, gostaríamos de parabenizar o Grupo de Atuação Especializada no 
Combate à Corrupção - Especializado de GAECC/RJ, que brilhantemente tem enfrentado a 
endemia da corrupção que se instalou no Estado do Rio de Janeiro. 

 
Como apresentado em reunião, o Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

(OSB-Rio) é uma organização da sociedade civil, apartidária, fundada em 26 de julho de 2017, 
voltada ao controle social da administração pública e à transparência da informação pública 
do município do Rio de Janeiro, sendo integrante de uma rede atualmente com mais de 130 
Observatórios Sociais. 

 
Dentre os nossos grupos de trabalho, temos o GT Legislativo, que é responsável 

pelo monitoramento da transparência e atividades do poder legislativo, incluindo gasto com 
diárias, passagens, absenteísmo, licitações, acompanhamento das audiências públicas de 
prestação de contas da LRF, entre outros.  

 
Nossos voluntários possuem as mais diversas formações, possibilitando uma 

análise do bom senso do “homem médio” e um melhor acompanhamento da eficiência da 
prestação de serviço público pela sociedade. 

 
Nesse aspecto, seguem as prévias contribuições: 

 
1) Não localizamos no processo a aplicação de multa por rescisão unilateral da empresa 

GAVIÕES DA CIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO (contrato 29/2013), solicitada em 23 de maio 
de 2014 para término dos trabalhos em 1 de julho de 2014, conforme ofício 021/DMS/2014. 
A ausência do contrato com a empresa GAVIÕES DA CIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO 
também não possibilitou a comparação quantitativa dos objetos contratados.  

 
2) Em relação ao objeto do Projeto Básico, não consta na definição do objeto e nem em 

seu detalhamento referência ao serviço de “copeira”, “garçom”, “ascensorista” e “motorista”. 
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3) Em que pese ter sido apenas um “esquecimento” do Projeto Básico, a ausência de 
referência impossibilita o acompanhamento da prestação de serviço e qualidade das 
respectivas funções. 

 
4) Também destacamos o número EXCESSIVO de copeiras (80 funcionários), que gera 

inclusive um grande impacto financeiro nas propostas das empresas. 
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5) Salvo melhor juízo, o Palácio Pedro Ernesto e o prédio anexo (edifício Eurico Gaspar 
Dutra) não possuem 13 elevadores, não aparentando ser justificável a contratação de 13 
ascensoristas.  

 
6) Salvo melhor juízo, as salas locadas no prédio nº 51 da Praça Floriano não justificam 

a lotação dos ascensoristas, uma vez que a Câmara Municipal já arca com o custo do 
condomínio. 

 

7) Importante também avaliar se há automóveis próprios ou alugados na Câmara de 
Vereadores, se houve estudo de economicidade para a separação da contratação, bem como 
o gasto com gasolina, que justifiquem a contratação dos 10 motoristas 

 

8) Conforme parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal, o mapa Especial de 
Registro de Preços apresentou a empresa PERSONAL SERVICE H. ASS. EMPRESARIAL LTDA 
como a de valor mais baixo no montante de R$ 880.161,83, em detrimento da SPACE 200, 
que apresentou o valor de R$ 800.378,81.  

 

9) Não identificamos no processo, os documentos da empresa PERSONAL SERVICE H. 
ASS. EMPRESARIAL LTDA. 
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10) A diferença entre as empresas acabou se distanciando, com o desconto apresentado 

pela SPACE 2000, ofertando o valor final de R$ 749.878,81. 
 
11) Note-se que a contratação emergencial foi para o período inicial em 01 de julho de 

2014, entretanto, em 9 de abril de 2015, a Câmara Municipal ainda afirma que o processo de 
licitação se encontrava em andamento. 

 

 
 

12) Em diligência da controladoria-geral, observou-se que o processo de licitação do 
serviço estava em análise do TCM e que estava pautado para votação em 16/04/2015. 
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13) Em diligência da Controladoria-Geral, observou-se que o processo do TCM foi 

arquivado por cumprimento da diligência em 14/05/2015 e o procedimento licitatório estava 
marcado para 26/05/2015. 

 
14) Os pareceres seguintes da controladoria-geral deixam de mencionar o certame 

marcado para maio de 2015 e corroboram a permanência do pagamento indenizatório da 
empresa SPACE 2000. 

 

15) Conforme diligência do TCM, o processo licitatório celebrou contrato 43/2015 em 
31/07/2015, sendo pagos 8 por termo de ajustamento de conduta à SPACE 2000. 

 

16) Em relação aos 22 volumes do processo 3614/2014, referente ao processo de 
contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para TV, analisamos o que segue. 

 

17) O objeto inicial da licitação para a prestação de serviço para a TV Câmara previu o 
total de 37 prestadores de serviço, assim distribuídos: 
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18) Entretanto, mesmo a escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas 

e Paraolimpíadas já ser conhecida antes do processo licitatório, logo previsível no momento 
da licitação, houve o aumento em mais de 17% do contrato em decorrência de acréscimo de 
serviço para cobertura dos eventos que já deveria estar no detalhamento do edital. Além de 
não ser economicamente favorável, impossibilitou a concorrência das demais empresas 
fornecedoras.  

