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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

a 6/8/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 304-P, DE 24 DE JULHO DE 2018.
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13, inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012,
de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar a servidora JUNIA GAVA CALIL, matrícula nº
202.879, ocupante do cargo efetivo de assistente técnico, para exercer o cargo em comissão de secretária administrativa da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), em
substituição à servidora BIANCA TRISTAO SANDRI, matrícula nº 202.946, afastada do cargo por motivo de férias, no período de 23/7/2018 a 6/8/2018.

gabinete@tce.es.gov.br

RESOLVE:

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 305-P, DE 24 DE JULHO DE 2018.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PORTARIA 307-P, DE 25 DE JULHO DE 2018.

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

RESOLVE:

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13, inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012,
de 8/3/2012,

designar a servidora SANDRA FRIGGI RANGEL, matrícula

RESOLVE:

nº 203.700, ocupante do cargo efetivo de analista admi-

designar a servidora VANESSA COSTA RIGHI DE OLIVEIRA, matrícula nº 203.084, ocupante do cargo efetivo de
auditor de controle externo, para exercer o cargo em comissão de chefe-adjunto de gabinete do conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, em substituição ao
servidor RAIMUNDO NONATO PORTELA DE MEDEIROS,

fere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,

cretaria de Gestão de Pessoas (SGP), substituindo a coordenadora JÚNIA GAVA CALIL, matrícula nº 202.879,
afastada da referida função por motivo de substituição
da secretária administrativa, no período de 23/7/2018

Diário Oficial de Contas

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13, inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012,
de 8/3/2012,
designar a servidora PATRICIA KRAUSS SERRANO PARIS, matrícula nº 203.608, ocupante do cargo efetivo de
analista administrativo, para exercer o cargo em comissão de secretário da Escola de Contas (ECP), em substituição ao servidor FABIO VARGAS SOUZA, matrícula nº
202.626, afastado do cargo por motivo de férias, no período de 24/7/2018 a 7/8/2018.

nistrativo, para ocupar a função gratificada FG-3 na SeTelefone: (27) 3334-7706

PORTARIA 306-P, DE 25 DE JULHO DE 2018.

www.tce.es.gov.br
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matrícula nº 202.675, afastado do cargo por motivo de
férias, no período de 3/7/2018 a 17/7/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 308-P, DE 25 DE JULHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13, inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012,
de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar a servidora VANESSA COSTA RIGHI DE OLIVEIRA, matrícula nº 203.084, ocupante do cargo efetivo de
auditor de controle externo, para exercer o cargo em
comissão de chefe de gabinete do conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, em substituição à servidora JUÇARA MENEZES RIBEIRO, matrícula nº 202.974,
afastada do cargo por motivo de férias, no período de
23/7/2018 a 28/7/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 6147/2018-1
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 6147/2018-1, RATIFICOU a contra-

manos – ABRH-ES, referente à inscrição das servidoras
dessa corte para participação no evento de capacitação
e aperfeiçoamento intitulado: ‘’CONARH 2018 - 44º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas”, a ser realizados no período de 14 a 16 de agosto de 2018, na cidade de São Paulo/SP, valor total de R$ 10.067,48 (dez mil,
sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), por
inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25,
II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 26 de julho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 6158/2018-8
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 6158/2018-8, RATIFICOU a contratação da empresa INOVECAPACITAÇÃO – Consultoria e

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Treinamentos Ltda, referente à inscrição dos servidores

Processo TC nº 6173/2018-2

dessa corte para participação no evento de capacitação

Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 6173/2018-2, RATIFICOU a contratação da M&R Promoções e Eventos Ltda, referente
à inscrição de servidora dessa corte para participação no
evento de capacitação e aperfeiçoamento intitulado: ‘’4º
Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto’’, a serem
realizados no período de 22 a 26 de outubro, na cidade de Fortaleza/CE, valor total de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta), por inexigibilidade de licitação, com
fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 26 de julho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

e aperfeiçoamento intitulado: “Seminário Nacional Governança e Gestão de Riscos no Setor Público – Como Entender e Aplicar” a ser realizados no período de 10 a 03
de agosto de 2018, na cidade de Brasília /DF, valor total
de R$ 5.980,00 (cinco mil, novecentos e oitenta reais),
por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art.
25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 26 de julho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

tação da empresa Associação Brasileira de recursos HuDiário Oficial de Contas
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 070/2018

ATO DGS Nº 071/2018

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

Alterar o Ato DGS nº 065/2018 no tocante à fiscalização
do Contrato nº 020/2018.

