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PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
ATO CONVOCATÓRIO Nº 004, DE 5 de junho de 2018.

Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

Convoca a Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas para composição de quórum na 2ª Câmara do TCEES.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 incisos I, IV e XIII e artigo 28 caput da Lei
Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012 e
o artigo 20 incisos I, V e XV do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013, e
Considerando que o Presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, se necessário, indicará Conselheiro ou Conselheiro Substituto para participar de sessão de Câmara da qual não faça parte para fins de composição de quórum, conforme artigo 10 § 5º do Regimento Interno desta Corte de Contas, com a nova redação
conferida pela Emenda Regimental TC nº 06, de 12 de
abril de 2016;
Fica CONVOCADA a Exma. Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas para compor o quórum da 2ª Câmara
desta Corte de Contas especificamente na 18ª e 19ª Sessões Ordinárias da Segunda Câmara desta Corte de Contas dos dias 13 e 20 de junho de 2018, respectivamente, em virtude da ausência por motivo de férias regulares
do Exmo. Conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti.
Em 05 de junho de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

OBJETO: Prestação de serviços de processamento dados pela contratada que consiste na disponibilização de
acesso às bases de dados dos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB para fins de consulta ao Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, por meio eletrônico, fazendo uso de Web
Service – INFOCONV-WS.
VALOR GLOBAL: R$ 6.922,08 (seis mil novecentos e vinte
e dois reais e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 18 de junho de
2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.3.90.40
Vitória/ES, 16 de maio de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 0988/2018
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alteDE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de

Resumo do Contrato nº 014/2018
Processo TC- 2485/2018-6

Diário Oficial de Contas

CONTRATADA: Serviço Federal de Processamento de
Dados - SERPRO

rações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL

Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

www.tce.es.gov.br

suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 0988/2018, RATIFICOU a contratação Sr. GuiQuinta-feira, 7 de junho de 2018
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lherme Barbosa Netto, para ministrar curso sobre “Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas”,
para servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, a ser realizado nos dias 25 e 06 de junho de 2018, no
valor total de R$ 11.890,00 (Onze mil, oitocentos e noventa reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento
no art. 25, II e §1º c/c art. 13, VI da Lei de 8.666/93.
Vitória, 05 de junho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta do caderno processual TC 1665/2006,

fere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadu-

RESOLVE:

consta no caderno processual TC- 2433/2018,

conceder a servidora MARGARETH CARDOSO ROCHA
MALHEIROS, matrícula nº 203.239, ocupante do cargo
efetivo de auditor de controle externo, 3 (três) meses
de férias-prêmio com base no art. 118 da Lei Complementar 46/1994, referente ao decênio de 17/4/2006 a
16/4/2016, a partir de 4/6/2018.

RESOLVE:

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
designar a servidora MICHELA MORALE, matrícula nº
203.599, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo, para ocupar a função de gratificada FG-4 na Secretaria Geral das Sessões - SGS, substituindo a coordenadora APARECIDA BARCELLOS DE OLIVEIRA, matrícula
nº 202.542, afastada da referida função por motivo de
férias, no período de 5/6/2018 a 19/6/2018.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual
Diário Oficial de Contas

tes do cargo efetivo de auditor de controle externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que preencheram os requisitos para progressão por tempo com
base nos artigos 11 a 13 da Lei Complementar 622/2012,
conforme abaixo:
SERVIDOR

DATA
OPÇÃO PELO
SUBSÍDIO

03/05/2012

ENQ. PROGRES- VIGÊNCIA
ATUAL SÃO POR
3ª PROTEMPO
GRESSÃO
(3ª)
POR TEMPO
III 11
III 12
01/06/2018

07/05/2012

III 14

III 15

01/06/2018

07/05/2012

III 10

III 11

01/06/2018

09/05/2012

III 12

III 13

01/06/2018

09/05/2012

III 13

III 14

01/06/2018

11/05/2012

III 12

III 13

01/06/2018

11/05/2012

III 12

III 13

01/06/2018

11/05/2012

III 11

III 12

01/06/2018

15/05/2012

III 11

III 12

01/06/2018

17/05/2012
21/05/2012

III 12
III 10

III 13
III 11

01/06/2018
01/06/2018

21/05/2012

III 13

III 14

01/06/2018

21/05/2012

III 13

III 14

01/06/2018

21/05/2012

III 11

III 12

01/06/2018

PORTARIA 257-P, DE 5 DE JUNHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:

203207
202675
203233
202909

designar o servidor RAMON PEREIRA DA CUNHA, matrícula 203.683, para exercer o cargo em comissão de Secretário da Secretaria de Tecnologia da Informação, substituindo o servidor KLAYSON SESANA BONATTO, matrícula 203.132, afastado do cargo por motivo de férias, no
período de 5/6/2018 a 4/7/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 256-P, DE 5 DE JUNHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

efetuar a progressão por tempo dos servidores ocupan-

MATR

PORTARIA 255-P, DE 5 DE JUNHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,

al 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que

203031
203205
203186
203213
203038
202773
202851
203043

PORTARIA 258-P DE 6 DE JUNHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe conwww.tce.es.gov.br

203036
203103

Romário Figueiredo
Raimundo Nonato P.de Medeiros
Rodrigo Lubiana
Zanotti
Adriane Regina
G.dos Santos
José Carlos Viana
Gonçalves
Rafael Batista Lamas
Rodrigo Lamari
da Costa Pereira
Rupp Caldas Vieira
Leila Alves Martins
Clotilde Nunes
Cynthia Gontijo
Dessaune
Danise
Simon
Robers Gomes
Renata Cristina
de C.Junqueira
Silvia de Cassia
Ribeiro Leitão

Quinta-feira, 7 de junho de 2018
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203175
202569
203039
203223

203143
202600

Paulo
Ferreira
Lemos
Regis Matos Teixeira
Sonia Rodrigues
Silva
Wagner
Koryman R.dos Santos
Weliton Rodrigues Almeida
Carlos Augusto
R.dos Santos

24/05/2012

III 10

III 11

01/06/2018

25/05/2012

III 14

III 15

01/06/2018

28/05/2012

III 13

III 14

01/06/2018

28/05/2012

III 10

III 11

01/06/2018

29/05/2012

III 14

III 15

01/06/2018

30/05/2012

III 14

III 15

01/06/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 260-P DE 6 DE JUNHO DE 2018.

PORTARIA 259-P DE 6 DE JUNHO DE 2018.

PORTARIA 262-P, DE 6 DE JUNHO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no caderno processual TC- 1567/2008,

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC - 2683/1998,

RESOLVE:

RESOLVE:

conceder a servidora ELISA SCARDUA DE SOUZA, matrícula nº 203.296, ocupante do cargo em comissão de assessor de controle externo, Adicional de Assiduidade de
2% (dois por cento) de acordo com o art. 108 da Lei Complementar Estadual 46/1994, com redação dada pela Lei
Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio
de 15/1/2008 a 14/1/2018, a contar de 15/1/2018.

efetuar a progressão por escolaridade do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto nos artigos 11, 12 e 14 da Lei Complementar Estadual 622, de 8 de março de 2012, conforme abaixo:

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vis-

conceder ao servidor JOÃO CARLOS BATISTA, matrícula nº 200.456, estável no cargo de auxiliar de ser-

RESOLVE:

viços, Adicional de Assiduidade de 2% (dois por cen-

conceder ao servidor SIDNEY DE SOUZA LIMA, matrícula nº 202.676, ocupante do cargo em comissão de auxiliar de gabinete, Adicional de Assiduidade de 2% (dois
por cento) de acordo com o art. 108 da Lei Complementar Estadual 46/1994, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio de
14/3/2004 a 13/3/2014, a contar de 14/3/2014.

RESOLVE:

to) de acordo com o art. 108 da Lei Complementar Estadual 46/1994, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio de
2/8/2006 a 1/8/2016, a contar de 2/8/2016.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Diário Oficial de Contas

NÍVEL REF. VIGÊNCIA
III
14 1/4/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 261-P DE 6 DE JUNHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 398/1996,

ta o que consta no caderno processual TC- 2159/1994,

MATR. NOME
202942 DANIEL ANTONIO GOBBI

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 01302/2018-3
Processo: 02760/2018-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESE - Secretaria Municipal de Serviços de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante : LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME [THIAGO MORENO FARIA (OAB: 18949-ES)]
Responsável : AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
JEFFERSON ZANDONADI, CARLOS AUGUSTO LORENZONI,
SALVADOR FRANCISCO DE OLIVEIRA

Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Conforme apontado no Documento Eletrônico (evento
02 - Petição Inicial 00112/2018), a representante aduz as
seguintes irregularidades:
· Da fiscalização exercida pela SESA
· Da garantia de execução
· Da ausência de registro no CRA
· Do projeto básico
· Da ausência de parecer da Assessoria Jurídica
· Da ausência dos comprovantes das publicações do edital
· Da ausência do ato de designação da Comissão de Licitação
Por fim, requer:

REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DA SERRA - CONHECER - INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – RITO ORDINÁRIO NOTIFICAÇÃO.

a. Seja recebida a presente Representação/Denúncia,
por preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela legislação Regimental e Processual Civil,
com o seu devido processamento;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

b. Seja, initio litis e inaudita altera pars, concedida a tutela provisória para determinar que o Município da Serra:
(01) imediata suspensão do Procedimento Licitatório em
comento; (02) no caso não haja tempo hábil, que se abstenha de homologa-lo, até decisão final de mérito;

1. RELATÓRIO
SESSÕES

tação de serviços de manutenção de sepulturas (jazigos)
e mausoléus, sepultamentos (inumação) e exumação de
restos mortais, manutenção, reforma e construção de jazigos e nichos, capina, roçada, coleta e acondicionamento de todos os resíduos gerados nos cemitérios públicos
do Município da Serra.

