Atos da Presidência . . ...................................................................................... 2
Atos da Diretoria Geral de Secretaria............................................................... 4
Atos do Plenário.................................................................................................................... 6
Outras Decisões - Plenário.................................................................................................................................................. 6

Atos dos Relatores........................................................................................15
Edição n° 1164

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo...................................................22

Vitória-ES, quarta-feira, 11 de julho de 2018
Corpo Deliberativo - 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 - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
Projeto Gráfico e Editoração
Assessoria de Comunicação
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá, Vitória, ES - CEP 29050-913
Telefone: 27 3334-7600

Veículo oficial de publicação, divulgação e comunicação dos atos administrativos e processuais do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar nº 621/2012.

Quarta-feira, 11 de julho de 2018

1

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018
PROCESSO TC- 3293/2018-7
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando Ata de Realização do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 14/2018, lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos atos
procedimentais e com fundamento no disposto no inciso
XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018, para Registro de Preços,
destinado à aquisição de fornos de micro-ondas, fragmentadoras de papel e máquinas de café expresso, que
teve como vencedora do Lote 01, a empresa Made Info Serviços Ltda. ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 21.344.057/0001-88, situada na
Rua Augusto Calmon, nº 95 - Jucutuquara – Vitória - ES,
CEP: 29.040-730, com o valor unitário de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) e com relação aos Lotes 02 e 03,
o certame foi declarado FRACASSADO.
Em 09 de julho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
Resumo do Contrato nº 020/2018

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

Processo TC- 2257/2018-9
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

CONTRATADA: Pró-Memória Serviços LTDA - EPP.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos em recolhimento,
organização, classificação, guarda e gerenciamento informatização de documentos em geral (custódia documental).
VALOR TOTAL: R$ 90.278,08 (noventa mil duzentos e setenta e oito reais e oito centavos), conforme abaixo discriminado:
Descrição dos Serviços
Guarda de documento
Cadastramento em
sistema de gestão documental do
acervo
Solicitação de documentos físicos
para desarquivamento
Solicitação de documentos físicos
para rearquivamento
Expedição normal
prazo de entre em
(até 48h)
Expedição urgente
prazo de entre em
(até 24h)

Unidade

Quant. máValor Valor Total
xima caixa/ Unt. cai(Ano)
ano
xa/ano
Caixa/Ano 5.000
14,65 73.250,00
Registro
20.000

0,46

9.200,00

Documento
960

2,34

2.246,40

Documento
960

2,34

2.246,40

120

7,95

954,00

48

49,61

2.381,28

Viagem

Viagem

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses,
que será contado do dia seguinte ao da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial de Contas do TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 2017;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.
Vitória/ES, 05 de julho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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Resumo do Contrato nº 021/2018
Processo TC- 5787/2018-9

conforme as especificações previstas no ANEXO I des-

no Diário Oficial de Contas do TCEES.

te Instrumento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 2017

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

VALOR GLOBAL: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecen-

Elemento de Despesa: 4.49.052.

CONTRATADA: Alessandra Milani - EPP.

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até 31 de dezem-

OBJETO: Aquisição de Monitores de Vídeo de 19,5’’
(dezenove vírgula cinco) polegadas, sob demanda,

bro de 2018, cujo início da vigência será contado do

Diário Oficial de Contas

tos reais).

Vitória/ES, 06 de julho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

dia seguinte ao da publicação do extrato do Contrato

www.tce.es.gov.br
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DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

RESUMOS DE CONVÊNIOS PARA REALIZAÇÃO DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
CONVENENTES: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo e a seguinte Entidade de Ensino:

– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Telefone: (027) 3334-7665

ENSINO MEDIO

RESUMO DOS TERMOS DE COMPROMISSO DE

EEEFM “Maria de Novaes Pinheiro” e EEEFM “Hunney
Everest Piovesan”.

ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

PRAZO: de 04 (quatro) anos, respectivamente, a contar
de 20/06/2018, e 25/08/2018.

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

ENSINO SUPERIOR

CONTRATADOS:

Associação Educacional de Vitória –AEV, mantenedora
das Faculdades Integradas São Pedro - FAESA.

ENSINO MEDIO E TÉCNICO

PRAZO: de 04 (quatro) anos, respectivamente, a contar
de 01/07/2018.

Vigência: 20/06/2018 a 19/06/2019.

OBJETO: Realização de estágio supervisionado para fins
de formação e aperfeiçoamento prático aos alunos regularmente matriculados nos cursos de nível médio, técnico e superior, com concessão de bolsa de complementação educacional, cuja importância mensal está fixada na
Resolução 208 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, publicada no Diário Oficial de 23/02/06, alterada pela Portaria N nº 09, de 23/02/2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ATIVIDADE 2.018 – ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.
RESPALDO LEGAL: Lei Federal n º 11.788/2008 de
25/09/2008, Resolução TC nº 208, de 21/02/2006 e Instrução Normativa TC nº 12, de 29/01/2009 e Resolução
TC nº 307, de 30/05/2017.
Vitória, 06 de julho de 2018.
Bianca Tristão Sandri

Diário Oficial de Contas

Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

www.tce.es.gov.br

Byanca Cristiny Nascimento da Silva
Gabriel da Silva Cordeiro
Vigência: 05/06/2018 a 04/06/2019.
Maria Angela Mariano Teixeira
Vigência: 17/04/2018 a 16/04/2019.
Wayner dos Santos Velozo
Vigência: 11/06/2018 a 10/06/2019.
ENSINO SUPERIOR (Graduação)
Filipe Ferreira de Castro
Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019.
Felipe Siqueira da Silva
Vigência: 03/07/2018 a 02/07/2019.
Victoria Helena das Candeias Alves de Aguiar
Vigência: 04/06/2018 a 03/06/2019.
ENSINO SUPERIOR (Pós-Graduação)
Cyntia Silva da Costa Rocha
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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Vigência: 25/06/2018 a 24/06/2019.

Vigência: 10/05/2018 a 09/05/2019.

Complementação Educacional dos estagiários abaixo:

VALOR MENSAL DA BOLSA:

Sara Oliveira de Andrade

Fixado pelo Art. 8º, inciso I e II, § 1º da Resolução TCEES nº 208, de 21/02/06, publicada no Diário Oficial de
23/02/06, alterada pela Portaria N nº 09, de 23/02/2012
e art. 3º da Resolução TC nº 307, de 30/05/2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TC de 02/06/2017.

Vigência: 15/05/2018 a 14/05/2019.

- Conforme cláusula décima oitava, alínea “d”, do referido termo de compromisso:

VALOR MENSAL DA BOLSA:

ENSINO SUPERIOR (Graduação)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE 2.018 – ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.
RESPALDO LEGAL: Lei Federal nº 11.788, de 25.09.2008,
Resolução TC nº 208, de 21/02/06 e Instrução Normativa TC nº 12, de 29/01/2009 e Resolução TC nº 307, de
30/05/2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TC
de 02/06/2017.
Vitória, 06 de julho de 2018.
Bianca Tristão Sandri
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
Fabiano Valle Barros
Diretor-Geral de Secretaria
RESUMO DAS PRORROGAÇÕES DOS TERMOS DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTRATADOS:

Fixado pelo Art. 8º, inciso I e II, § 1º da Resolução
TCEES nº 208, de 21/02/06, publicada no Diário Oficial de 23/02/06, alterada pela Portaria N nº 09, de
23/02/2012 e art. 3º da Resolução TC nº 307, de
30/05/2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TC de 02/06/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE 2.018 – ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.
RESPALDO LEGAL: Lei Federal nº 11.788, de
25.09.2008,

Vitória, 06 de julho de 2018.
Bianca Tristão Sandri
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
Fabiano Valle Barros
Diretor-Geral de Secretaria

Vitória, 06 de julho de 2018.
Bianca Tristão Sandri
Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ciente e de acordo.
Data supra
Fabiano Valle Barros
Diretor-Geral de Secretaria

Aquila Ferreira Pereira
Vigência: 12/06/2018 a 11/06/2019.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SAN-

Debora Frolich Ferreira

TO RESCINDE o Termo de Compromisso de Estágio de

Diário Oficial de Contas

Jessica Bragatto Luchi, a partir de 25/06/2018.

Resolução TC nº 208, de 21/02/06 e Instrução Normativa TC nº 12, de 29/01/2009 e Resolução TC nº 307,
de 30/05/2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico
do TC de 02/06/2017.