Alterar o Ato DGS nº 058/2018 no tocante à fiscalização

– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno
deste Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b
da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3
do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CON-

– 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

Diário Oficial de Contas

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 065/2018, em relação à
designação de servidores para fiscalização do contrato
nº 020/2018, firmado com a empresa Pró-Memória Serviços Ltda - EPP, constante dos autos do Processo TC nº
6182/2018-1, conforme abaixo discriminado:
Alexandre Augusto C. C. Polli, matrícula 200.235 (Fiscal
Administrativo);
Thiago Duarte, matrícula nº 203.653 (Fiscal Operacional);
Alex Favalessa dos Santos, matrícula nº 203.710 (Fiscal
Adjunto).

do Contrato nº 027/2018.
TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno
deste Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b
da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3
do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 058/2017, em relação
à designação de servidores para fiscalização do contrato nº 027/2018, firmado com a empresa Instituto Negócios Públicos do Brasil – Estudos e Pesquisas na Administração Pública – INP – LTDA - ME, constante dos
autos do Processo TC nº 3632/2017-3, conforme abaixo
discriminado:
Márcia Aparecida de A. R. Rezende, matrícula 203.448
(Fiscal Titular);
Lívia Poncio Mattar, matrícula 203.692 (Fiscal Adjunta).

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publica-

Vitória/ES, 26 de junho de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

Vitória/ES, 26 de junho de 2018.
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Diretor-Geral de Secretaria
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Atos da 1ª Câmara

Processo: 09188/2017-6

Pautas das Sessões - 1ª Câmara

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

1 a CÂMARA

PAUTA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14:00
COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 1ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos
termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes
de pautas já publicadas.

Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 6º bimestre de 2016
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO
Processo: 02636/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

CONSELHEIRO

Total: 4 processos

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Ministério Público Especial de Contas

Processo: 07193/2016-5
Unidade gestora: Secretaria de Educação de Aracruz

CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 05797/2017-4

Exercício: 2015
Responsável: ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA
Processo: 07370/2016-1
Unidade gestora: Procuradoria Geral do Município de Aracruz
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ALBERTONE SANT ANA PEREIRA, ANDREIA
PEREIRA CARVALHO, SUELI PASSONI TONINI
Processo: 03518/2018-9

Responsável: AMERICO SOARES MIGNONE

Diário Oficial de Contas

Unidade gestora: Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

www.tce.es.gov.br
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

ALVES DE SOUZA

Exercício: 2017

Processo: 05154/2017-1

Responsável: NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Total: 2 processos