Cuidam os autos de Representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa Liderança Comércio
e Serviços Ltda, ME, alegando supostas irregularidades
na Concorrência Pública nº 001/2018, da Prefeitura Municipal da Serra, cujo objeto é a contratação para a preswww.tce.es.gov.br

c. Seja determinada a citação do Município, através do
seu órgão de representação, para que, querendo responder a demanda, no prazo previsto em lei, sob pena de seQuinta-feira, 7 de junho de 2018
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rem aplicados os efeitos da revelia;
d. Seja, ao final, acolhidos in totum os pedidos inserto
nessa peça, mantendo-se a liminar concedida, e determinando ao Município da Serra, que preceda as adequações no edital.
Por meio da Decisão Monocrática 0480/2018, o relator determinou a notificação dos responsáveis para que
prestassem informações sobre os termos da representação.
Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram
suas justificativas/defesa, (evento 23 – 00273/2018).
Em seguida, foram os autos encaminhados à Secex Denúncias para a elaboração de Manifestação Técnica
0262/2018, na qual opinou pelo conhecimento da representação; indeferimento da medida cautelar pleiteada; e
seguir sob o rito ordinário com a notificação para oitiva
das partes.
Após os autos foram encaminhados a este Gabinete.
É o relatório.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, §2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
Diário Oficial de Contas

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
A representação é redigida com clareza, contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, está acompanhada de farta documentação a fim de possibilitar a análise desta Corte.
Verifica-se ainda a outorga de procuração a advogado para representar a representante.

guardaria correlação com o objeto licitado.
Pois bem, conforme Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
em seu artigo 113, § 1º, expressa que o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis
pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. E que
qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica
poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos
integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei.

Preliminarmente da ilegitimidade AD CAUSAM do Prefeito Municipal, corroborando com o entendimento da área
técnica deste Tribunal, A pretensão da autoridade notificada não merece acolhida. Sua participação no processo,
até o presente momento, é o de colaborador com a atividade desta Corte de Contas, e em nenhum momento se
imputou ao Prefeito a prática de qualquer irregularidade. Dessa forma, o momento oportuno para que se determine o correto responsável por suposta irregularidade
é quando da confecção da competente instrução técnica
inicial, oportunidade na qual eventual norma de desconcentração será levada em conta, sendo que, até o presente momento, estamos tratando de requisitos de admissibilidade da representação e pressupostos cautelares.

Conforme exposto entendo pelo não acolhimento da preliminar.

Quanto ao questionamento da representada, da ausência de interesse processual do representante, alegando que sequer tenha participado do certame e que teria
o objetivo de tumultuar o processo licitatório, considerando que o seu ramo de atividades econômicas sequer

Aduz o representante que o edital possuiria inúmeras incongruências, como seria o caso do item 19.2, que mencionaria que a execução de todas as fases dos serviços
descritos seriam acompanhados e fiscalizados por servidores da Secretaria de Saúde, quando, em seu entender,

www.tce.es.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com análise sumária realizada pela área técnica deste Tribunal de Contas, consoante trecho extraído
da Manifestação Técnica 00262/2018, as supostas irregularidades não teriam o condão de motivar o deferimento da medida cautelar pleiteada, tendo em vista que não
restou demonstrado um dos requisitos autorizadores da
concessão da medida cautelar, qual seja, o fumus boni iuris, senão vejamos:
[...]
4.1 DA FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA SESA

Quinta-feira, 7 de junho de 2018
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seria inquestionável que seria a Secretaria de Serviços a
requisitante/interessada, não tendo havido participação,
no deslinde da fase interna, nem qualquer manifestação
da Secretaria de Saúde, que não teria o conhecimento
técnico específico para fiscalizar os desdobramentos contratuais.

Análise

Na justificativa, afirma-se que a menção à Secretaria de
Saúde tratou-se de erro de digitação, e que teria sido publicado adendo de retificação para sanar os vícios.

Considerando que a exordial, nesse ponto, não se encontra fundamentada, e considerando que a questão poderá ser aprofundada quando da análise do mérito, somos
pela ausência do fumus boni iuris. (grifo e negrito nosso)

Análise
Considerando que a menção à Secretaria de Saúde decorreu de equívoco, nunca desejável, mas passível de
ocorrer, e considerando a publicação no Diário Oficial do
Estado, do dia 27/03/2018, e também no jornal A Gazeta
de mesma data, de aviso de retificação do edital, não se
faz presente o fumus boni iuris (fls. 11 e 12 da Peça Complementar 04612/2018-1). (grifo e negrito nosso)
4.2 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
Nesse tópico, o representante questiona o item 20.5 edital, que mencionaria a Secretaria de Habitação, ao invés
da Secretaria de Serviços.
Da mesma forma como no item acima, considerando a
publicação no Diário Oficial do Estado do dia 27/03/2018,
não se detecta a presença do fumus boni iuris. (grifo e
negrito nosso)
4.3 DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CRA
Nesse ponto o representante questiona o fato de o edital
não ter exigido, a título de qualificação técnica, o registro
da empresa licitante junto ao CRA.
Na justificativa, defende-se a não exigência do registro no
CRA.
Diário Oficial de Contas

A empresa representante, em sua exordial, ao apontar
como irregularidade a ausência de registro no CRA, não
trouxe qualquer justificativa quanto ao porquê de entender, em relação ao objeto do certame, a necessidade de
registro junto ao CRA.

4.4 DO PROJETO BÁSICO
Aduz o representante que nos autos do processo de licitação constaria Projeto Básico afeto à contratação ora
pretendida, sem estar, contudo, devidamente aprovado
e autorizado pela autoridade competente.
Em sua justificativa, a autoridade notificada alega que no
bojo do Processo Administrativo nº 6.326/2018 (fls. 02
e 03 – Ofício SESE nº 041, assinado pelo Diretor do Departamento de Serviços, Sr. Salvador Francisco de Oliveira), encontrar-se-iam elencados os motivos pelos quais
existira a necessidade em licitar e contratar empresa para a prestação dos serviços, encontrando-se projeto básico assinado pelo Sr. Salvador Francisco de Oliveira, devidamente ratificado pelo Secretário de Serviços, Sr. Carlos
Augusto Lorenzoni.
Aduz que o Sr. Salvador, além de Diretor do Departamento de Serviços, seria gestor do contrato nº 159/2015, que
teria como objeto a contratação de empresa para a execução dos serviços de manutenção de sepulturas e mausoléus, sepultamentos (abertura e fechamento de jazigos) e exumação de cadáveres, capina, roçada e acondicionamento dos resíduos coletados nesses serviços, nos
www.tce.es.gov.br

cemitérios do Município da Serra, firmado entre a Prefeitura Municipal da Serra e a empresa Engecel Construções
e Serviços LTDA- ME.
Continua, nos seguintes termos:
Importante ainda ressaltar que na justificativa da inicial,
além do pedido de autorização para abertura do processo licitatório, foi informado o valor estimativo da contratação, no montante de R$ 4.687.585,29 (quatro milhões,
seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), em consonância com a
planilha de quantidades e preços de fl. 99 e com o cronograma físico-financeiro, de fls. 100 e 101.
Por fim, resta esclarecer que o processo foi analisado pelo
Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira- COAD, culminando na autorização da contratação da despesa. Logo, pelos motivos expostos, merece ser julgada improcedente a representação.
Análise
Verifica-se, da documentação acostada à exordial (peça complementar 03855/2018-2), de juntada do próprio
representante, a existência de peça denominada projeto básico, na qual consta, à fl. 26 da peça, a assinatura
do Diretor do Departamento de Serviços da Secretaria de
Serviços, constando assinatura de ratificação.
Considerando que a presente análise não é meritória,
tais informações são suficiente para afastar a presença
do fumus boni iuris. (grifo e negrito nosso)
4.5 DA AUSÊNCIA DE PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA
Alega o representante que a apreciação da juridicidade
do certame não teria sido realizada de maneira pontual
acerca dos requisitos apontados na legislação pertinente,
Quinta-feira, 7 de junho de 2018
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se furtando de analisar itens importantes, tendo sido o
parecer dado em apenas três linhas, o que não pode representar o parecer jurídico requisitado no parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/93.
Para a autoridade notificada, a análise exarada nos autos, salvo melhor juízo, seria suficiente para demonstrar
a conformidade do edital, pois teria consignado, sucinta e
eficazmente, o atendimento aos requisitos da lei, não havendo que se delongar de forma verborrágica sob aspectos que a lei não consignaria, não tendo o “denunciante”,
em momento algum, indicado qualquer inciso do artigo
40 da Lei 8.666/93 que tivesse sido descumprido.
Análise
Nesse ponto, considerando que o escopo da presente
manifestação é, além da análise de requisitos de admissibilidade, análise quanto aos pressupostos cautelares, entendemos que a despeito de ter sido o parecer jurídico
sucinto, questão que poderá ser enfrentada quando da
análise de mérito, tal situação, e tendo em vista que não
se verificou em relação aos pontos representados a presença de irregularidades, encontra-se ausente o fumus
boni iuris capaz de fundamentar um opinamento cautelar, sem prejuízo da posterior análise de mérito, que, inclusive, poderá redundar em responsabilização a quem
de direito, após, é claro, sejam respeitos o contraditório
e a ampla defesa. (grifo e negrito nosso)
4.6 DA AUSÊNCIA DOS COMPROVANTES DAS PUBLICAÇÕES DO EDITAL
Afirma o representante que após vasculhar incansavelmente as folhas do processo administrativo da licitação,
não teria identificado ou localizado qualquer tipo de publicação resumida do edital oriundo da Concorrência PúDiário Oficial de Contas

blica nº 001/2018.

rem enfrentadas quando de eventual análise de mérito.