RESUMO DAS RESCISÕES DOS TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

ENSINO SUPERIOR (Graduação)

Gustavo Felipe da Cruz Lago, a partir de 05/07/2018.

www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário
PREJULGADO Nº 031
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

Negar exequibilidade à Lei Municipal nº 1462/1997, de
1º de outubro de 1997, do município de Itapemirim, que

Decisão 01466/2018-6
Processo: 01108/2018-1

concede auxílio especial aos dependentes de agente po-

Classificação: Exame de Instrumento Convocatório

lítico e dá outras providências – Violação aos princípios

UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares

da moralidade, impessoalidade e legalidade dispostos

Interessado : Membros do Ministério Público de Contas
(LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)

no art. 37 da Constituição da República, bem como ao
disposto no §13, do art. 40, da CF/88, que impõe a submissão desses agentes ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Órgão Colegiado: Plenário
Processo: TC-04308/2016-5
Assunto: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Autuação: 15.06.2015
Relator: conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Decisão: Acórdão TC-398/2018
Sessão: 11ª Sessão Ordinária do Plenário de 17.04.2018
Publicação: Acórdão TC-398/2018, disponibilizado no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES nº 1136, do dia 28

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

de maio de 2018, considerando-se publicado no dia
29/05/2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012,
c/c art. 5º, da Resolução TC nº 262/2013.

Diário Oficial de Contas

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.

www.tce.es.gov.br

Responsável : GUERINO LUIZ ZANON, JOAO CLEBER BIANCHI
EXAME DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - AUTORIZAR O IMEDIATO PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DETERMINAÇÃO – MONITORAMENTO
DA DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO
TC Nº 278/2014.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Exame de Instrumento Convocatório, solicitado pelo Ministério Público de Contas e
determinado pelo Conselheiro Relator, referente à minuta
de edital de concorrência pública, do tipo melhor técnica
e menor valor da contraprestação “média”, que tem como
objeto a realização de parceria público-privada (PPP), na
modalidade de concessão administrativa, para exploração
dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no Município de Linhares, envolvendo valores estimados em R$ 826.573.745, 00.
Consta da análise dos autos que o Ministério Público de
Contas justificou tal iniciativa, motivado pelos termos do
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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Acórdão TC-1219/2016, no qual esta Corte de Contas determinou ao Município de Linhares, na pessoa do gestor
municipal atual, que encaminhasse cópia do edital quando instaurado processo licitatório para contratação dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
urbanos.
Na sequência de atos e fatos, a área técnica, nos termos da
Manifestação Técnica 00444/2018-8, sugeriu o encaminhamento dos autos à consideração do Relator, propondo
a dilação do prazo para análise.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer 02438/2018-6, da lavra do procurador de Contas, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, pugnou pela autorização
imediata por esta Corte de Contas, do prosseguimento do
procedimento do feito, além de outras providências.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para
efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuado o presente Exame de Instrumento
Convocatório, solicitado pelo Ministério Público de Contas
e determinado pelo Conselheiro Relator, referente à minuta de edital de concorrência pública, do tipo melhor técnica e menor valor da contraprestação “média” no Município de Linhares, necessário é sua análise.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica sugeriu
o encaminhamento dos autos à consideração do Relator,
propondo a dilação do prazo para análise.
Diário Oficial de Contas

Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica 00444/2018-8, verbis:

. dilação do prazo para análise, para 30 dias contados a
partir da designação da tarefa. – g.n.

[...]

Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 02438/2018-6, pugnou pela
autorização imediata por esta Corte de Contas, do prosseguimento do procedimento do feito, além de outras providências, tendo assim se manifestado, verbis:

QUESTÕES E PRAZO PARA ANÁLISE
O Acórdão TC-1219/2016 determinou que fosse encaminhado o edital da PPP em questão, enquanto o MPC solicitou sua análise integral.
O referido edital possui mais de 25 cláusulas (sem contar
as subcláusulas) e, somando seus anexos, alcança mais de
100 folhas para serem analisadas.
Em resposta à MT 115/2018-3, que apontou apenas nove
questões, os responsáveis juntaram 88 documentos eletrônicos que totalizaram mais 1.165 folhas para análise.
Ocorre que não basta ler os documentos, mas é preciso
verificar se atendem a legislação e, do contrário, redigir a
peça processual cabível.
Some-se a isso que o NRE, responsável pela análise da
PPP em questão, possui apenas cinco servidores, sendo
quatro atualmente em auditoria (Processos TC 3684/18 e
4533/18) e outro instruindo processo prioritário (Proc. TC
1585/17).
Feitas essas considerações, importante destacar que o prazo determinado para análise (cinco dias) seria insuficiente
mesmo se fosse o caso de analisar apenas os documentos
eletrônicos agora juntados (documentos 31 a 118).
Diante do exposto, solicita-se a dilação do prazo para análise, para 30 dias contados a partir da designação da tarefa.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Encaminham-se os autos à consideração do Exm.º Relator, propondo:
www.tce.es.gov.br

[...]
Ocorre que, consoante Manifestação Técnica 115/20183, “a área para instalação do aterro sanitário, previsto como investimento, não foi definida e adquirida/desapropriada antecipadamente pela prefeitura e estará a cargo
do licitante vencedor, desde que atenda critério de localização estabelecido em norma”, “ou seja, na sua conveniência e oportunidade, inclusive de valor para aquisição”,
razão pela qual os imprevistos geológicos e arqueológicos
não devem ensejar ônus à Administração, mas tão somente ao licitante vencedor, devendo ser retirados do item
2.1.12 e previstos no item 3.1 do Anexo III como fatores
que não “geram o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO”.
E considerando, mais uma vez, que a escolha da área para instalação do aterro sanitário estará a cargo do licitante vencedor, o item 3.1 do Anexo III deve dispor expressamente que também não são “fatores que geram o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO” os
atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal exigidas para construção ou operação
das novas instalações, exceto se decorrente de fato imputável ao PODER CONCEDENTE.
Especificamente quanto ao licenciamento ambiental, na
Quarta-feira, 11 de julho de 2018

7

ATOS DO PLENÁRIO

MT 115/2018-3, o corpo técnico sugeriu “a notificação
dos responsáveis para que encaminhem esclarecimentos
quanto à pretensão de contratar investimentos [...] sem a
devida licença prévia”.
Não obstante, é preciso deixar claro que a Lei das Parcerias
Público Privadas, no art. 10, inc. VII, autoriza o Ente licitante a substituir a licença ambiental prévia pela “expedição
das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento”.
Feitas essas considerações, é preciso destacar que o município de Linhares encontra-se amparado em contratações
emergenciais há pelo menos 6 (seis) anos.
Como parâmetro, citamos o município de Vila Velha, que
realizou contratações emergenciais no valor mínimo de R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ao longo de
pelo menos 8 (oito) anos, período no qual procedimentos
licitatórios foram lançados, mas alvos de representações e
de suspensão determinada por esse Sodalício especificamente quanto à Concorrência Pública 10/2016 (Processo
TC 4504/2016). Após a revogação dessa Concorrência pelo
Município, foram atendidas as manifestações desse Tribunal, lançando-se, em 2017, a Concorrência Pública nº 011,
que, concluída, representou uma economia aos cofres públicos, em relação ao valor global estimado, de mais de
R$ 41.000.000 (quarenta e um milhões de reais) quanto
à limpeza urbana e R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), quanto aos serviços de manutenção de áreas verdes.
Cabe destacar que as representações ainda se encontram
em andamento nessa Corte; mesmo assim, o gestor do
município de Vila Velha corrigiu os certames e, por conseguinte, cumpriu com o seu dever jurídico de lançar o procedimento licitatório escoimado de vícios e irregularidades, atendendo aos princípios da economicidade e da seDiário Oficial de Contas

leção da proposta mais vantajosa para a municipalidade.

tatório por essa Corte. – g.n.

Assim como no Município de Vila Velha, é dever jurídico
da Administração Pública de Linhares a adoção de procedimentos licitatórios escoimados de vícios e irregularidades; inclusive, conta com o apoio de consultoria na área
de engenharia contratada para tanto.

Em sendo assim, o presente expediente demanda algumas considerações a serem abordadas para o seu regular
processamento, dadas as peculiaridades que o caso em tela requer.