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

Responsável: JOADIR LOURENCO MARQUES [JOADIR LOURENCO MARQUES], JOSAFA STORCH

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Processo: 06023/2017-3

Processo: 04128/2017-5

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de
São Gabriel da Palha

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Rio Bananal, FELISMINO ARDIZZON)
Responsável: EDIMILSON SANTOS ELIZIARIO
Processo: 04994/2017-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Colatina
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: DEBORA GATTI
Processo: 05102/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: FABRICIO GOMES THEBALDI, HUMBERTO
Diário Oficial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: AGNES NOGUEIRA COUTO, ELIANI DOS SANTOS, LORIENE MANZOLI FERNANDES, POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS, SELIA GOMES ROSA MARTINELLI
Processo: 06027/2017-1
Unidade gestora: Fundo de Desenvolvimento Municipal de
São Gabriel da Palha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI
DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Processo: 03310/2018-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de
Divino de São Lourenço
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017
Responsável: JERUZA NERY MIRANDA
Processo: 04536/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), DOS ANJOS
E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR LORENCINI DOS ANJOS
(OAB: 12122-ES)]
Responsável: ERLITON DE MELLO BRAZ, MARCOS ZAROWNY
Processo: 01578/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANA LUCIA MACHADO MAZZEGA
Processo: 04748/2016-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Edital de Concurso
Apensos: 08651/2016-7, 08650/2016-2, 08649/2016-1,
08648/2016-5, 08647/2016-1, 08646/2016-6, 08645/20161, 08644/2016-7, 08643/2016-2, 08642/2016-8, 08641/20163, 08640/2016-9, 08639/2016-6, 08638/2016-1, 08637/20167, 08636/2016-2, 08635/2016-8, 08634/2016-3, 08633/20169, 08632/2016-4, 08631/2016-1, 08630/2016-5, 08629/20162, 08628/2016-8, 08627/2016-3, 08626/2016-9, 08625/20164, 08624/2016-1, 08623/2016-5, 08622/2016-1, 08621/2016Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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6, 08620/2016-1, 08619/2016-9, 08618/2016-4, 08617/20161, 08616/2016-5, 08615/2016-1, 08614/2016-6, 08613/20161, 08612/2016-7, 08611/2016-2, 08610/2016-8, 08609/20165, 08607/2016-6, 08606/2016-1, 08605/2016-7, 08604/20162, 08603/2016-8, 08602/2016-3, 08601/2016-9, 08600/20164, 08599/2016-5, 08598/2016-1, 08597/2016-6, 08596/20161, 08595/2016-7, 08594/2016-2, 08593/2016-8, 08592/20163, 08591/2016-9, 08590/2016-4, 08589/2016-1, 08588/20167, 08456/2016-4, 08454/2016-5, 08453/2016-1, 08452/20166, 08451/2016-1, 08449/2016-4, 08448/2016-1, 08447/20165, 08446/2016-1, 08445/2016-6, 08444/2016-1, 08443/20167, 08442/2016-2, 08441/2016-8, 08440/2016-3, 08439/20161, 08438/2016-6, 08437/2016-1, 08436/2016-7, 08435/20162, 08434/2016-8, 08432/2016-9, 08431/2016-4, 08430/20161, 08429/2016-7, 08427/2016-8, 08426/2016-3, 08425/20169, 08424/2016-4, 08423/2016-1, 08422/2016-5, 08420/20166, 08419/2016-3, 08312/2016-9, 08311/2016-4, 08256/20169, 08255/2016-4, 08253/2016-5, 08252/2016-1, 08251/20166, 08250/2016-1, 08249/2016-9, 08247/2016-1, 08246/20165, 08245/2016-1, 08244/2016-6, 08243/2016-1, 08242/20167, 08241/2016-2, 08240/2016-8, 08239/2016-5, 08238/20161, 08237/2016-6, 08236/2016-1, 08235/2016-7, 08234/20162, 08233/2016-8, 08232/2016-3, 08231/2016-9, 08230/20164, 08229/2016-1, 08228/2016-7, 08226/2016-8, 08225/20163, 08224/2016-9, 08223/2016-4, 08222/2016-1, 08221/20165, 08220/2016-1, 08219/2016-8, 08218/2016-3, 08217/20169, 08215/2016-1, 08214/2016-5, 08213/2016-1, 08212/20166, 08211/2016-1, 08210/2016-7, 08209/2016-4, 08208/20161, 08207/2016-5, 08206/2016-1, 08205/2016-6, 08204/20161, 08203/2016-7, 08202/2016-2, 08201/2016-8, 08200/20163, 08199/2016-4, 08194/2016-1, 08193/2016-7, 08192/20162, 08191/2016-8, 08190/2016-3, 08189/2016-1, 08188/20166, 08187/2016-1, 08186/2016-7, 08185/2016-2, 08184/2016Diário Oficial de Contas