Na justificada apresentada pela autoridade notificada
consta a informação no sentido de que o aviso contendo o resumo do edital da licitação teria sido devidamente
publicado no Diário Oficial do Estado, no jornal A Gazeta
e Diário Oficial dos Municípios, todos do dia 01/03/2018.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Análise
Verifica-se que o órgão licitante procedeu à publicação
de aviso do edital. Analisando a peça complementar
04612/2018-1, nota-se à fl. 7 a publicação no Diário Oficial dos Municípios, às fls. 8 e 9, publicação no Diário Oficial do Estado, e à fl. 10, publicação no jornal A Gazeta.
Ausente, portanto, o fumus boni iuris. (grifo e negrito
nosso)
4.7 DA AUSÊNCIA DO ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Alega o representante que nos autos do processo administrativo não constaria a designação da comissão de licitação, em atendimento à prescrição legal.
A autoridade notificada, em suas justificativas, menciona
as portarias 01, 02, 03, 92 e 93, todas de 2017, no intuito
de demonstrar a designação da comissão.
Análise
De fato, verifica-se às fls. 02 a 06 da peça complementar
04612/2018-1 a designação de membros para a composição de comissão de licitação, o que afasta a presença do
fumus boni iuris. (grifo e negrito nosso)

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. Conhecer desta Representação, na forma do art. 177,
do RITCEES;
2. Indeferir a medida cautelar, nos termos do art. 307,
§ 3º do RITCEES, visto que não restou demonstrado o fumus boni iuris no caso em tela;
3. Notificar os responsáveis para que nos termos do art.
307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações quanto
aos itens questionados na Representação, no prazo de
10 (dez) dias;
4. Tramitar os presentes no rito ordinário, assim que escoado o prazo referido no item “3” deste decisum, a fim
de que esta Corte de Contas proceda à devida análise de
mérito;
5. Cientificar ao Representante o teor desta decisão, conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES;

4.8 DO PERICULUM IN MORA

6. Unânime;

Considerando a ausência, em relação aos pontos representados, do fumus boni iuris, não há que se falar em periculum in mora, podendo as questões apresentadas se-

7. Data da Sessão: 29/05/2018 – 16ª Ordinária do Plenário;

www.tce.es.gov.br

8. Especificação do quórum:
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8.1 Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
8.2 Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva;
Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente

Decisão 01304/2018-2
Processo: 04000/2018-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante : Deputado estadual (ES, EUCLÉRIO SAMPAIO)
Responsável : PABLO FERRACO ANDREAO, AMADEU
ZONZINI WETLER

tado do Espírito Santo, por meio da qual narra a suposta existência de engendro visando o direcionamento de
processo seletivo simplificado, não abrangido pela Lei nº.
8.666/93, em favor de empresa integrante de consórcio
participante da disputa.
Em síntese, alegava-se que:
(...)
1. Em data de 27 de abril de 2018, ocorreu no auditório
do Palácio da Fonte Grande (uma das sedes do Governo
do ES), a sessao de abertura da proposta de precos das
empresas participantes da concorrência para prestação
de serviços de gerenciamento do Programa “Águas e Paisagens”, financiado pelo BIRD;
2. O consórcio da Empresa CONCREMAT vai sagrar vencedor, com preço manifestamente inexequível, confirmando a orquestração da organização criminosa que trabalhou intensamente por sua vitória;
(...)

I - RELATÓRIO

5. A verdade é que como tal concorrência e execução do
contrato não se submetem aos ditames da lei 8.666/93
(lei de licitações), razão pela qual a vitória com preço
inexequível será compensada com aditivos intermináveis,
amparados no poder político-administrativo da organização criminosa que fez o consórcio da Concremat vencedor da concorrência. O discurso para tais aditivos seria a
essencialidade e ininterrupção do Programa Águas e Paisagens, protegendo as obras de paralisação, o que por
óbvio seria forçosamente aceito pelo Banco Mundial;

Tratam os autos de representação formulada pelo Sr. Euclério de Azevedo Sampaio, Parlamentar Estadual do Es-

6. Nesse contexto, o golpe do preço inexequível compen-

REPRESENTAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – PRESENÇA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SUA CONCESSÃO – DEFERIMENTO – NÃO ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTA CORTE DE CONTAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

sado por aditivos não limitados pela lei 8.666/93 (porque
regidos por disciplina própria do Banco Mundial) deve
ser rigorosamente combatido pela farsa que se revela tal
estratégia. Até porque seria verdadeira confissão de superfaturamento aceitar-se um desconto de 60% em uma
concorrência com preço de referência fixado pelo Banco
Mundial e confirmado por quatro dos concorrentes. De
duas uma: ou é inexequível ou é confissão de superfaturamento, sabendo que este último caso (superfaturamento) não se configura pela lisura, seriedade, qualidade
técnica e integridade do Banco Mundial;
7. Assim, em não sendo por óbvio um caso de superfaturamento que permite ofertar-se um desconto de 60%
no preço padrão, é caso de preço inexequível, que atende a manobra criminosa da organização que deseja incluir o Consórcio da empresa Concremat para contemplá-lo com os aditivos intermináveis e livres das limitações da lei 8.666/93. O poder político-administrativo de
tal organização criminosa é capaz de consumar esse golpe e induzir a erro o Banco Mundial nos próximos 5 anos
de execução do Programa Águas e Paisagens, com o discurso de que não interrupção das obras e proteção dos
valores já investidos, protegendo em último caso o “bom
serviço público” à sociedade;
(...)
Ao final, o ilustre represente postulou a “suspensão cautelar da concorrência para seleção da empresa de gerenciamento do Programa Águas e Paisagens”; em linhas gerais, a investigação rigorosa dos fatos registrados em documentos levados a Cartório de Registros Públicos; e,
consequentemente, a desclassificação do Consórcio da
Concremat da seleção.
Quinta-feira, 7 de junho de 2018
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Em uma análise preliminar do feito constatei estarem
presentes os requisitos de admissibilidade da representação formulada a este Tribunal de Contas. Todavia, no que
diz respeito às irregularidades propriamente ditas, a documentação juntada aos autos não permite concluir pela declaração do vencedor, homologação do certame e/
ou adjudicação do objeto em favor de qualquer dos participantes, a fim de que possam ser confirmadas as suposições trazidas ao conhecimento desta Corte de Contas.

Por fim, NOTIFICO o Diretor-Presidente da Companhia
Espírito Santense De Saneamento – CESAN para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, informe a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES o atual estágio do
Processo Administrativo por meio do qual se desenvolveu a sessão pública de abertura das propostas de preços relativas à SDP nº. 001/2017, visando a contratação
de empresa/consórcio para a prestação de serviços junto
ao Programa “Águas e Paisagens.

Diante disso, incialmente considerei prudente a não concessão da medida cautelar nos termos postulados, determinando o que se segue:

(...)”

“ (...)
Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito
cautelar, determinar a NOTIFICAÇÃO do Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense De Saneamento
– CESAN, para que tenham ciência da presente Representação e se pronunciem sobre as irregularidades ali apontadas, na forma do artigo 125, § 3º, da LC 621/2012 e art.
307, § 1º do RITCEES.
Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, para que a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN encaminhe a esta Corte de Contas, preferencialmente por meio digital,
cópia do Processo Administrativo por meio do qual se desenvolveu a sessão pública de abertura das propostas de
preços relativas à SDP nº. 001/2017, visando a contratação de empresa/consórcio para a prestação de serviços
junto ao Programa “Águas e Paisagens”, bem como eventuais impugnações que tenham sido apresentadas por interessados em participar do certame licitatório, decisões
administrativas proferidas acerca das impugnações, bem
como outras que entender necessárias para o deslinde
do tema.
Diário Oficial de Contas