Portanto, entende o Ministério Público de Contas que o
Plenário deve autorizar o andamento do procedimento,
uma vez que a responsabilidade por irregularidades é do
gestor, cabendo ao Tribunal de Contas, no caso em tela, realizar o acompanhamento prévio, concomitante e,
necessariamente, a posteriori, não se podendo admitir
que essa Corte sirva de âncora ou muleta para eternização de contratações emergenciais. A esse órgão de controle cabe, inclusive, aplicar multa proporcional à gravidade e ao prejuízo acarretado em função da atuação irregular da municipalidade.
Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas:
seja autorizado por essa Corte o imediato prosseguimento do procedimento licitatório;
seja acolhida a proposta contida na Manifestação Técnica
00444/2018-8, de dilação do prazo para análise “para 30
dias contados a partir da designação da tarefa”;
seja determinado à municipalidade e à concessionária
que crie banco de dados com todos os custos relativos a
este objeto e com os documentos que os sustentem, para fins de controle social e orientação nas políticas públicas em relação aos resíduos sólidos. E ainda que todos
os tíquetes de pesagem sejam incluídos no “GEO Obras”;
seja determinado o monitoramento do cumprimento
da Decisão proferida –nos termos da Resolução TC nº
278/2014 – e o acompanhamento do procedimento liciwww.tce.es.gov.br

2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA – PROSSEGUIMENTO
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
Conforme dito alhures, trata-se de exame de instrumento convocatório, referente à minuta de edital de concorrência pública, do tipo melhor técnica e menor valor da
contraprestação “média”, que tem como objeto a realização de parceria público-privada (PPP), na modalidade de
concessão administrativa, cujo o objeto é a exploração
dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no Município de Linhares, no valor de R$
826.573.745, 00.
Sobre a análise do instrumento convocatório em apreço,
o douto Representante do Ministério Público, faz alguns
apontamentos relevantes e aduz que:
[...]
“no Anexo IV, nos termos do item 3, “para avaliar o conhecimento técnico da LICITANTE, bem como o conhecimento
do problema deverão ser abordados” na proposta técnica,
além de outros, os seguintes itens:
3.1. Plano de Coleta Manual e Mecanizada e Transporte
de Resíduos Sólidos Domiciliares, contendo:
Conhecimento do problema, diagnóstico da situação atual
e descrição da metodologia a ser adotada na execução dos
serviços, incluindo as rotinas operacionais.
b) Dimensionamento quantitativo e especificação da frota, equipamentos, mão de obra, ferramental, uniformes e
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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EPI´s necessários para execução dos serviços, incluindo as
premissas adotadas e as memórias de cálculo.
c) Planta ou plantas articuladas, a critério da licitante, na
escala mínima de 1:10.000 para a área urbana e na escala 1:20.000 na área rural indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores de coleta, as frequências, os
períodos de execução (noturno e diurno), programação da
coleta (dias da semana), representação gráfica dos itinerários da coleta, através de vetores orientados de cada circuito, indicando o início e fim de cada viagem, bem como
as coordenadas (latitude e longitude) das áreas de sub-moradias.
d) Descritivos dos itinerários de cada setor de coleta, explicando, em cada circuito, os trajetos de via coletada, indicando o horário de início dos serviços, extensão total de
vias percorridas em cada viagem a ser realizada, discriminando a extensão produtiva (coletando), a extensão improdutiva (não coletando) da viagem (km/viagem), a produtividade da viagem (ton/viagem) e o tempo de cada viagem.
e) Indicação da localização dos contêineres, em mapas na
escala 1:10.000, bem como o memorial justificativo dessa seleção.
3.3 Plano de Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos e de Varrição Mecanizada de Sarjeta, contendo:
a) Descrição da Metodologia a ser adotada na execução
dos serviços, incluindo as rotinas operacionais.
b) Dimensionamento quantitativo e especificação da frota, dos equipamentos e da mão de obra, incluindo ferramental e uniforme necessários para execução dos serviços;
as premissas adotadas; e as memórias de cálculo.
c) Planta ou plantas articuladas, a critério da licitante, na
Diário Oficial de Contas

escala mínima de 1:10.000, indicando, através de cores e
respectivas legendas, os setores e itinerários de varrição
(manual e mecanizada) de cada equipe, as frequências a
serem adotadas e os períodos de execução (noturno e diurno) dos serviços.
d) Memorial descritivo dos setores de varrição (manual e
mecanizada) por turno, apresentando os nomes das vias,
trechos considerados, extensões, frequências e horário dos
setores de cada equipe.
Esses itens, inclusive, são considerados para fins de pontuação no item 4, nos seguintes termos:
TABELA DE PESOS
ITEM
PESO TOTAL
3.1 Plano de Cole- 3
ta Manual e Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares
3.3. Plano de Varri- 1
ção Manual de Vias
e Logradouros Públicos e de Varrição Mecanizada de
Meio Fio

SUBITEM PESO PARCIAL
a
0,20
b
0,30
c
1,00
d
1,00
e
0,50
a
0,10
b
0,25
c
0,50
d
0,15

Ocorre que serviços de Coleta e de varrição não têm qualquer relevância técnica, razão pela qual esses itens devem
ser excluídos, por importarem excessiva exigência para habilitação técnica, resultando em inobservância ao art. 30
da Lei n. 8.666/93.
O Parquet de Contas pondera, ainda, que “não há fundamento para o estabelecimento de pesos de 60% e 40%,
respectivamente, para técnica e preço. Ora, embora a técnica seja relevante no caso em apreço, o preço é tão relevante quanto. Nesse sentido, a área técnica afirmou na
MT 115/2018-3 que não há qualquer justificativa técniwww.tce.es.gov.br

ca para o peso da proposta técnica ser superior ao peso
da proposta de preço (conforme consta no item 17.2.4
do edital)”.
A este respeito, verifico que, de fato, há jurisprudência no
sentido de que é possível a exigência de atestado de capacidade operacional, tendo, inclusive o tema sido objeto
da Súmula nº 263 do Egrégio Tribunal de Contas da União,
como transcrita, litteris:
[...]
SÚMULA TCU 263: Para a comprovação da capacidade
técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. – g.n
Nessa esteira, a inclusão dessa exigência pela administração deverá estar em perfeita consonância com o princípio
da proporcionalidade, devendo ser exigida de forma adequada, necessária e proporcional, conforme já decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
[...]
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROVA DE EXPERIÊNCIA
PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES SIMILARES OU
CONGÊNERES AO OBJETO LICITADO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com
o objetivo, entre outros, de reconhecer a ilegalidade de
cláusula editalícia que prevê, a título de demonstração de
qualificação técnica em procedimento licitatório, a comprovação de experiência anterior em exercício de atividaQuarta-feira, 11 de julho de 2018
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des congêneres ou similares ao objeto da licitação.
[...]
4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II,
da Lei n. 8.666/93.
5. Os princípios da igualdade entre os concorrentes e da
ampla competitividade não são absolutos, devendo ser
ponderados com outros princípios próprios do campo das
licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor
proposta e o da segurança do serviço/produto licitado.
6. Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (i)
adequada (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida que faz presumir, como meio, a qualificação técnica - o fim visado),
(ii) necessária (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida de fácil demonstração, autorizando a sumarização das exigências legais) e (iii) proporcional em sentido estrito (facilita a escolha da Administração Pública, porque nivela os
competidores uma vez que parte de uma qualificação mínima, permitindo, inclusive, o destaque objetivo das melhores propostas com base no background dos licitantes). (REsp 1257886/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011,
DJe 11/11/2011) – g.n
Destaca-se, ainda, que a exigência de capacidade técnico-operacional deve se limitar estritamente à complexidade do objeto envolvido e desde que relacionadas às parcelas de maior relevância e de valor mais significativo.
Diário Oficial de Contas

Verifico, também, que a doutrina, no lecionar de Marçal
Justen Filho, reconhece que a exigência acerca de experiência anterior no âmbito empresarial não deriva de conveniência suprimível por parte do legislador. Assim, mostra-se de todo relevante apurar a idoneidade do licitante e submeter sua participação à comprovação objetiva
de autuação satisfatória anteriormente. Essa comprovação, não podendo se fazer, apenas por via da capacitação
técnica profissional, sendo este um dos ângulos através
do qual pode avaliar-se as condições de execução satisfatória do objeto licitado.
Além do que, excluir a possibilidade de requisitos acerca de capacitação técnica operacional conduz, em termos
gerais, COLOCAR EM RISCO A EXECUÇÃO SATISFATÓRIA
DA FUTURA CONTRATAÇÃO, podendo, em alguns casos,
a Administração Pública contratar empresas sem a experiência necessária para a execução do objeto contratual
decorrente da licitação.
Deve-se, pois, ter em mente que o ideal é que o Administrador procure conciliar o dever de licitar, tal qual preconiza a legislação de regência, com o interesse público
de obter a proposta mais vantajosa, no caso com a exigência de atestado operacional, sempre de maneira motivada, como forma de se obter a proposta mais vantajosa, observados os critérios adotados, levando-se em conta, ainda, se esta obra ou serviço efetivamente será objeto de execução ao final do contrato.
Numa situação que envolve alta complexidade técnica, como uma obra, ou de um contrato de fornecimento de bens
ou de serviços, esta é a posição do Egrégio Tribunal de contas de União, in verbis:
[...]
www.tce.es.gov.br