8, 08180/2016-1, 08179/2016-7, 08178/2016-2, 08177/20168, 08176/2016-3, 08175/2016-9, 08174/2016-4, 08173/20161, 08172/2016-5, 08171/2016-1, 08170/2016-6, 08168/20169, 08166/2016-1, 08165/2016-5, 08164/2016-1, 08163/20166, 08162/2016-1, 08161/2016-7, 08160/2016-2, 08159/20161, 08158/2016-5, 08157/2016-1, 08156/2016-6, 08155/20161, 08154/2016-7, 08153/2016-2, 08152/2016-8, 08151/20163, 08150/2016-9, 08149/2016-6, 08148/2016-1, 08147/20167, 08146/2016-2, 08145/2016-8, 08144/2016-3, 08143/20169, 08142/2016-4, 08140/2016-5, 08139/2016-2, 08138/20168, 08137/2016-3, 08136/2016-9, 08135/2016-4, 08134/20161, 08133/2016-5, 08132/2016-1, 08131/2016-6, 08130/20161, 08129/2016-9, 08128/2016-4, 08127/2016-1, 08126/20165, 08125/2016-1, 08124/2016-6, 08123/2016-1, 08122/20167, 08121/2016-2, 08120/2016-8, 08119/2016-5, 08118/20161, 08117/2016-6, 08116/2016-1, 08115/2016-7, 08114/20162, 08113/2016-8, 08112/2016-3, 08111/2016-9, 08110/20164, 08109/2016-1, 08108/2016-7, 08107/2016-2, 08106/20168, 08105/2016-3, 08104/2016-9, 08103/2016-4, 08102/20161, 08101/2016-5, 08100/2016-1, 08099/2016-1, 08098/20167, 08097/2016-2, 08096/2016-8, 08095/2016-3, 08094/20169, 08093/2016-4, 08092/2016-1, 08091/2016-5, 08090/20161, 08089/2016-8, 08088/2016-3, 08087/2016-9, 08086/20164, 08085/2016-1, 08084/2016-5, 08083/2016-1, 08082/20166, 08081/2016-1, 08080/2016-7, 08079/2016-4, 08078/20161, 08077/2016-5, 08076/2016-1, 08075/2016-6, 08074/20161, 08073/2016-7, 08072/2016-2, 08071/2016-8, 08070/20163, 08069/2016-1, 08068/2016-6, 08067/2016-1, 08066/20167, 08065/2016-2, 08064/2016-8, 08063/2016-3, 08062/20169, 08061/2016-4, 08060/2016-1, 08059/2016-7, 08058/20162, 08057/2016-8, 08056/2016-3, 08055/2016-9, 08054/20164, 08053/2016-1, 08052/2016-5, 08051/2016-1, 08050/20166, 08049/2016-3, 08048/2016-9, 08047/2016-4, 08046/2016www.tce.es.gov.br