 

19) Não foi identificado no processo qualquer justificativa por parte da área requisitante 
para a ausência de previsão no objeto da licitação da cobertura dos eventos das Olimpíadas e 
Paraolimpíadas. 
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20) Observa-se também que, aparentemente, as sucessivas prorrogações (21/05/2016 a 
21/05/2017 e 21/05/2017 a 21/05/2018) não excluíram do orçamento os 7 (sete) funcionários 
contratados para a cobertura das Olimpíadas e Paraolimpíadas, que acarretaram o aumento 
de 17% do contrato, mesmo depois de passados os eventos.  

 
21) O primeiro pedido de reequilíbrio econômico-financeiro para a prorrogação de 12 

meses, incluiu os dissídios coletivos dos radialistas e jornalistas, o reajuste dos ônibus e o 
IPCA. Ocorre que o IPCA já insere o transporte na sua base de cálculo, não sendo justificável 
o duplo reajuste. 

 
22) Em relação ao termo de referência para a contratação de empresa especializada em 

limpeza, nota-se uma grande variação no quantitativo e detalhamento do objeto para a 
contratação por licitação e emergencial.  
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22.1. Quantitativo do Termo de Referência. 
 

 
 
 
22.2. Quantitativo da contratação emergencial. 

 
 

 
23) O aumento de 20% na quantidade de funcionários no objeto do processo licitatório 

foi justificado pelo aumento da quantidade de funcionários e imóveis locados, por força da 
reformulação da Lei 5660/13.  
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24) Como resposta aos questionamentos da Controladoria-Geral, a Diretora de Material 
e Serviço apresenta o detalhamento de postos de trabalho, com previsão de copeira no 
subsolo e térreo.  
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25) Em relação ao aumento do quantitativo de funcionários, o primeiro secretário da 
Câmara determinou que a licitação fosse realizada com o quantitativo anterior, tendo em 
vista a ausência de implantação das mudanças previstas (volume XIV).  

 
26) Ocorre que o volume XV do processo inicia com o recurso da empresa Roquette 

Pinto questionando a licitação da TV Câmara, ou seja, não dão continuidade ao volume XIV. 
Os demais volumes até o volume XXII, aparentemente, referem-se às impugnações 
apresentadas contra o edital. Não sendo possível verificar a ocorrência ou não do aumento 
quantitativo do objeto. 
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27) Em resumo, podemos auxiliar no aprofundamento de alguns pontos que 
consideramos relevantes: 

 

a. Avaliação nominal de todos os funcionários dos contratos (225 do contrato 
emergencial, 270 do contrato de licitação de limpeza – caso tenha ocorrido o 
aumento ou 225 - e 44 prestadores de serviço para a TV Câmara), com 
informação de CPF, horário de trabalho e período de prestação de serviço, para 
verificação de eventual nepotismo e prestador de serviço fantasma. 
 
b. Verificação dos certificados comprobatórios de descupinização, desratização 
e avaliação da água, com periodicidade contratada, desde o contrato 
emergencial. 
 
c. Verificação da justificativa da ausência de redução da equipe contratada 
para a cobertura das Olimpíadas e Paraolimpíadas, que representaram o 
acréscimo de 17% ao contrato original, mesmo após passados os eventos. 

 

d. Verificação do impacto do reajuste concomitante da variação do aumento 
da passagem e a aplicação do IPCA, considerando que o aumento da passagem já 
está previsto no IPCA. 

 

e. Verificação das demandas da TV Câmara que justifiquem o pagamento de 
hora extra e a quantidade de 44 funcionários. 

 

f. Verificação da demanda por serviço de ascensorista pela quantidade de 
elevadores nos prédios próprios da Câmara Legislativa e, havendo prestação de 
serviço em prédios com salas locadas, se há redução no valor pago do 
condomínio. 

 

g. Verificação da demanda por serviço das 88 copeiras e lotação, considerando 
a previsão de prestação de serviço para o subsolo e térreo dos prédios, 
tradicionalmente não incluídos na demanda. 

 

h. Verificação da justificativa da rescisão antecipada do contrato GAVIÕES DA 
CIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO (contrato 29/2013) e possível aplicação de 
multa. 

 

i. Verificação do objeto do contrato GAVIÕES DA CIDADE PRESTADORA DE 
SERVIÇO (contrato 29/2013) comparado ao objeto contratado emergencialmente. 

 

j. Verificação da frota de veículos da Câmara Legislativa, que justifique a 
contratação de 10 motoristas, e se há algum estudo quanto à economicidade da 
contratação carro e motorista ou outra forma de contratação do serviço. 
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Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e respeito e 

subscrevo o presente. 

Atenciosamente,  

 

Tatiana Bastos 

Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 

mailto:riodejaneiro@osbrasil.org.br