Devidamente notificada, a Companhia Espírito Santense
de Saneamento – CESAN apresentou petição no qual no
qual aduz, em síntese:
“Desse modo, tão logo recebido o Termo de Notificação
00424/2018-1, dando ciência da decisão Monocrática
00718/2018-3, seguindo a governança e o arranjo institucional previstos nos Decretos, Contrato de Empréstimo
e demais regras aplicáveis ao caso, a CESAN encaminhou
cópia da notificação via ofício ao Presidente do Comitê
Diretivo do Programa de Gestão Integrada das Águas e
da Paisagem, que por sua vez respondeu à Cia (DOC. 02)
informando a orientação do Banco Mundial, nos seguintes termos:
‘Em resposta ao ofício PR/091/002/2018, em que foi informado sobre o recebimento do Termo de Notificação
00424/2018-1 do Tribunal de Contas de Estado do Espírito Santo (TCE-ES), e solicitada a disponibilização de documentos para encaminhamento ao órgão, informamos
que seguindo o arranjo institucional previstos no Contrato de Empréstimo o Banco Mundial foi consultado e
orientou que de acordo com as diretrizes de Seleção de
Consultoria do Banco Mundial que governam o contrato
de empréstimo, toda licitação desde o momento da aberwww.tce.es.gov.br

tura da primeira proposta até a declaração de um vencedor (adjudicação) é coberta pela cláusula de confidencialidade, que diz:
Confidencialidade
2.31 As informações sobre a avaliação das propostas e
as recomendações referentes às outorgas não serão reveladas aos consultores que apresentaram as propostas
ou a outras pessoas que não estiverem oficialmente vinculadas ao processo até a publicação da outorga do contrato...
O envio das informações à essa CESAN ou ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo antes do momento
em que finda a cláusula de confidencialidade, viciará o
processo de seleção, tornando-o inelegível a financiamento por essa instituição.
Por essa razão somente após a não-objeção do Banco a
essa etapa em curso ou seja com o processo de negociação e rubrica do contrato negociado, com envio desses
documentos ao Banco, será possível anunciar um vencedor (a outorga do contrato referida no parágrafo 2.31 das
diretrizes transcrito acima), momento em que finda a cobertura da cláusula de confidencialidade, o que tornará o
processo público.
(...)
Conforme orientado expressamente pelo Banco Mundial, informamos ainda que o contrato não deve ser assinado sem que a solicitação do TCE-ES seja atendida, mediante o envio dos documentos solicitados tão logo seja concluída a fase do processo coberto pela cláusula de
confidencialidade.
Assim sendo sugerimos que a CESAN solicite ao TCE-ES a
prorrogação de prazo necessário para a conclusão da atuQuinta-feira, 7 de junho de 2018
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al etapa, visando resguardar a garantia dos recursos de financiamento do projeto e consequentemente o interesse público do Estado do Espírito Santo.

vados a Cartório de Registros Públicos; e, consequentemente, a desclassificação do Consórcio da Concremat da
seleção.

das cautelares.”

(...)

Muito embora a representação formulada tenha atendido, incialmente, os requisitos para sua admissibilidade, a
documentação juntada aos autos não permite formular,
de pronto, juízo de cognição sumária acerca da ocorrência das supostas irregularidades descritas, razão pela qual
notifiquei a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN para o encaminhamento de toda documentação referente à SDP nº. 001/2017, visando a contratação
de empresa/consórcio para a prestação de serviços junto ao Programa “Águas e Paisagens”, bem como eventuais impugnações que tenham sido apresentadas por interessados em participar do certame licitatório, decisões
administrativas proferidas acerca das impugnações, bem
como outras que entender necessárias para o deslinde
do tema.

“Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:

Com base nestas razões a Companhia Espírito Santense
de Saneamento – CESAN, ao final, postula que:
“Por essa razão, atendendo a sugestão do Comitê Diretivo do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem e do Banco Mundial, solicitamos que seja prorrogado o prazo para atendimento à determinação de envio de cópia do processo administrativo objeto da notificação, para ter início no momento em que se finda a
cobertura da cláusula de confidencialidade, em razão do
eminente risco de tornar inelegível o financiamento pelo Banco Mundial, e a consequente perda do recurso do
financiamento, destacando que o contrato não será assinado sem que a solicitação deste Tribunal de Contas seja atendida.
(...)”
É o breve relatório, passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Conforme sobredito, tratam os autos de representação
formulada pelo Sr. Euclério de Azevedo Sampaio, Parlamentar Estadual do Estado do Espírito Santo, por meio
da qual narra a suposta existência de engendro visando
o direcionamento de processo seletivo simplificado, não
abrangido pela Lei nº. 8.666/93, em favor de empresa integrante de consórcio participante da disputa. Por meio
desta, pugna, ao final, pela “suspensão cautelar da concorrência para seleção da empresa de gerenciamento do
Programa Águas e Paisagens”; em linhas gerais, a investigação rigorosa dos fatos registrados em documentos leDiário Oficial de Contas

Ocorre, porém, que a resposta prévia apresentada pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
apresenta razões que, a priori, justificam a prorrogação
do prazo para tanto, desde que não se prolongue a tempo de ser o contrato efetivamente assinado. Isto porque,
as supostas irregularidades narradas dizem respeito especificamente à própria licitude da contratação da empresa a ser declarada vencedora.

Nesse mesmo contexto, vale citar o art. 376 do RITCEES,
que assim diz:

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.”
Na mesma linha, o art. 306 do RITCEES, ao tratar do rito sumário no âmbito deste Tribunal de Contas estabelece o seguinte:
“Art. 306. Os processos em que houver fundado receio
de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de
ineficácia da decisão observarão o rito sumário previsto
neste Regimento.”

O art. 124 da Lei 621/2012, ao tratar das medidas cautelares no âmbito deste Tribunal de Contas, preceitua que:

Nota-se que em todos os dispositivos supracitados identificam-se os requisitos que necessariamente deverão ser
ponderados e analisados para a eventual concessão de
medida cautelar, vale dizer, o fumus boni iuris consubstanciado no fundado receio de grave lesão ao erário ou a
direito alheio; e o periculum in mora, identificado no risco de ineficácia da decisão de mérito ao final.

“Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o
Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medi-

Urge frisar que a presença de ambos os requisitos deve,
concomitantemente, e de fato, evidenciar o real indício
de irregularidade em conjunto com o risco de dano ao
erário ou a direito alheio em decorrência da demora na
prestação da medida pretendida.

www.tce.es.gov.br
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No caso concreto o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio encontra-se presente na medida
em que as supostas irregularidades descritas na peça de
representação apontam a existência de possível manipulação do procedimento licitatório visando conduzir à condição de ganhadora empresa cuja proposta não apresenta exequibilidade o que, supõe-se, permitirá a assinatura
de contratos aditivos.

Tal medida visa preservar as condições necessárias para
que a empresa estatal possa cumprir as etapas necessárias, e cobertas pela cláusula de confidencialidade, a fim
de se tornar elegível à captação dos recursos provenientes do Banco Mundial, razão pela qual, tão logo sejam
superadas estas, sejam trazidas ao conhecimento desta
Corte de Contas toda a documentação mencionada na
Decisão Monocrática (DECM) nº. 00718/2018-3.

De outro turno, há risco de ineficácia da decisão de mérito ao final, pois, relegando-se à análise da documentação para momento posterior à assinatura do contrato, a
suposta irregularidade descrita – contratação de empresa cuja proposta de preços não apresenta condições de
exequibilidade – restará concretizada.

Todavia, na linha do que prevê o art. 377, III, da Resolução TC nº. 261/2013, defiro medida cautelar no sentido
de se determinar à Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN para que, após cumpridas as etapas
supra descritas, se abstenha de firmar o contrato e iniciar sua execução, antes da análise por parte desta Corte de Contas das supostas irregularidades descritas na representação formulada pelo Sr. Euclério de Azevedo Sampaio, Parlamentar Estadual do Estado do Espírito Santo.

A situação trazida ao conhecimento desta Corte de Contas exige, portanto, uma ponderação e comedimento
quanto às decisões a serem proferidas, posto que tanto
podem permitir a contratação de empresa cuja proposta
contraria os objetivos da Lei nº. 8.666/93, quanto podem
tornar a empresa de saneamento inelegível para a obtenção do financiamento junto ao Banco Mundial.
Nestes termos considero ser salutar o deferimento da
postulação formulada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN no sentido de se prorrogar,
sem a fixação de prazo, o encaminhamento a esta Corte de Contas de toda documentação referente à SDP nº.
001/2017, visando a contratação de empresa/consórcio
para a prestação de serviços junto ao Programa “Águas
e Paisagens”, bem como eventuais impugnações que tenham sido apresentadas por interessados em participar
do certame licitatório, decisões administrativas proferidas acerca das impugnações, bem como outras que entender necessárias para o deslinde do tema.
Diário Oficial de Contas

Em vista da urgência manifesta, ressalto que a concessão
da medida cautelar inviabilizou, também, a oitiva prévia
da aréa técnica desta Corte de Contas, bem como do Ministério Público Especial de Contas, etapas a serem cumpridas posteriormente.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. Deferir a medida cautelar pleiteada, nos termos do
www.tce.es.gov.br

art. 377, III, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC
261/2013 c/c art. 124 da Lei 621/2012, visto que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida cautelar no caso concreto, notificando o atual Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, a fim de que este se abstenha de firmar o
contrato administrativo decorrente da SDP nº. 001/2017,
até ulterior decisão de mérito acerca das supostas irregularidades narradas na peça de representação;
2. Determinar a oitiva do atual Diretor-Presidente da
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
quanto às supostas irregularidades narradas na representação, nos termos do artigo 307, §3º do RITCEES, no prazo de 10 (dez) dias;
3. Cientificar o Representante acerca da decisão do Tribunal, nos termos do artigo 307, § 7º do RITCEES;
4. Unânime;
5. Data da Sessão: 05/06/2018 – 17ª Ordinária do Plenário;
6. Especificação do quórum:
6.1 Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun ;
6.2 Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva;
Membro do Ministério Público Especial de Contas: Procurador Geral Luciano Vieira.
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente

Decisão 01305/2018-7

Quinta-feira, 7 de junho de 2018
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Processo: 04311/2018-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Representante : E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
[SUZANY MEDEIROS LEITE (CPF: 084.549.847-98)]
Responsável : RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, FLAVIA
CRISTINA PONTES
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – CONCEDER CAUTELAR
– DETERMINAR – NOTIFICAR – ENCAMINHAR
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Trata-se de representação com pedido de cautelar formulada pela empresa E&L Produções de Software Ltda.,
em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, por supostas ilegalidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico 44/2018 (Processo 46.997/2017), destinado à contratação de empresa especializada em solução de tecnologia da informação para fornecimento de sistema integrado de gestão pública municipal (Lote I) bem como para a implantação de Solução Tecnológica de Processo Administrativo Eletrônico (virtualização eletrônica e digital)
que contemple gestão integrada de informações, documentos e processos, modelagem, mapeamento, otimização, automatização e implantação de processos institucionais (Lote II), ambos para atender as demandas da
PMVV/ES, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.
Em análise preliminar dos pressupostos e fundamentos
da cautelar, o Núcleo de Controle Externo de Tecnologia
Diário Oficial de Contas

da Informação e Comunicação verifica estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 177
do Regimento Interno eis que redigida com clareza, contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias
e os elementos de convicção, está acompanhada de indício de prova e comprova a capacidade da pessoa jurídica representante.
Em relação aos pressupostos da medida cautelar, o art.
124, caput e o parágrafo único da Lei Complementar
621/2012 aponta que no início ou no curso de qualquer
processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, e de risco de ineficácia da decisão
de mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.
O substrato conceitual para seu deferimento está relacionado aos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e o periculum in mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta espécie de procedimento.
A análise preliminar da Área Técnica denota a existência
de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio destacando os seguintes pontos:
1. Aglutinação indevida dos Serviços Contratados – A
concentração de onze módulos em um único lote ofende o §1º, do art. 23 da Lei 8666/93, vez que poderiam ser
parcelados de forma individual ou em grupos homogêneos, notadamente aqueles destinados ao Portal da transparência e ao bussiness inteligence, além de expor a administração municipal a elevado grau de dependência estratégica de um único fornecedor.
2. Exigência de atestado de capacidade técnica para todos os módulos licitados (itens 5.1.1 e 5.1.2). Relacionawww.tce.es.gov.br

do ao anterior, ao pretender contratar onze módulos se
exigem atestado de capacidade técnica em nome da empresa e em nome do técnico responsável para todos módulos. Conquanto seja aceitável a exigência quanto ao
responsável técnico, o parâmetro não deve servir de aferição da capacidade técnica da empresa, esta restrita a
50% da estimativa dos serviços conforme reconhecido
em precedentes do Tribunal de Contas da União, configurando-se situação de restrição desnecessária à competitividade.
3. Exigência de atendimento de 70% dos itens desejáveis,
inobservância ao art. 3º, II, da Lei. 10.520/02. A Administração especificou as funcionalidades obrigatórias de
cada módulo, assim como as funcionalidades desejáveis.
Cada módulo deverá atender a 70% das funcionalidades
desejáveis (item 22.1 do edital). A Administração deve
especificar um conjunto mínimo de requisitos suficientes
para o atendimento de suas necessidades. A especificação do objeto deve ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que limitem a competição, conforme
definido no art. 3º, II, da Lei 10.520/02:
4. Proibição de participar das reuniões de prova de conceito, inobservância ao princípio da publicidade, art. 3º,
caput, da Lei 8.666/92 e à previsão de participação de
qualquer pessoa em todos atos do procedimento licitatório, art. 3º, §3º, da Lei 8.666/93. O Edital estabelece
no item 22 as condições para realização da prova de conceito. Se não veda a participação dos demais participantes na prova de conceito da vencedora, mas também não
é transparente quanto a participação, acarretando uma
situação de fato de vedação ao direito dos licitantes de
participar das reuniões de prova de conceito ou de quaisquer outros atos do procedimento licitatório, com ofensa
Quinta-feira, 7 de junho de 2018
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ao art. 3º, § 3º, da Lei 8.666/93.
5. Proposição de prova de conceito sem critérios objetivos, inobservância ao princípio do julgamento objetivo,
art. 3º, caput, da Lei 8.666/93. O item 22 do Edital prevê Prova de Conceito aplicada penas ao lote um com requisito de aferição de todas as funcionalidades obrigatórias, e de pelo menos 70% das funcionalidades opcionais,
sem especificar os testes a serem aplicados, empregando um grau de subjetividade incompatível com o exigido na legislação.
6. Alteração do edital, sem reabertura dos prazos, inobservância ao art. 21, §4º, da Lei 8.666/93. Consta na manifestação técnica que foi alterado o número de atestados de capacidade técnica em nome da empresa passando de nove para onze e a exigência de aderência ao modelo ITIL V3 foi modificada para aderência ao modelo ITIL
V3 ou compatível, especialmente quanto a este último
poderia aumentar o interesse de participantes até então
alheios ao certame.
Diante da análise executada pelo Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação verificam-se presentes os requisitos para admissibilidade do
presente feito e, quanto aos pressupostos da medida cautelar, conclui pela existência de fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio, pois entende que houve restrição indevida à competitividade no Pregão Eletrônico nº 44/2018 promovido pela Prefeitura Municipal de
Vila Velha.
E mais, sobre o risco de ineficácia da decisão de mérito,
a área técnica considera também presente tal requisito,
visto que o resultado final da licitação se dará após a realização da prova de conceito.
Diário Oficial de Contas

Em outro dizer, caso não haja suspensão do certame, o
contrato poderá ser assinado e os serviços poderão começar a serem prestados e pagos, sem segurança de que
o processo está ocorrendo dentro da legalidade.
Destaca ainda a análise técnica que atualmente os serviços estão sendo prestados por meio de contrato emergencial e, em razão disso, considera-se prudente sanar os
indícios de irregularidades antes de firmar novo contrato.
Assim, a constatação dos requisitos pode ser resumida
no seguinte trecho transcrito da Manifestação Técnica
420/2018-2, verbis:
Há fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio, pois houve restrição indevida à competitividade.
Sobre o risco de ineficácia da decisão de mérito, considera-se também presente tal requisito, visto que o resultado final da licitação se dará após a realização da prova de
conceito. Ou seja, caso não haja suspensão do certame,
o contrato poderá ser assinado e os serviços poderão começar a serem prestados e pagos, sem segurança de que
o processo está ocorrendo dentro da legalidade.
Desse modo, é permitido a este Tribunal de Contas, no
exercício da competência que lhe é conferida para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios, expedir medidas cautelares a fim de prevenir a ocorrência de
lesão ao erário (art. 1º, I e XV da Lei Complementar nº
621/2012), e deliberar sobre a matéria e, em razão das
considerações expostas, estando presentes todos os requisitos necessários à concessão de medida cautelar incidental, nos termos do art. 124, parágrafo único da Lei
Complementar 621/2012.
Posto isto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
www.tce.es.gov.br

a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC4311/2018-3, DECIDEM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. Conhecer a representação.
2. Ante a presença dos requisitos do art. 124 da Lei Complementar 621/2012, acolher o pedido de medida cautelar inaudita altera parte, e determinar a suspensão imediata do Pregão Eletrônico 44/2018, destinado à contratação de empresa especializada em Solução de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Pública Municipal (Lote I); bem como, para a implantação de Solução Tecnológica de Processo Administrativo Eletrônico (virtualização eletrônica e digital)
que contemple gestão integrada de informações, documentos e processos, modelagem, mapeamento, otimização, automatização e implantação de processos institucionais (Lote II), ambos para atender as demandas da
Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, na fase em que
se encontra, até ulterior manifestação deste Tribunal de
Contas, observando que os responsáveis estão obrigados
a publicar o extrato na imprensa oficial quanto ao teor
dessa decisão, e comunicar as providências adotadas ao
Tribunal, nos termos do artigo 307, § 4º do Regimento Interno desta Corte.
3. Notificar os responsáveis, Sr. Rafael Gumiero de Oliveira, Secretário Municipal de Administração e Sra. FláQuinta-feira, 7 de junho de 2018

14

ATOS DO PLENÁRIO

via Cristina Pontes, Pregoeira Municipal, com base no
art.125, § 4º da LC 621/2012, para apresentarem toda a
documentação pertinente à referida licitação (cópia completa do processo administrativo do município) no prazo
de 10 (dez) dias e se manifestem acerca do conteúdo da
Manifestação Técnica 420/2018-2,
4. Acompanha esta Decisão cópia da Manifestação Técnica 420/2018-2.
5. Recebido os documentos objeto da notificação, sejam
os autos encaminhados à Área Técnica para instrução.
6. À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
7- Unânime;
8- Data da Sessão: 05/06/2018 – 17ª Ordinária do Plenário;
9- Especificação do quórum:
9.1 Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges;
9.2 Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(Relator) e Marco Antonio da Silva;
Membro do Ministério Público Especial de Contas: Procurador Geral Luciano Vieira.
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente
Diário Oficial de Contas
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 01295/2018-7

Ministério Público Especial de Contas

II FUNDAMENTAÇÃO

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Por entender suficientes e plenamente motivadas as razões expostas na Instrução Técnica Inicial nº 0244/20182, adoto-as como fundamento do meu voto, in verbis:

UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável : BRAZ DELPUPO, ROGERIO DELA COSTA
GARCIA, WALTER PEREIRA, JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUSA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA TEMÁTICA EM RECEITAS PÚBLICAS – PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – EXERCÍCIO DE 2018 – NOTIFICAÇÃO – DETERMINAÇÕES.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Após execução da fiscalização in loco e submissão dos
achados de auditorias ao gestor responsável, foi elaborado o Relatório de Auditoria 00006/2018-1 e a consequente Instrução Técnica Inicial nº 0244/2018-2.