1.7.1. nos certames para contratar serviços terceirizados,
em regra, os atestados de capacidade técnica devem
comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão
de obra, e não a aptidão relativa à atividade a ser contratada, como ocorrido no pregão eletrônico (…); 1.7.2.
nos casos excepcionais que fujam a essa regra, devem ser
apresentadas as JUSTIFICATIVAS FUNDAMENTADAS PARA A EXIGÊNCIA, ainda na fase interna da licitação, nos
termos do art. 16, inciso I, da IN 02/08 STLI;” - Acórdão
744/2015 – 2ª Câmara. – g,n.
Assim sendo, a Administração Pública poderá exigir dos
licitantes a apresentação de atestados de capacidade
operacional que demonstre sua efetiva capacidade técnica, visando preservar o interesse público na execução da obra, sem restringir a competitividade do certame, todavia, tal exigência somente será válida relativamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, inciso I, § 1º da Lei
nº 8.666/93.
Cabe, assim, à Administração motivar sua posição, indicando no edital da licitação respectiva, qual é a parcela de
maior relevância técnica e valor significativo, pois é, exatamente, com base nela que o licitante irá demonstrar sua
capacidade técnica.
Assim sendo, a parcela de maior relevância técnica deve ser entendida como sendo “o conjunto de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais
elevado para a sua perfeita execução”, DEVENDO HAVER
A DEVIDA MOTIVAÇÃO quanto à definição da parcela de
maior relevância, com vistas a se permitir maior peso para a mesma.
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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Por sua vez, a definição do valor significativo do objeto deve ser estabelecido com a relação entre o valor da parcela eleita, comprovadamente, com aquela objeto da experiência havida em detrimento do valor total do objeto.
Em síntese, serão caracterizados efetivamente como sendo parcelas de maior relevância aqueles serviços identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econômico, cuja inexecução importe em risco elevado
para a Administração, preservando-se, por conseguinte
o interesse publico subjacente na consecução do objeto
contratado, tudo, como afirmado de maneira motivada.
Denota-se, ainda, da análise dos autos que o serviço de
coleta de resíduos sólidos vem sendo atendido no Município de Linhares, na forma de contratações emergenciais
há aproximadamente 04 anos, o que demanda uma análise coerente sobre o aspecto da urgência, por parte desta Corte de Contas.
Registra-se que no curso do processo, a área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica - MT 115/2018-3, fez diversos apontamentos e sobre estas considerações o Município de Linhares apresentou justificativas e documentos e se comprometeu a acatar grande parte do que foi
proposto.
Constata-se, também, sobre as justificativas do Município
que, através do procedimento licitatório, busca-se uma
Parceria Público Privada (PPP) para atingir, dentro de poucos anos, os objetivos maiores da universalização e integralidade do acesso de seus cidadãos aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana
em conformidade com os investimentos de expansão e
qualificação da pertinente infraestrutura, considerando
o desenvolvimento sustentável.
Diário Oficial de Contas

Neste contesto, como bem observou o douto Representante do Ministério Público Especial de Contas, o objeto
do procedimento em apreço, indica, à luz da necessidade
de se buscar soluções que conciliem a produção de resíduos, intensificada com o crescimento populacional, estabilidade econômica e expansão das cidades e indústrias localizadas naquela municipalidade, tendo por aspecto extremamente relevante a preservação do meio ambiente, procedimento de grande importância.
Deveras, o prosseguimento do instrumento convocatório
em análise, em verdade revela-se urgente, dado o caráter
essencial do objeto licitatório que visa a exploração dos
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município de Linhares.
A este respeito a Lei 8.666/1993, assim versa, litteris:
Art. 113.  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.
[...]
§ 2o  Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do
sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já
publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas
pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. g.n
www.tce.es.gov.br

Desta forma, o exame e o monitoramento são medidas cabíveis em face do vulto do procedimento e do interesse
público a ela relativo, sobretudo em razão de se tratar de
serviço público essencial de caráter continuado.
Assim, não é razoável que o presente instrumento em
análise, deixe de alcançar os fins a que se pretende, inclusive, pela busca do interesse público subjacente, devido aos entraves de fiscalização e de trâmite.
Ademais, conforme ponderou o douto Ministério Público Especial Contas, é dever jurídico da Administração Pública de Linhares a adoção de procedimentos licitatórios,
sempre em atendimento a norma de regência, assim,
evitando eventuais inconsistências.
Portanto, em consonância com o entendimento do Ministério Público Especial de Contas entendo que seja autorizado por parte desta Corte de Contas o imediato prosseguimento do procedimento licitatório.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. AUTORIZAR o imediato prosseguimento do procedimento licitatório, referente ao edital de concorrência púQuarta-feira, 11 de julho de 2018
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blica, do tipo melhor técnica e menor valor da contraprestação “média”, que tem como objeto a realização de parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão
administrativa, para exploração dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no Município de Linhares;

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 01467/2018-1
Processo: 03315/2018-1

1.2. ACOLHER a proposta contida na Manifestação Técnica
00444/2018-8, de dilação do prazo para análise “para 30
dias contados a partir da designação da tarefa”;

Classificação: Pedido de Reexame

1.3. DETERMINAR à municipalidade e à concessionária
que crie banco de dados com todos os custos relativos a
este objeto e com os documentos que os sustentem, para
fins de controle social e orientação nas políticas públicas
em relação aos resíduos sólidos, e ainda, que todos os tíquetes de pesagem sejam incluídos no “GEO Obras”;

Relator: Marco Antônio da Silva

1.4. DETERMINAR o monitoramento do cumprimento da Decisão proferida – nos termos da Resolução TC nº
278/2014, bem como o acompanhamento do procedimento licitatório por essa Corte Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2018 – 21ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente) e Domingos Augusto Taufner;

UG: IPREVITA - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Itapemirim
Recorrente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – CONCEDER EFEITO
SUSPENSIVO – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim - ES, em face da Decisão 05173/2017-7, exarada nos autos do Processo TC
4980/2013, que negou registro à aposentadoria Voluntária do segurado, o Sr. Elbio Silva, tendo em vista controvérsia relativa ao cômputo em dobro do período de férias-prêmio para fins de aposentadoria.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (relator/em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição/convocada).

Suscita o recorrente, em síntese, que a interpretação dada
por este Egrégio Tribunal de Contas encontra-se equivocada, no que se refere a temática apresentada, tendo vista haver legislação municipal que ampara a concessão do
adicional de tempo de serviço ao servidor.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.

Além disso, alega o recorrente a incidência do princípio da
legalidade previsto nos artigos 5°, II, e 37, caput, da Cons-

Diário Oficial de Contas
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tituição Federal, afirmando que se a lei não criou restrição ao cômputo em dobro das férias prêmio para efeito
de aposentadoria (até a entrada em vigor da EC 20/98), e
não estabeleceu nenhuma hipótese especial para opção,
não há que se cogitar em restringir tal benesse as opções
restritivas não restringidas em lei.
Por estas razões, requer o recorrente, a admissibilidade
do presente recurso, a atribuição de efeito suspensivo ao
presente recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a Decisão atacada, permitindo o Registro.
Vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário
deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
O recorrente se insurgiu em face da Decisão 05173/20177, interpondo o presente Pedido de Reexame, razão pela
qual se faz necessário analisar se estão presentes os requisitos para o processamento do recurso, bem como a atribuição do efeito suspensivo pretendido.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifico que o pedido de reexame
foi interposto perante esta Corte de Contas, na data de
18/04/2018, tendo a decisão recorrida sido publicada em
14/03/2018, assim, o presente recurso é tempestivo, nos
termos do art. 408, § 5º do Regimento Interno, Resolução 261/2013.
Lado outro, o recorrente possui interesse e legitimidade
recursal, razão pela qual conheço do recurso, por estarem
presentes os requisitos de admissibilidade.
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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2. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO:

pretendida, ou seja, não cumpriu o requisito constitucional de 35 anos de contribuição.

Da análise do feito, verifico que Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim - ES, interpôs Pedido de Reexame, em face da Decisão 05173/2017-7, prolatado nos autos do Processo TC
4980/2013, objetivando reformar a Decisão atacada, permitindo o Registro.

Pelo exposto, encampando as razões acima mencionadas,
acompanhando o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

Alega o recorrente, que a interpretação dada por este
Egrégio Tribunal de Contas encontra-se equivocada, no
que se refere a temática apresentada, tendo vista haver
legislação municipal que ampara a concessão do adicional
de tempo de serviço ao servidor.

Conselheiro em substituição

Ademais, insurge o recorrente, ante a incidência do princípio da legalidade previsto nos artigos 5°, II, e 37, caput, da
Constituição Federal, afirmando que se a lei não criou restrição ao cômputo em dobro das férias prêmio para efeito
de aposentadoria (até a entrada em vigor da EC 20/98), e
não estabeleceu nenhuma hipótese especial para opção,
assim, não há que se cogitar em restringir tal benesse, em
relação às opções não restringidas em lei.
A Decisão ora atacada, constante do Processo TC
4980/2013, assim decidiu: verbis:
[…]
Nesse passo, considerando a análise proferida pela área
técnica (ITPs nº 3508/2013 – fls. 40/41; nº 670/2014 –
fls. 49/52; nº 1751/2014 – fls. 59/60; nº 1887/2014 – fls.
63/64; nº 748/2015 - fls. 68/73; ITC 02779/2017-5 – fls.
92/93) e os Pareceres Ministeriais de fls. 77/81 e 96, acolho a sugestão de Denegação do Registro da Portaria nº
05, de 29 de maio de 2013 (fl. 36), pois o segurado não
preencheu os requisitos exigidos para a aposentadoria
Diário Oficial de Contas

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
1. Decisão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Denegar Registro à Portaria nº 05, de 29 de maio de
2013 (fl. 36), que concede aposentadoria ao Sr. Élbio Silva.
2. Por unanimidade.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 – 42ª Sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1 Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2 Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator). – g.n.

efeito suspensivo, nos termos do art. 166, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, contudo, em caráter excepcional, é possível atribuir-lhe tal efeito, nos moldes do §
1º, do art. 166 da mens legis, quando a decisão recorrida
possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação.
O recorrente alega que a interpretação dada por este
Egrégio Tribunal de Contas encontra-se equivocada, no
que se refere a temática apresentada, tendo vista haver
legislação municipal que ampara a concessão do adicional
de tempo de serviço ao servidor.
No caso em apreço, vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida resultar em grave lesão ou lesão de difícil reparação ao recorrente, até porque, as férias prêmio podem ser contadas em dobro, se referido direito foi adquirido antes da vigência da Emenda Constitucional 20/98, para fins de aposentadoria concedida após a edição da EC n.
41/2003, férias-prêmio estas não gozadas ou não convertidas em espécie, desde que implementados os requisitos
para direito ao benefício.
Desse modo, vejo que o Pedido de Reexame ora interposto, merece acolhimento quanto ao pedido de atribuição
do efeito suspensivo pretendido, por vislumbrar, in casu,
que a v. Decisão recorrida possa resultar em grave lesão
ou lesão de difícil reparação ao interessado, com a fundamentação antes mencionada, em razão da plausibilidade
do direito alegado.
3. DO DISPOSITIVO:

Assim, o momento processual em que se encontram os
presentes autos permite a este Relator, tão somente, a
análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
pedido de reexame intentado.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

Como se sabe, em regra, o pedido de reexame não possui

Relator

www.tce.es.gov.br

MARCO ANTONIO DA SILVA
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1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária desta Egrégia Corte de
Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente Pedido de Reexame, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim - ES, para CONCEDER-LHE efeito SUSPENSIVO, em razão de vislumbrar as hipóteses de grave lesão ou lesão de difícil reparação;
1.2. ENCAMINHAR os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX para instrução, quanto ao
mérito deste expediente recursal, junto ao Núcleo de Controle Externo competente.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 03/07/2018 – 21ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (relator/em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Diário Oficial de Contas
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RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão em Protocolo 00246/2018-1
Protocolo(s): 08733/2018-2

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.

Assunto: Resposta de citação/notificação/diligência/ofício
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Não obstante, cabe registrar o que prelecionam o art. 61
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES) e o art. 328 do Regimento Interno do TCEES,
que oportunizam às partes a apresentação de novos documentos por ocasião da sustentação oral.

Ref. Processo TC 5867/2017-6

Vejamos:

Trata-se do protocolo 08733/2018-2 interposto pela senhora Vanusa Stefanon Maroquio na data de
27/06/2018 requerendo a juntada de defesa aos autos
do TC 05867/2017-6 que trata de Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica - SEME.

Lei Complementar Estadual 621/2012

Criação: 05/07/2018 17:54

Faz anexar as justificativas em atendimento à Decisão
Monocrática nº 02044/2017-2 (evento 52) e ao Termo
de Citação 02467/2017-4 (evento 54).
Ocorre que o prazo para apresentação da defesa venceu
no dia 14/06/2018, na forma do despacho 30255/20183 elaborado pela Secretaria Geral das Sessões juntado ao
processo em questão. Em razão disso, por meio da Decisão Monocrática nº 00950/2018-7, decidi pela decretação de revelia da senhora Vanusa Stefanon Maroquio,
considerando que a responsável não apresentou a documentação no prazo estipulado (30 dias) no Regimento Interno desta Corte de Contas, estando os autos na
área técnica para a elaboração da instrução técnica conclusiva.
Desse modo, considerando a decretação de revelia e o
protocolo intempestivo da defesa, ressalto que não cabe

Diário Oficial de Contas

a juntada do referido documento no presente momento, em razão da vedação de juntada irrestrita e extemporânea de documentos, em homenagem aos preceitos do
devido processo legal.

www.tce.es.gov.br

Art. 61. A fase de apreciação ou de julgamento observará as normas
previstas para cada espécie de procedimento submetido
ao Tribunal, na forma desta Lei Complementar e do Regimento Interno.
Parágrafo único. As partes poderão produzir sustentação
oral, desde que requerida previamente, sendo permitida
a juntada de documentos.
Resolução TC 261/2013
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar
documento novo.
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente,
mas ignorado ou
inacessível ou, ainda, aquele que, mesmo produzido
após a defesa,
contribua para a verdade material.
§ 2º Requerida a apresentação de documento novo por
ocasião da
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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sustentação oral, caberá ao Relator a verificação do
atendimento ao
parágrafo anterior como condição de juntada aos autos,
podendo adiar o julgamento do processo ou determinar
o cumprimento de diligências que entender pertinentes.
[g.n.]
Por todo exposto e com fulcro nas competências outorgadas pelo art. 288, inciso II, III e VII do RITCEES e, considerando que a defesa ao Processo TC 5867/2017-6 foi
protocolizado nesta Corte de Contas intempestivamente, após a decretação de revelia, e, por fim, considerando que os prazos estão regulamentados no Regimento
Interno, não havendo hipótese de prorrogação,
INDEFIRO o pedido de juntada do presente protocolo
aos autos do TC 5867/2017-6, dando-lhe CIÊNCIA. Por
fim, publique-se no Diário Oficial Eletrônico do TCEES,
nos moldes do art. 62 da Lei Orgânica do TCEES e dos artigos 359, inc. III e 360 do RITCEES, trasladando-se cópia
desta Decisão para o TC 5867/2017-6.
Em 05 de julho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
Decisão em Protocolo 00244/2018-2
Ref. Processo TC 5867/2017-6
Trata-se do protocolo 08765/2018-2 interposto pela senhora Beatriz de Oliveira Andrade na data de
28/06/2018 requerendo a juntada de defesa aos autos
do TC 05867/2017-6 que trata de Prestação de Contas
Anual da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica - SEME.
Diário Oficial de Contas

Faz anexar as justificativas em atendimento à Decisão
Monocrática nº 02044/2017-2 (evento 52) e ao Termo
de Citação 02466/2017-1 (evento 54).
Ocorre que o prazo para apresentação da defesa venceu
no dia 14/06/2018, na forma do despacho 30255/20183 elaborado pela Secretaria Geral das Sessões juntado ao
processo em questão. Em razão disso, por meio da Decisão Monocrática nº 00950/2018-7, decidi pela decretação de revelia da senhora Beatriz de Oliveira Andrade,
considerando que a responsável não apresentou a documentação no prazo estipulado (30 dias) no Regimento Interno desta Corte de Contas, estando os autos na
área técnica para a elaboração da instrução técnica conclusiva
Desse modo, considerando a decretação de revelia e o
protocolo intempestivo da defesa, ressalto que não cabe
a juntada do referido documento no presente momento,
em razão da vedação de juntada irrestrita e extemporânea de documentos, em homenagem aos preceitos do
devido processo legal.
Não obstante, cabe registrar o que prelecionam o art. 61
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES) e o art. 328 do Regimento Interno do TCEES,
que oportunizam às partes a apresentação de novos documentos por ocasião da sustentação oral. Vejamos:

mitida a juntada de documentos.
Resolução TC 261/2013
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar documento novo.
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente, mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a verdade material.
§ 2º Requerida a apresentação de documento novo por
ocasião da sustentação oral, caberá ao Relator a verificação do atendimento ao parágrafo anterior como condição de juntada aos autos, podendo adiar o julgamento do processo ou determinar o cumprimento de diligências que entender pertinentes. [g.n.]
Por todo exposto e com fulcro nas competências outorgadas pelo art. 288, inciso II, III e VII do RITCEES e, considerando que a defesa ao Processo TC 5867/2017-6 foi
protocolizado nesta Corte de Contas intempestivamente, após a decretação de revelia, e, por fim, considerando que os prazos estão regulamentados no Regimento
Interno, não havendo hipótese de prorrogação, INDEFIRO o pedido de juntada do presente protocolo aos autos do TC 5867/2017-6, dando-lhe CIÊNCIA.