Processo: 01320/2018-7
Exercício: 2018

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

O objetivo da presente auditoria foi analisar a estrutura
legislativa, física e organizacional da administração tributária municipal, identificando deficiências e vulnerabilidades que podem ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.

Versam os autos sobre o resultado de auditoria no tocante a temática RECEITAS PÚBLICAS realizada na Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, relativo ao
exercício de 2018, decorrente do Plano Anual de Fiscalização - PAF 2018.
www.tce.es.gov.br

2 – PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
2.1. Ante ao exposto, sugere-se ao Plenário/Câmara desta Corte de Contas, com fundamento no art. 316, c/c art.
329, § 6º e no art. 207, inciso V do RITCEES e art. 4º, inciso X da Resolução TC 298/2016, que acolha a proposta
de encaminhamento formulada no Relatório de Auditoria nº 06/2018, nos seguintes termos:
2.1.1 NOTIFICAR o Prefeito de Venda Nova do Imigrante/ES, Braz Delpupo, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso
III, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento
Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, caso o Plenário não fixe prazo diferente:
2.1.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas, com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016
e nos critérios legais referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2 do presente relatório, em espeQuinta-feira, 7 de junho de 2018
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cial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas
no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal:
2.1.1.1.1 Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas identificados pela presente auditoria em
um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto no Apêndice 1 deste Relatório, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
a) O detalhamento das ações deve ser suficiente para que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo
– em geral, efetuado pelos responsáveis por cada setor especializado dentro da estrutura da administração municipal
– uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua implementação.
b) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de
acordo com as competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa vigente, visando à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de auditoria.
2.2 NOTIFICAR as pessoas indicadas no quadro abaixo, ou quem lhes houver sucedido no exercício do cargo, para que
tomem ciência dos indicativos e proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria:
NOME
Rogério Dela Costa Garcia
CPF 945.362.797-68
Walter Pereira
CPF 081.994.817-90
José Luiz Pimenta de Souza
CPF: 796.079.187-20

CARGO
Secretário Municipal de Finanças

ENDEREÇO
Rua Pedro Altoé, 21, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. CEP.
29375-000.
Controlador Municipal
Avenida Lorenzo Zandonadi, 816, Vila Betânea, Venda Nova do
Imigrante-ES, CEP. 29375-000
Presidente da Câmara Municipal Estrada de Lavrinhas, Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante-ES,
Venda Nova do Imigrante
CEP: 29.375-000.

2.3 DAR PRIORIDADE à apreciação do presente processo, nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº 298 de
30/08/2016 - que dispõe sobre o exercício da fiscalização de natureza operacional pelo TCEES.
2.4 CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 16, 19, 20 e 21, tendo em vista à presença de informações fiscais de contribuintes do Município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências relativas aos achados de auditoria, atendendo ao disposto no artigo 1°, §4°, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
2.5 A remessa deste Relatório de Auditoria, acompanhado do Apêndice 1, onde se encontra a exemplificação do Plano
de Ação a ser elaborado pelo responsável.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Por todo o exposto, e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Diário Oficial de Contas
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Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator:
1.1. NOTIFICAR o Prefeito de Venda Nova do Imigrante/
ES, Braz Delpupo, nos termos do artigo 8º da Resolução
TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III,
da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas, com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016
e nos critérios legais referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2 do presente relatório, em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que
o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei
Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal:
1.1.1. CONSOLIDAR as medidas propostas visando solucionar os problemas identificados pela presente auditoria em um Plano de Ação, no modelo exemplificativo
previsto no Apêndice 1 deste Relatório, para avaliação e
futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194
da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
a) O detalhamento das ações deve ser suficiente para
Quinta-feira, 7 de junho de 2018
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que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada setor especializado dentro da estrutura da administração municipal – uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua implementação.
b) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais,
de acordo com as competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa vigente, visando à continuidade
administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de auditoria.
1.2. NOTIFICAR as pessoas indicadas no quadro abaixo, ou quem lhes houver sucedido no exercício do cargo, para que
tomem ciência dos indicativos e proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria:
NOME
Rogério Dela Costa Garcia
CPF 945.362.797-68
Walter Pereira
CPF 081.994.817-90
José Luiz Pimenta de Souza
CPF: 796.079.187-20

CARGO
Secretário Municipal de Finanças

ENDEREÇO
Rua Pedro Altoé, 21, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES.
CEP. 29375-000.
Controlador Municipal
Avenida Lorenzo Zandonadi, 816, Vila Betânea, Venda Nova
do Imigrante-ES, CEP. 29375-000
Presidente da Câmara Municipal Ven- Estrada de Lavrinhas, Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante-ES,
da Nova do Imigrante
CEP: 29.375-000.

Decisão 01296/2018-1
Processo: 02233/2018-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2018
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável : FABRICIO PETRI, DIRCEU PORTO DE MATTOS,
LUIZ CARLOS DE MATTOS SOUZA, SEBASTIAN MARCELO
VEIGA, TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA TEMÁTICA EM RECEITAS PÚBLICAS – PREFEITURA DE ANCHIETA – EXERCÍCIO DE 2018 – NOTIFICAÇÃO – DETERMINAÇÕES.

1.3. DAR PRIORIDADE à apreciação do presente processo, nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº 298 de
30/08/2016 - que dispõe sobre o exercício da fiscalização de natureza operacional pelo TCEES.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

1.4. CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 16, 19, 20 e 21 do Relatório de Auditoria, tendo em vista à presença
de informações fiscais de contribuintes do Município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências
relativas aos achados de auditoria, atendendo ao disposto no artigo 1°, §4°, do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.

I RELATÓRIO

1.5. ENCAMINHAR ao responsável, cópia integral do Relatório de Auditoria 00006/2018-1, acompanhado do Apêndice 1, onde se encontra a exemplificação do Plano de Ação a ser elaborado pelo responsável, da Instrução Técnica Inicial nº 0244/2018-2, juntamente com o Termo de Notificação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/05/2018 – 16ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (no exercício da presidência/relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
Diário Oficial de Contas
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Versam os autos sobre o resultado de auditoria no tocante a temática RECEITAS PÚBLICAS realizada na Prefeitura de
Anchieta/ES, relativo ao exercício de 2018, decorrente do
Plano Anual de Fiscalização - PAF 2018.
O objetivo da presente auditoria foi analisar a estrutura legislativa, física e organizacional da administração tributária municipal, identificando deficiências e vulnerabilidades
que podem ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o
TCE/ES.
Após execução da fiscalização in loco e submissão dos achados de auditorias ao gestor responsável, foi elaborado o Relatório de Auditoria 10/2018-8 e a consequente Instrução
Técnica Inicial nº 0249/2018-5.
II FUNDAMENTOS:
Quinta-feira, 7 de junho de 2018
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Por entender suficientes e plenamente motivadas as razões
expostas na Instrução Técnica Inicial nº 0249/2018-5, adoto-as como fundamento do meu voto, in verbis:
2 – PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
2.1. Ante ao exposto, sugere-se ao Plenário/Câmara desta Corte de Contas, com fundamento no art. 316, c/c art.
329, § 6º e no art. 207, inciso V do RITCEES e art. 4º, inciso X da Resolução TC 298/2016, que acolha a proposta de
encaminhamento formulada no Relatório de Auditoria nº
10/2018-8, nos seguintes termos:
2.1.1 NOTIFICAR o Prefeito de Anchieta, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º,
e 358, inciso III, da Resolução TC 261/2013, que cuida do
Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III,
da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90
(noventa) dias, caso o Plenário não fixe prazo diferente:
2.1.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas,
com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e nos
critérios legais referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2 do presente relatório, em especial o art.
37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art.
1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste
Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013,
que cuida do Regimento Interno deste Tribunal:
2.1.1.1.1 Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas identificados pela presente auditoria
em um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto
no Apêndice 1 deste Relatório, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
Diário Oficial de Contas

a) O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os suportes, papel e digital, nos termos estabelecidos nos Incisos I e II,
art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom; formato de planilha eletrônica ou documento de texto), constando naqueles enviados em papel a assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como dos responsáveis detêm a atribuição legal pelas medidas ali consignadas;
b) O detalhamento das ações deve ser suficiente para que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em
geral, efetuado pelos responsáveis por cada setor especializado dentro da estrutura da administração municipal –, uma vez
que deve ser garantida a estrutura necessária à sua implementação.
c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa vigente, visando à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de auditoria.
2.2 NOTIFICAR as pessoas indicadas no quadro abaixo, ou quem lhes houver sucedido no exercício do cargo, para que tomem
ciência dos indicativos e proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria:
NOME/CPF
Dirceu Porto de Mattos
068.719.027-40
Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães
085.290.977-26
Sebastian Marcelo Veiga
007.936.217-63
Tássio Ernesto Franco Brunoro
100.451.917-60

CARGO
Secretária de Finanças
Controlador Municipal

ENDEREÇO
Rua Aldomário Brilhante, 58, Justiça I, Anchieta-ES - CEP.: 29.230000
Rua Projetada, 22, Nova Esperança, Anchieta-ES – CEP: 29.230000

Procurador Geral

Rua Hilda Simões Nunes, 296-302, Alvorada, Anchieta-ES - CEP:
29.230-000
Presidente da Câmara Mu- Rua Atílio Rauta, 1087, Justiça, Anchieta-ES - CEP.: 29.230-000
nicipal de Anchieta