Lei Complementar Estadual 621/2012

Por fim, publique-se no Diário Oficial Eletrônico do TCE-

Art. 61. A fase de apreciação ou de julgamento observará
as normas previstas para cada espécie de procedimento
submetido ao Tribunal, na forma desta Lei Complementar e do Regimento Interno.

ES, nos moldes do art. 62 da Lei Orgânica do TCEES e dos

Parágrafo único. As partes poderão produzir sustentação oral, desde que requerida previamente, sendo per-

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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artigos 359, inc. III e 360 do RITCEES, trasladando-se cópia desta Decisão para o TC 5867/2017-6.
Em 05 de julho de 2018.
Conselheiro
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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Decisão Monocrática 01059/2018-5
Processo: 07888/2003-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2003
UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Enivaldo Euzebio dos Anjos
Interessado: CAMARA CACHOEIRO ITAPEMIRIM
Responsável: JUAREZ TAVARES MATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 5° BIMESTRE DE
2003 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Omissão da Prestação de
Contas bimestral da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, referente ao exercício do 5° bimestre de 2003,
sob a responsabilidade do senhor Juarez Tavares Mata.
O Acórdão TC – 500/2004 (fls. 25/27), condenou o gestor,
senhor Juarez Tavares Mata, ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da certidão de fl. 38 que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em 16/08/2004, e
de que a multa imputada a Juarez Tavares Mata foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa
(CDA nº 12830/2004 em 22/12/2004).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES
aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013, o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responDiário Oficial de Contas

sável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 02890/2018-2 (fls. 137/139), no qual consignou as
medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário
que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e
judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou
municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras imposições legais,
objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de
acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes.
Lado outro, nada poderá ser demandado em face do gestor público, pois já procedeu ele conforme exigido pela
lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simpleswww.tce.es.gov.br

mente adotando um meio administrativo de cobrança,
quando a norma assim o autoriza.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o
adimplemento da obrigação para que receba a respectiva
quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação
de débito.
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[5]
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício
deste Parquet, informa quanto à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 12830/2004 em observância ao
instituto da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos
créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme
art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo
para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art. 330,
inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para os devidos registros
no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES
18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
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.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimenDiário Oficial de Contas

to de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos
decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título
executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art.
288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental
009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos
do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares Mata quanto à
multa aplicada, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam
trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 03 de julho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 01076/2018-9
Processo: 02756/2018-8
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Anchieta, CARLOS WALDIR MULINARIDE SOUZA)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – NOTIFICAÇÃO – 90
(NOVENTA) DIAS – CIÊNCIA AO CONTROLE INTERNO DO
MUNICÍPIO.
Trata-se de comunicação de instauração de Tomada de
Contas Especial, por meio do OF/GAB n° 52/2018, subscrito pelo Carlos Waldir Mulinari de Souza – Prefeito Municipal de Anchieta em exercício, referente a apuração
de responsabilidades quanto a prestação de contas apresentada pela Colônia de Pesca (Processo TC 2756/20188).
Fez anexar aos autos cópia do Decreto-A nº 117, de 26
de fevereiro de 2018, que designa os membros para a
Comissão de Tomada de Contas Especial referente a apuração de responsabilidades quanto a prestação de contas apresentada pela Colônia de Pesca.
Encaminhado os autos para a Secretaria Geral das Sessões, para aguardo do cumprimento do prazo para envio
da Tomada de Contas Especial, foi informado por meio
do Despacho 31144/2018 (evento 05) que não consta no
sistema e-TCEES documentação protocolizada em referência à Tomada de Contas Especial.
Nestes termos, DECIDO NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Anchieta, para encaminhar o processo de TomaQuarta-feira, 11 de julho de 2018
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da de Contas Especial a este Tribunal em até 90 (noventa) dias, conforme o artigo 14 da Instrução Normativa TC
nº 32/2014, a contar da sua instauração.
Notifique-se o responsável e cientifique-se ao Controlador Interno do teor desta Decisão.
Ressalto que o não atendimento desta decisão implicará
em sanção de multa, conforme disposição do art. 389, IV,
do Regimento Interno desta Corte.
Por fim, determino que a Secretaria Geral das Sessões
acompanhe o cumprimento do prazo, restituindo os autos, ao final, à conclusão do Relator.
Em 03 de julho 2018.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01142/2018-2
Processo: 05917/2018-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: CONNECTIONS SOLUCOES EIRELI
Responsável: EDSON WANDER DAMBROZ, LUCIANO
FORRECHI, JONES CAVAGLIERI
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO - NOTIFICAÇÃO 05 (CINCO) DIAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica Connections Soluções LTDA-ME, em que alega irreguDiário Oficial de Contas

laridades no âmbito do pregão eletrônico n° 217/2018,
da Prefeitura Municipal de Aracruz, cujo objeto é a contratação de serviços de videovigilância, 24h por dia, 07
(sete dias) por semana, de forma ininterrupta, contemplando implantação e disponibilização de softwares e
equipamentos em regime locação, incluindo instalação,
treinamento, manutenção e suporte técnico destes, para atender as vias urbanas e as dependências e cercanias das unidades e logradouros públicos do município
de Aracruz.
Em síntese, foi alegado o seguinte:
[...]
Ocorre que o mesmo se encontra eivado de vícios graves e flagrantes ilegalidades, constituem uma agressão
à legislação vigente, aos princípios norteadores das licitações e da atuação da Administração Pública. Os vícios constantes do edital, abaixo especificados, são de
tal gravidade que inviabilizam o prosseguimento do certame, ensejando sua completa revisão ou imediato cancelamento:
- Objetos distintos em uma única contratação (instalação
de equipamentos novos+ manutenção de equipamentos
já instalados de propriedade do Município+ venda);
- Suspeita de direcionamento;
- Graves falhas de conhecimento técnico;
- Restrição indevida à participação;
- Exigências irregulares de habilitação, inclusive de qualificação técnica;
- Ausência de informações imprescindíveis para a elaboração da proposta;
- Cláusulas excessivamente abusivas em desfavor do parwww.tce.es.gov.br

ticular;
- Risco de utilização de critérios subjetivos de julgamento.
A denunciante informa que interpôs impugnação perante aquele município, conforme comprovante em anexo.
Contudo, diante da gravidade dos fatos narrados, e considerando que a sessão pública está marcada para o dia
06/07/2018, vem requerer sejam tomadas as medidas
cabíveis, em caráter de urgência.
Ainda, requer sejam apurados os fatos aqui denunciados, bem como a adoção das providências cabíveis, para a responsabilização dos envolvidos e a cessação das
ilegalidades apresentadas.
[...]
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas para emissão de parecer ministerial tendo em vista ter vislumbrado a possibilidade de não conhecimento
do feito pela não apresentação dos indícios de provas.
Ocorre que, ato contínuo, o representante por meio de
Petição Intercorrente 01151/2018-1 (evento 05) fez juntar aos autos documentos onde apresenta o seu inconformismo com cláusulas editalícias.
Por fim, requer, LIMINARMENTE, a suspensão da sessão
designada para o dia 06/07/2018, até a revisão e correção do edital em questão. Outrossim, caso não seja suspenso, requer que o mesmo seja anulado, em razão dos
vícios apontados.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior proQuarta-feira, 11 de julho de 2018
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cessamento da presente representação, notadamente
os constantes dos artigos 94, 100 e 101, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
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;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Art. 100. O exercício do controle externo decorrente da
fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, será realizado sob o rito sumário, nos
termos do Regimento Interno. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração são responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e de sua execução.
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
Diário Oficial de Contas

jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.

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

Parágrafo único: Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é
ampliado pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitações) que assim dispõem:

Da mesma forma, o Regimento interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 também cuida dos requisitos em seu artigo 183 e seguintes,
senão vejamos:
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, observará o disposto nesta subseção. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta. Parágrafo único. Havendo fundado
receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de
risco de ineficácia da decisão de mérito será imposto rito
sumário à representação, nos termos deste Regimento.