2.3 DAR PRIORIDADE à apreciação do presente processo, nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº 298 de 30/08/2016
- que dispõe sobre o exercício da fiscalização de natureza operacional pelo TCEES.
2.4 CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 03, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17 e 19, tendo em vista a presença de informações fiscais de contribuintes do Município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências relativas aos achados de auditoria, atendendo ao disposto no artigo 1°, §4°, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
2.5 A remessa deste Relatório de Auditoria, acompanhado do Apêndice 1, onde se encontra a exemplificação do Plano de
Ação a ser elaborado pelo responsável.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Por todo o exposto, e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
www.tce.es.gov.br
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Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECISÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator:
1.1 - NOTIFICAR o Prefeito de Anchieta/ES, Fabrício Petri, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016
c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal
c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas, com base no artigo 7º, da
Resolução TC nº 298/2016 e nos critérios legais referentes
a cada achado de auditoria exposto no item 2 do presente relatório, em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF,
alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135,
inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento
Interno deste Tribunal:
1.1.1. CONSOLIDAR as medidas propostas visando solucionar os problemas identificados pela presente auditoria em
um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto no
Apêndice 1 deste Relatório, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
a) O detalhamento das ações deve ser suficiente para que
seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada setor
Diário Oficial de Contas

especializado dentro da estrutura da administração municipal – uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua
implementação.
b) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa vigente, visando à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de auditoria.
1.2. NOTIFICAR as pessoas indicadas no quadro abaixo, ou quem lhes houver sucedido no exercício do cargo, para que tomem ciência dos indicativos e proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria:
NOME/CPF
Dirceu Porto de Mattos
068.719.027-40
Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães
085.290.977-26
Sebastian Marcelo Veiga
007.936.217-63
Tássio Ernesto Franco Brunoro
100.451.917-60

CARGO
Secretária de Finanças
Controlador Municipal

ENDEREÇO
Rua Aldomário Brilhante, 58, Justiça I, Anchieta-ES - CEP.: 29.230000
Rua Projetada, 22, Nova Esperança, Anchieta-ES – CEP: 29.230-000

Procurador Geral

Rua Hilda Simões Nunes, 296-302, Alvorada, Anchieta-ES - CEP:
29.230-000
Presidente da Câmara Rua Atílio Rauta, 1087, Justiça, Anchieta-ES - CEP.: 29.230-000
Municipal de Anchieta

1.3. DAR PRIORIDADE à apreciação do presente processo, nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº 298 de 30/08/2016
- que dispõe sobre o exercício da fiscalização de natureza operacional pelo TCEES.
1.4. CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17 e 19 do Relatório de Auditoria, tendo em vista à
presença de informações fiscais de contribuintes do Município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências
relativas aos achados de auditoria, atendendo ao disposto no artigo 1°, §4°, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
1.5. ENCAMINHAR ao responsável, cópia integral do Relatório de Auditoria 00010/2018-8, acompanhado do Apêndice 1, onde se encontra a exemplificação do Plano de Ação a ser elaborado pelo responsável, da Instrução Técnica Inicial nº 0249/20185, juntamente com o Termo de Notificação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/05/2018 – 16ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (no exercício da presidência/relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão Monocrática 00795/2018-9

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

Processos: 03175/2018-6, 05517/2015-3, 01382/20145, 01374/2014-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: ORLY GOMES DA SILVA [OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES), JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS
(OAB: 15044-ES)
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Orly Gomes da Silva em face
do Parecer Prévio TC 144/2017 – Plenário, prolatado no
processo TC 5517/2015, o qual rejeitou as contas do Recorrente nos termos do voto do Conselheiro Relator, no
tocante ao exercício de 2014.
Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso de Reconsideração, verifico que encontra respaldo no art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei
Complementar Estadual 621/2012).
Verifico estarem presentes as condições específicas de
admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Além disso, constato que o recurso apresenta-se tempestivo, conforme Despacho 26083/2018-1 da Secretaria Geral das Sessões, SGS, fls. 45, verifico ainda que o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade.
Assim, CONHEÇO o presente Recurso de Reconsidera-
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ção.
E, ante ao preconiza o artigo 406 do Regimento Interno
deste Tribunal, DETERMINO, a remessa do presente processo para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas - NRC, para análise e manifestação acerca dos
argumentos apresentados.
Em, 4 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00794/2018-4
Processos: 03993/2018-6, 05220/2017-3
Classificação: Pedido de Reexame
UGs: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte, SAAE - Serviço Autônomo de Água Esgoto de São
Domingos do Norte
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: PEDRO AMARILDO DALMONTE [IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES), WANDY, ZACHE & FREGONA ADVOGADOS (CNPJ: 27.563.455/0001-71), PEDRO
FREGONA, LEONARDO ZACHÉ THOMAZINE], AILTON
JORGE TREVIZANI [IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112ES), WANDY, ZACHE & FREGONA ADVOGADOS (CNPJ:
27.563.455/0001-71), PEDRO FREGONA, LEONARDO ZACHÉ THOMAZINE
Tratam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pelos Srs. Ailton Jorge Trevizani e Pedro Amarildo
Dalmonte em face do Acórdão TC 276/2018 – Segunda
Câmara, proferido nos autos do Processo TC 5220/2017
que rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelos
recorrentes, aplicando-lhes multa individual no valor de
Quinta-feira, 7 de junho de 2018
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R$ 3.000,00 (três mil reais).
Verifico que o presente recurso tem previsão nos artigos 166 da Lei Complementar n° 621/2012 (Lei Orgânica
desta Corte), as formalidades elencadas nos incisos dos
artigos 164 e 165 da Lei Orgânica deste Tribunal, encontram-se satisfeitas, e conforme Despacho 26420/2018-5
da Secretaria Geral das Sessões (doc. 04) o presente recurso é tempestivo, devendo, portanto, ser conhecido.
Pelo exposto, CONHEÇO o Pedido de Reexame (admissibilidade).
Por derradeiro, DETERMINO, encaminhar o presente
processo para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC, para análise e manifestação acerca dos argumentos apresentados.
Em, 4 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

5, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oficial de Contas do a fim de cientificar o Interessado,
que deverá comparecer junto ao Núcleo de Controle de
Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para
cópia, na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente
expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do Processo TC 4386/2016-5 devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 5 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Protocolo(s): 07403/2018-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 05/06/2018 14:03
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de vista
dos autos do Processo TC 4386/2016-5, formulado por
ROBERTINO BATISTA DA SILVA, por intermédio de seu advogado FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS, OAB/ES 6.381.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido
de vista para eventuais cópias do Processo TC 4386/2016Diário Oficial de Contas

DETERMINO, também, o encaminhamento de cópia da
peça inicial do Recurso de Reconsideração, junto ao Termo de Notificação.
Vitória, 30 de maio de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

DECM 803/2018
DECM 792/2018

Decisão em Protocolo 00203/2018-3

artigo 156 da Lei Complementar 621/2012 c/c com o artigo 402, inciso I, do RITCESS, mediante a concessão de
oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, tendo em vista a possibilidade de reforma do Acórdão 195/2018 – Primeira Câmara, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Adilton Gonçalves, para que, no prazo de
30 (trinta) dias, querendo, apresente contrarrazões ao
recurso interposto pelo Ministério Público Especial de
Contas constante às fls. 02/21 destes autos.

PROCESSO TC: 6561/2007

PROCESSO TC: 3975/2018

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

RESPONSÁVEIL: HELVÉCIO ÂNGELO ULIANA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

JURISDICIONADO: CETURB

JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração
gerando o Acórdão 900/2006, ratificado pelos Acórdãos
TC 511/2007, TC 512/2007, TC 513/2007, TC 611/2007,
TC 613/2007 e TC 612/2007 da CETURB, que condenou
Helvécio Ângelo Uliana ao pagamento de multa pecuniária no valor equivalente a 1000 VRTE.

RECORRIDO: ADILTON GONÇALVES
Tratam os autos de processo de Recurso de Reconsideração interposto pelo Excelentíssimo Procurador de Contas, Luis Henrique Anastácio da Silva, com amparo no artigo 152, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, em
face do Acórdão TC-195/2018 – Primeira Câmara, inserto
no Processo TC 2257/2012.
Com o fito de assegurar o contraditório, com amparo no
www.tce.es.gov.br

Compulsando os autos, verifica-se à fl.47, informação da
Secretaria Geral das Sessões que o ocorreu o trânsito
em julgado no dia 30/11/2007.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Con-
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tas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2248/2018-4 (fls.49/51), subscrito pelo digno
Procurador-Geral Luciano Vieira, pelo arquivamento dos
autos, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações
sobre o andamento de ações de cobranças ajuizadas e
procedimentos instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos finalísticos judiciais
ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual,
no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipal
ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito.
No caso, a multa imputada foi objeto de Ação de Execução Fiscal nº 58152420118080024 ajuizada pela Procuradoria Geral do Estado, estando em trâmite no Poder
Judiciário.
Diário Oficial de Contas

Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à baixa do débito,
do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 2248/2018-4, DETERMINO o
ARQUIVAMENTO do feito, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento
poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 06 de junho de 2018
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

DIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada
pela empresa TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP, por seu representante legal, perante este Egrégio
Tribunal de Contas, em face de supostas irregularidades
contidas no Pregão Presencial nº 11/2018, no âmbito do
Município de São Gabriel da Palha, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pacientes em tratamentos de saúde, consultas e exames, fora do Município de São Gabriel da Palha, com previsão de abertura para o dia 30/05/2018, às 13h.
Assim, a representante requer deste Egrégio Tribunal de
Contas que sejam apuradas as possíveis irregularidades
apontadas, requerendo liminarmente a suspensão do certame com vista à correção das irregularidades indicadas.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 63, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA: 00790/2018-6
PROCESSO TC: 04536/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
REPRESENTANTE: TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO
LTDA.