Lei de Licitações
Art. 113. [...]
§ 1º 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, para os fins do
disposto neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita por licitante, estando, portanto, amparada pelo artigo
101 da LC 621/2012.
Além disso, o aditamento feito à petição inicial está redigida com clareza e apresenta informações sobre o fato
(ainda que em sede indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo, por isso, um dos requisitos aplicáveis
às denúncias e representações.

Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.

Constata-se, ainda, que a representação veio acompanhada de indícios de provas e que a versa sobre matéria afeta à competência desta Corte, estando, portanto,
atendidos os demais requisitos de admissibilidade.

Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de fiscalização ao Plenário
para deliberação.

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, conheço a presente representação, no exercício da competência monocrática
assegurada de forma subsidiaria pelo art. 94, §2º, da LC
621/2012 e art. 177, §2º, do RITCEES.

www.tce.es.gov.br
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Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito
cautelar, determinar a notificação do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos e do Pregoeiro do Município de Aracruz, 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.
III DECISÃO

de Pregão Presencial em análise, este Tribunal de Contas
poderá penalizar os responsáveis com as sanções de que
tratam os arts. 130 e seguintes da LC 621/2012, bem como com a imputação de ressarcimento dos danos que
venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, conforme art.
125, § 6º da LC 621/2012.

Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissibilidade, CONHEÇO a presente representação em face de
licitação e antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DETERMINO A NOTIFICAÇÃO do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, senhor Luciano Forrechi e do Pregoeiro Oficial do Município de
Aracruz, senhor Edson Wander Dambroz, para que no
prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos do
art. 125, §3º, da LC 621/2012, se manifeste sobre as irregularidades apontadas.

Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do
pedido cautelar.

Na oportunidade, decido NOTIFICAR o Prefeito Municipal, senhor Jones Cavaglieri, dando-lhe ciência deste
procedimento fiscalizatório em andamento, para que, no
uso de suas atribuições legais, adote as providências que
entender necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Juntamente com os Termos de Notificação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por fim, dê-se ciência ao Pregoeiro e ao Prefeito, que havendo confirmação de qualquer irregularidade no Edital
Diário Oficial de Contas

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 01147/2018-5
PROCESSO TC: 3816/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
EXERCÍCIO: MESES 12, 13 E 14 DO EXERCÍCIO 2017
RESPONSÁVEL: GUERINO LUIZ ZANON
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA do senhor GUERINO
LUIZ ZANON, uma vez que não atendeu ao Termo de Citação n. 00439/2018-7, conforme atestou o Núcleo de
Controle de Documentos no Despacho n. 33007/2018-4.
Encaminhe-se o feito à área técnica, para prosseguir.
Em 09 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00366/2018-1
PROCESSO: 03432/2017-8

É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;
Além de emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de contas; propor diretrizes relativas ao controle externo
a cargo do Tribunal;
À Segex compete também promover o chamamento de responsável aos autos, para o exercício do
contraditório em matérias relacionadas à atividade de controle externo, até a fase de instrução
conclusiva do processo, exceto quando se tratar
dos chefes dos Poderes Executivo estadual, Legislativo estadual e Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que os autos serão encaminhados para o respectivo Conselheiro relator; entre outras
ações de acordo com Regimento Interno.

Telefone: (027) 3334-7626

Diário Oficial de Contas

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPASDM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: ADEVAL IRINEU PEREIRA, MARCIA D ASSUMPCAO, LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA, ROGERIO LUIZ
KROHLING, RICHARD MENDES DUTZMANN
INTERESSADO: WANZETE KRUGER
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
– TCEES), CITAR os Srs. Adeval Irineu Pereira (Presidente do IPASDM – período: 01.01 a 31.12.2016), Luiz Carlos Prezoti Rocha, (Prefeito Municipal – período: 01.01
a 31.12.2016), Rogério Luiz Krohling (Presidente da Câmara Municipal – período: 01.01 a 31.12.2016), Márcia
D’Assumpção (responsável pelo Controle Interno – desde 01.01.2017) e Richard Mendes Dutzman (Atuário)
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresentem razões de justificativas / alegações de defesa, bem como os documentos que entenderem necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial nº 00315/2018-9.
www.tce.es.gov.br

DECIDE, ainda, o Secretário-geral de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, III, ambos da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR o Sr. Wanzete Kruger (Prefeito Municipal – desde 01.01.2017), para que tome CIÊNCIA quanto ao Item
2.2.1 do RT 00106/2018-4, considerando que a criação
de cargos e funções nas autarquias municipais é uma
prerrogativa do Chefe do Executivo, e NOTIFICAR a Sra.
Márcia D’Assumpção (responsável pelo Controle Interno – desde 01.01.2017), para que apresente os resultados da auditoria que identificou as irregularidades relacionadas à compensação previdenciária do IPASDM (Item
3.2.3 do RT 00106/2018-4), no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico 00106/2018-4 e da Instrução Técnica Inicial nº
00315/2018-9, juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar
em sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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d) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da LC nº 621/2012 do TCEES e do art. 359, § 2º, incisos I e II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Resolução TC nº 261/2013 e no art. 62 da LC
nº 621/2012;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo
TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.

DECISÃO SEGEX 00385/2018-4
PROCESSO: 03576/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMPC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: BRUNO TEOFILO ARAUJO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Bruno Teófilo Araujo, nos
termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c
art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m)
as razões de justificativas, bem como os documentos que
entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 371/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 143/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 371/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCE-
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ES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00386/2018-9
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PROCESSO: 06994/2017-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: CELMA APARECIDA GONCALVES MOREIRA GOMES, VERA LUCIA COSTA, PAULO HENRIQUE COUZI
ROSA, HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
CITAR as Sras. Celma Aparecida Gonçalves Moreira Gomes, (Presidente-Executiva do FAPS – período: 01.01 a
31.12.2016), Vera Lúcia Costa (Prefeita Municipal – período: 01.01 a 31.12.2016) e Heliene de Barros Coutinho Coelho (responsável pelo Controle Interno – período: 01.01 a 31.12.2016) e o Sr. Paulo Henrique Couzi Rosa (Presidente da Câmara Municipal – período: 01.01 a
31.12.2016) para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas / alegações de defesa, bem como os documentos que entenderem necessários, em razão das ocorrências constantes da
Instrução Técnica Inicial nº 00372/2018-7.
DECIDE, ainda, o Secretário-geral de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV,
Diário Oficial de Contas

e 358, III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR a Srª Vera Lúcia Costa (Prefeita Municipal – desde 01.01.2017), para que tome CIÊNCIA quanto ao Item 3.1.1.3 do Relatório Técnico
00129/2018-5, diante da possibilidade de que o ente tenha que recompor as reservas que não foram formadas
no exercício, caso seja mantido o indício de irregularidade, em decorrência das mesmas terem sido utilizadas no
pagamento de despesas previdenciárias, com fundamento no princípio do equilíbrio financeiro e atuarial estabelecido no caput do art. 40 da Constituição Federal, no art.
1º, § 1º, parágrafo único do art. 8º e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98,
artigos 17, 18 e 19 da Portaria MPS nº. 403/2008.
Determino ainda, o encaminhamento ao responsável
de cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico nº 00129/2018-5 e da Instrução Técnica Inicial nº
00372/2018-7, juntamente com o Termo de Citação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II, da
Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prossewww.tce.es.gov.br

guimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00387/2018-3
PROCESSO: 03581/2018-2
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: GILSON DANIEL BATISTA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Gilson Daniel Batista, nos
termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c
art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m)
as razões de justificativas, bem como os documentos que
entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 373/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 148/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 373/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como reDiário Oficial de Contas

alizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00388/2018-8
PROCESSO: 03577/2018-6
www.tce.es.gov.br

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). José Ricardo Pereira da Costa, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados
da Instrução Técnica Inicial 374/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 144/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 374/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como reQuarta-feira, 11 de julho de 2018
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alizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00389/2018-2
PROCESSO: 04724/2018-1
Diário Oficial de Contas

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMPB - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Sergio Murilo Moreira Coelho, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados
da Instrução Técnica Inicial 375/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 145/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 375/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como rewww.tce.es.gov.br

alizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00390/2018-5
PROCESSO: 03564/2018-9
Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMPK - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: AMANDA QUINTA RANGEL
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Amanda Quinta Rangel, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados
da Instrução Técnica Inicial 376/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 146/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 376/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
Diário Oficial de Contas

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;