Cuida, pois, a presente representação de pretensa irregularidade, tendo sido requerida a concessão de medida
cautelar, tendo sido juntados aos autos documentos que
devem ser analisados, a fim de firmar convicção.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Verifico da análise dos autos que, nos termos da peça
exordial, são apontados indícios de irregularidades no certame em apreço, quais sejam:

RESPONSÁVEIS: ERLITON DE MELLO BRAZ e MARCOS ZAROWNY.

1. Restrição ao caráter competitivo do certame:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

b. Exigência de capacidade mínima de 50 passageiros, contudo, padrão dos ônibus é de 46 assentos;

Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PE-

c. O histórico de contratação do município é de 46 assen-
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a. Item 3.2 do Edital.
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tos;

ção e endereço do denunciante;

nalmente estabelecida aos Tribunais de Contas, vejamos:

d. A média de passageiros por viagem nos últimos anos é
de 42 assentos, não havendo justificativa técnica para majorar para 50 assentos.

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

[...]

2. Ilegalidade do certificado de vistoria na forma do Edital:

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.

a. Item 13.4, alínea “a” do Edital;

[...]

b. A exigência do certificado de vistoria previsto na Resolução COTRAN 232 foi revogada pela Resolução 632/2016;

Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia. - g.n.

3. Ilegalidade quanto ao registro junto ao DETRAN:
a. Item 13.4, alínea “b” do Edital;
b. Há manifesta ilegalidade, pois o órgão que regulariza
tais atividades na modalidade fretamento/turismo intermunicipal é a CETURB, e não o DETRAN.
Assim, passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
2. DA ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO:
Compete ao Relator, nos termos do artigo 177, § 2º, do Regimento Interno, a realização do juízo de admissibilidade
da presente representação, nos termos em que previstos
no caput do art. 177 c/c art. 186, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - RITTCES,
que dispõe sobre os requisitos de admissibilidade para o
seu conhecimento, in verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificaDiário Oficial de Contas

Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque para
a presença de informações sobre os fatos, elementos de
convicção, indício de provas e qualificação do representado, sendo identificado o interesse público, motivo pelo
qual se verifica a competência desta Egrégia Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
Tratando-se de procedimento licitatório, a representação
apresenta peculiaridades quanto ao rol de legitimados para a sua apresentação nesta Corte de Contas, conforme
se verifica da análise do artigo 184 do Regimento Interno, verbis:
[...]
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos
administrativos. (g.n.).
Ademais, o Excelso Pretório já pacificou o entendimento
quanto à competência dos Tribunais de Contas para concessão de medidas cautelares, vez que se mostra atividade intrínseca à consecução da competência constituciowww.tce.es.gov.br

CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE
CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR A
MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAÇÃO DA CORTE DE CONTAS EM ATENDER, COM TAL CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM
SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. DELIBERAÇÃO FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU A DETERMINAR,
AO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEBA (SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA), A INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO E DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 71, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO. APARENTE OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO CASO EM EXAME, DO PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU
A RESPEITO DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL (MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO
O MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE). INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO, DA MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA,
EIS QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado contra deliberação, que, emanada do E. Tribunal
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de Contas da União (Processo TC-008.538/2006-0), acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls.
35/36EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER
GERAL DE) – (g.n.)

órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos
termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:

forma do art. 177 c/c 184 do RITCEES, aprovado pela Re-

XV - expedir medidas cautelares, a fim de prevenir a ocorrência de lesão ao Erário ou a direito alheio, objetivando
a efetividade das suas decisões;

DETERMINO, com fundamento no artigo 125, § 3º, da Lei

XXXV - expedir medidas cautelares nos processos de sua
competência; - g.n.

soa do Sr. Erliton de Mello Braz, e do Controlador Interco) dias, apresentem a esta Corte de Contas cópia inte-

[...]

Assim sendo, em que pese a irresignação da representante, tendo em vista os elementos probatórios que até então
foram colacionados na peça inaugural, tenho estes por insuficientes para a apreciação, ainda que em sede de cognição sumária quanto ao pedido de concessão de medida
acautelatória, necessitando de mais informações.

Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o
Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares.

Assim, os responsáveis pelo certame devem ser notificados para juntada de documentos e/ou outras informações
que entenderem necessárias para a análise do feito, servindo tal notificação, inclusive, para possibilitar análise do
mérito, em razão do princípio da primazia da resolução
de mérito.

307, § 1º do Regimento Interno, e outros documentos que

Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação do
Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente, sob
pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – g.n.

Ademais, a análise do pedido cautelar pode ser realizada
mesmo após a abertura, não acarretando prejuízo à representante, visto que pode o procedimento licitatório
ser suspenso na fase em que se encontrar.

Desse modo, extrai-se que a representante é legitimada
para apresentar representação perante esta Corte de Contas, vez que é pessoa jurídica e licitante no certame em
análise, motivo pelo qual deve ser conhecida a presente
representação por estarem presentes todos os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
3. DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual n°
621/2012, em seu artigo 124 estabelece, verbis:

Outrossim, o Regimento Interno desta Corte de Contas,
Resolução TC nº 261/2013, tratando da competência do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, assim
prescreveu em seu artigo 1º, verbis:

Desse modo, faz-se necessária a oitiva da parte representada, a fim de que se permita formar convicção, ainda que
num juízo de cognição sumária, cujo motivo é assegurar a
efetividade do provimento final deste processo, fazendo
juntar aos autos documentos que entendam necessários
para melhor apreciação do feito.

[...]

4. DO DISPOSITIVO:

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,

Desse modo, CONHEÇO da representação intentada, na

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

solução TC nº 261/2013, DEIXANDO de apreciar o pedido de provimento cautelar requerido, neste momento, e
Complementar Estadual nº 621/2012, a NOTIFICAÇÃO do
Pregoeiro do Município de São Gabriel da Palha, na pesno, Sr. Marcos Zarowny, para que, no prazo de 05 (cingral do procedimento licitatório (Processo Administrativo),
relativo ao Edital Pregão Presencial nº 11/2018, bem como o requerido no item 4.3 da Manifestação Técnica nº
00433/2018-1, podendo ser através de mídia digital, indicando as razões que entenda pertinentes, na forma do art.
julgue necessário para melhor apreciação do feito.
Encaminhe-se aos responsáveis cópia da Manifestação
Técnica nº 00433/2018-1, integrante desta decisão.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações devidas, via comunicação eletrônica, promovendo-se todos
os demais impulsos necessários, inclusive, dando-se ciência a representante do teor desta decisão, nos termos do
art. 307, § 7º, da Resolução TC nº 261/2013, bem como ao
Parquet de Contas, após, decorrido o prazo de 05 (cinco)
dias, com ou sem a juntada de documentos e informações
dos responsáveis, retornem os autos ao Relator com as
certificações devidas para o regular impulso do processo.
É como decidido.
Vitória, 30 de maio de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
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Atos do Ministério Público de Contas

Conforme Regimento Interno, compete ao Ministério Público junto ao Tribunal, em sua missão de
guarda da lei e fiscal de sua execução, promover
a defesa da ordem jurídica, representando contra
a ilegitimidade ou irregularidade de qualquer despesa; emitir parecer escrito em todos os processos
sujeitos à apreciação do Tribunal, com exceção dos
processos administrativos internos;

Considerando Portaria Normativa 00041/2018-3, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, datada de 06/06/2018, pg. 2, que dispõe sobre a jornada de trabalho e o funcionamento do Órgão nos dias
dos jogos da seleção Brasileira de Futebol;

Além de interpor os recursos e requerer as revisões previstas em lei; juntar documentos, produzir provas e requerer medidas ou diligências que
julgar necessárias; comparecer às sessões do Plenário e das Câmaras; prover as medidas necessárias ao efetivo respeito ao ordenamento jurídico;

PORTARIA Nº. 001, de 06 de junho de 2018

Considerando o art. 2º. da referida Portaria que estabelece: “os servidores que tiverem algum impedimento para se
adequarem ao horário de trabalho excepcional poderão fazer uso do banco de horas a ser compensado no prazo máximo de 60 dias”;
O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º. Ficam adotados o horário de funcionamento e a jornada de trabalho no âmbito do Ministério Público de Contas estabelecidos na Portaria Normativa 00041/2018-3.
Art. 2º. Deverão ser mantidos, no mínimo, durante o horário de funcionamento especial 2 (dois) servidores na Secretaria do Ministério Público de Contas, 1 (um) servidor em cada Procuradoria de Contas e 1 (um) na Procuradoria-Geral
do Ministério Público de Contas;
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

O Regimento Interno determina também como
competência do Ministério Público junto ao Tribunal encaminhar os títulos executivos emitidos pelo
Tribunal às respectivas procuradorias, a fim de que
os órgãos competentes adotem as providências necessárias à execução das decisões; dentre outras
competências.

Telefone: (27) 3334-7671
imprensa@mpc.es.gov.br
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