RESPONSÁVEL: ALENCAR MARIM

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00391/2018-1
PROCESSO: 03261/2018-7
www.tce.es.gov.br

EXERCÍCIO: 2017
UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(s) Sr(s). ALENCAR MARIM, para que, no prazo de 15 dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de
2017, conforme Instrução Técnica Inicial 378/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 378/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pesQuarta-feira, 11 de julho de 2018
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soa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
Acrescente-se que, nos termos do art. 1º, XXVII e caput
do art. 77 da Lei Complementar 621/2012, o Poder Legislativo respectivo deverá ser COMUNICADO do não encaminhamento, dentro do prazo, da Prestação de Contas
Anual do Prefeito.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Diário Oficial de Contas

Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00392/2018-4
PROCESSO: 03262/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: ALENCAR MARIM
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(s) Sr(s). ALENCAR MARIM, para que, no prazo de 15 dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de
2017, conforme Instrução Técnica Inicial 379/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 379/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEwww.tce.es.gov.br

ES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00393/2018-9

Quarta-feira, 11 de julho de 2018
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PROCESSO: 02884/2017-4
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
UG: SETOP - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS
RELATOR: VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
INTERESSADO: GESTOR DA UG (SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, PAULO RUY VALIM CARNELLI)
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e
358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal,
CITAR o(s) Sr(s) Roney Costa de Souza (Subsecretário de TI)
e Delcineia Moreira Rodrigues (Pregoeira Oficial) para que,
no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, apresente(m) razões de justificativas, bem como os documentos que entender(em) necessários, em razão das ocorrências constantes
da Instrução Técnica Inicial 00361/2018-9.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, da Manifestação Técnica 00526/2018-2, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00361/2018-9, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao
processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
Diário Oficial de Contas

encarregada de receber correspondência, por membro da
família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação
dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360
do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de
sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327
do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo
a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido
processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00394/2018-3
PROCESSO: 02885/2017-9
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
UG: PMAV - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
www.tce.es.gov.br

REPRESENTANTE: KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA -EPP
RESPONSÁVEL: SANTA LOUZADA CAMPOS SANTOS, CARLA
ALMEIDA VOLPINI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e
358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal,
CITAR os Senhores:
RESPONSÁVEIS
Santa Louzada Campos
Santos
(Pregoeira
Oficial de Atílio Vivácqua)
Carla Almeida
Volpini
(Procuradora
Municipal)

subitens/ IRREGULARIDADES
Restrição ao caráter competitivo do certame mediante:
Exigência indevida – inclusão da cláusula 9.1.4 do edital alíneas “e”, “f”, “g” e “i”:
e) Relação de no mínimo 04 (quatro) profissionais, membros da
Equipe Técnica com a indicação nominal e documental com respectiva qualificação (sendo necessária a comprovação da relação empregatícia com a licitante e sua qualificação), os membros da equipe técnica deverão ter em sua qualificação certificado de NR10, sendo necessária a apresentação do certificado
deste para efeito de comprovação;
f) Comprovação de possuir veículo equipado com guindaste com alcance de até 12 (doze) metros de altura, completo,
com cesto em fibra e veículo tracionado 4x4 equipado com escada giratória com altura até 07 (sete) metros. Essa comprovação será através de documentação atualizada dos veículos em
nome da empresa e com respectivas fotos dos veículos adesivados com a logomarca da empresa, para verificação dos equipamentos solicitados;
g) Certificado de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Administração do Estado do Espírito Santo (CRA-ES) com
indicação de profissional habilitado que possua vínculo com a
licitante;
i) A licitante deverá obrigatoriamente apresentar em seu sistema de comunicação, atendimento por meio de telefonia (0800)
e digital (site), para acesso a população deste Município, não
gerando aos mesmos quaisquer custos ao solicitarem os serviços de reparos de iluminação pública, sendo obrigatório, quando acessados tais canais, número de protocolo para fins de
acompanhamento da solicitação; além da divulgação/publicação destes canais à população. As exigências dispostas poderão ser comprovadas através de declaração (ANEXO 07) informando que já possui os serviços solicitados, inclusive citando-os para conferência;
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para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresentem individual ou coletivamente, alegações de
defesa, bem como documentos que entenderem necessários, relativos ao edital do Pregão 18/2017, em razão
dos achados apontados nas peças técnicas: Manifestação
Técnica 465/2018 e Instrução Técnica Inicial 314/2018.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Manifestação Técnica 465/2018, bem
como da Instrução Técnica Inicial 314/2018, juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direiDiário Oficial de Contas

to de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00396/2018-2
PROCESSO: 07060/2017-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: LORAINE FARDIM JAVARIS, DEOCLACINO
DE SOUZA CARDOSO NETTO, JOAO BOSCO DIAS, EVALNETE MEDEIROS CEREZA, LUCIANO QUINTINO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Or-

www.tce.es.gov.br

gânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
CITAR os Srs. Loraine Fardim Javaris, (Diretora-Executiva do IPREVA – período: de 01.01 a 31.12.2016), Evalnete Medeiros Cereza (Controladora-Geral – período: de
01.01 a 31.12.2016), Deoclacino de Souza Cardoso Netto (Diretor do SAAE – período: de 01.01 a 31.12.2016),
João Bosco Dias (Prefeito Municipal – período: de 01.01
a 31.12.2016) e Luciano Quintino (Presidente da Câmara Municipal – período: 01.01.a 31.12.2016) para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas / alegações de defesa, bem como
os documentos que entenderem necessários, em razão
das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº
00384/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00120/2018-4,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00384/2018-1,
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II, da
Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaraQuarta-feira, 11 de julho de 2018
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ção de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO

b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;

UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;

RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art.
101 do mesmo diploma normativo, em observância aos
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e publicidade;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00397/2018-7
PROCESSO: 09328/2017-1
Diário Oficial de Contas

REPRESENTANTE: PABLO LUIZ CARDOZO DA SILVA
RESPONSÁVEL: THIAGO PECANHA LOPES, LILIAN FERREIRA FREIRE, MARCELA
BARBOSA GOMES MOTA, DELCINEIA MOREIRA RODRIGUES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Thiago Peçanha Lopes
(Prefeito Municipal), Lilian Ferreira Freire (Agente Administrativo), Marcela Barbosa Gomes Mota (Diretora Geral
de Recursos e Materiais) e Delcineia Rodrigues da Silveira
(Pregoeira Municipal), para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresente(m) razões de justificativas, bem como os documentos que entender(em) necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial nº 385/2018-4.

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito
de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art.
327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento
contendo a data da sessão será previamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
385/2018-4, juntamente com o Termo de Citação.

f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

Fica o responsável advertido de que:

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
www.tce.es.gov.br

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
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NOTIFICAÇÃO do resumo dos alertas previstos no art.
59, §1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio eletrônico, nos termos do artigo
12 da Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de março de
2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 057E0700001 - Prefeitura Municipal de Ponto Belo
RESPONSÁVEL: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
C.P.F.: 86143239720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Ponto Belo, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
40.000,00
1.917.033,84

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
Diário Oficial de Contas

referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 4 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 029E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibatiba

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 5 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

RESPONSÁVEL: LUCIANO MIRANDA SALGADO

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

C.P.F.: 09363449700

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Ibatiba, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato
de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:

UNIDADE GESTORA: 029E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibatiba

Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/
c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
19.366.666,67
18.871.604,84

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período
www.tce.es.gov.br

Valor
933.333,33
1.194.731,50

RESPONSÁVEL: LUCIANO MIRANDA SALGADO
C.P.F.: 09363449700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Ibatiba, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de
2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
Quarta-feira, 11 de julho de 2018

Valor
53.462.664,35
28.505.856,40
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% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

53,32
28.869.838,75
27.426.346,81
25.982.854,87

Limite Prudencial de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 5 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 050E0700001 - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
RESPONSÁVEL: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
C.P.F.: 03305830778
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Muniz Freire,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descum-
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primento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes
Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c
art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
20.666.666,66
17.329.326,80

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Nominal
Valor
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
933.333,33
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
4.094.850,18
período
Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Muniz Freire, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato
de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo
relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso
II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
50.129.646,73
30.665.325,83
61,17
27.070.009,23
25.716.508,77
24.363.008,31

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instru-

Vitória, 7 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

ção Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Ter-

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Pres-

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

tação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabili-

UNIDADE GESTORA: 050E0700001 - Prefeitura Municipal de Muniz Freire

tadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura di-

RESPONSÁVEL: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA

belecer as funcionalidades do sistema.

C.P.F.: 03305830778
www.tce.es.gov.br

mo de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades

gital no referido Termo condição necessária para restaVitória, 7 de julho de 2018.
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