1, 08044/2016-1, 08043/2016-6, 08042/2016-1, 08041/20167, 08040/2016-2, 08039/2016-1, 08038/2016-5, 08037/20161, 08036/2016-6, 08035/2016-1, 08034/2016-7, 08033/20162, 08032/2016-8, 08031/2016-3, 08029/2016-6, 08028/20161, 08027/2016-7, 08026/2016-2, 08025/2016-8, 08024/20163, 08023/2016-9, 08022/2016-4, 08021/2016-1, 08020/20165, 08019/2016-2, 08018/2016-8, 08017/2016-3, 08016/20169, 08015/2016-4, 08014/2016-1, 08003/2016-1, 08002/20167, 08001/2016-2, 08000/2016-8, 07999/2016-4, 07998/20161, 07996/2016-1, 07995/2016-6, 07993/2016-7, 07992/20162, 07991/2016-8, 07990/2016-3, 07989/2016-1, 07988/20166, 07987/2016-1, 07986/2016-7, 07984/2016-8, 07983/20163, 07982/2016-9, 07981/2016-4, 07980/2016-1, 07979/20167, 07978/2016-2, 07977/2016-8, 07976/2016-3, 07975/20169, 07974/2016-4, 07973/2016-1, 07972/2016-5, 07971/20161, 07970/2016-6, 07969/2016-3, 07968/2016-9, 07967/20164, 07966/2016-1, 07965/2016-5, 07964/2016-1, 07960/20162, 07959/2016-1, 07958/2016-5, 07957/2016-1, 07956/20166, 07955/2016-1, 07954/2016-7, 07953/2016-2, 07952/20168, 07951/2016-3, 07950/2016-9, 07949/2016-6, 07948/20161, 07947/2016-7, 07946/2016-2, 07945/2016-8, 07944/20163, 07943/2016-9, 07942/2016-4, 07941/2016-1, 07940/20165, 07939/2016-2, 07938/2016-8, 07936/2016-9, 07935/20164, 07934/2016-1, 07933/2016-5, 07932/2016-1, 07931/20166, 07930/2016-1, 07929/2016-9, 07928/2016-4, 07927/20161, 07926/2016-5, 07925/2016-1, 07924/2016-6, 07921/20162, 07920/2016-8, 07919/2016-5, 07918/2016-1, 07917/20166, 07916/2016-1, 07915/2016-7, 07914/2016-2, 07913/20168, 07912/2016-3, 07911/2016-9, 07910/2016-4, 07909/20161, 07908/2016-7, 07907/2016-2, 07906/2016-8, 07905/20163, 07904/2016-9, 07903/2016-4, 07902/2016-1, 07900/20161, 07899/2016-1, 07898/2016-7, 07897/2016-2, 07896/20168, 07895/2016-3, 07894/2016-9, 07893/2016-4, 07892/2016Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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1, 07891/2016-5, 07890/2016-1, 07889/2016-8, 07888/20163, 07887/2016-9, 07886/2016-4, 07885/2016-1, 07884/20165, 07883/2016-1, 07882/2016-6, 07881/2016-1, 07880/20167, 07879/2016-4, 07878/2016-1, 07877/2016-5, 07876/20161, 07875/2016-6, 07874/2016-1, 07873/2016-7, 07872/20162, 07871/2016-8, 07870/2016-3, 07869/2016-1, 07868/20166, 07867/2016-1, 07866/2016-7, 07865/2016-2, 07864/20168, 07863/2016-3, 07862/2016-9, 07861/2016-4, 07860/20161, 07859/2016-7, 07858/2016-2, 07857/2016-8, 07762/20166, 07761/2016-1, 07760/2016-7, 07759/2016-4, 07757/20165, 07756/2016-1, 07755/2016-6, 07754/2016-1, 07753/20167, 07752/2016-2, 07751/2016-8, 07750/2016-3, 07749/20161, 07748/2016-6, 07747/2016-1, 07746/2016-7, 07745/20162, 07744/2016-8, 07743/2016-3, 07741/2016-4, 07740/20161, 07739/2016-7, 07738/2016-2, 07737/2016-8, 07736/20163, 07735/2016-9, 07734/2016-4, 07733/2016-1, 07732/20165, 07731/2016-1, 07730/2016-6, 07729/2016-3, 07728/20169, 07727/2016-4, 07726/2016-1, 07725/2016-5, 07724/20161, 07723/2016-6, 07722/2016-1, 07721/2016-7, 07720/20162, 07719/2016-1, 07718/2016-5, 07717/2016-1, 07716/20166, 07715/2016-1, 07714/2016-7, 07713/2016-2, 07712/20168, 07711/2016-3, 07710/2016-9, 07709/2016-6, 07708/20161, 07707/2016-7, 07706/2016-2, 07705/2016-8, 07704/20163, 07703/2016-9, 07702/2016-4, 07700/2016-5, 07699/20166, 07698/2016-1, 07697/2016-7, 07696/2016-2, 07695/20168, 07694/2016-3, 07693/2016-9, 07692/2016-4, 07691/20161, 07690/2016-5, 07689/2016-2, 07688/2016-8, 07687/20163, 07686/2016-9, 07685/2016-4, 07684/2016-1, 07683/20165, 07682/2016-1, 07681/2016-6, 07680/2016-1, 07679/20169, 07678/2016-4, 07677/2016-1, 07676/2016-5, 07675/20161, 07674/2016-6, 07673/2016-1, 07672/2016-7, 07671/20162, 07660/2016-4, 07659/2016-1, 07658/2016-7, 07657/20162, 07656/2016-8, 07655/2016-3, 07654/2016-9, 07653/2016Diário Oficial de Contas

4, 07651/2016-5, 07650/2016-1, 07649/2016-8, 07648/20163, 07647/2016-9, 07646/2016-4, 07645/2016-1, 07644/20165, 07643/2016-1, 07642/2016-6, 07641/2016-1, 07640/20167, 07639/2016-4, 07638/2016-1, 07637/2016-5, 07636/20161, 07635/2016-6, 07634/2016-1, 07633/2016-7, 07632/20162, 07631/2016-8, 07629/2016-1, 07628/2016-6, 07627/20161, 07626/2016-7, 07625/2016-2, 07624/2016-8, 07623/20163, 07622/2016-9, 07621/2016-4, 07620/2016-1, 07619/20167, 07618/2016-2, 07617/2016-8, 07616/2016-3, 07615/20169, 07614/2016-4, 07613/2016-1, 07612/2016-5, 07611/20161, 07610/2016-6, 07609/2016-3, 07608/2016-9, 07607/20164, 07606/2016-1, 07605/2016-5, 07604/2016-1, 07603/20166, 07602/2016-1, 07601/2016-7, 07599/2016-3, 07598/20169, 07597/2016-4, 07596/2016-1, 07594/2016-1, 07593/20166, 07592/2016-1, 07591/2016-7, 07590/2016-2, 07589/20161, 07588/2016-5, 07587/2016-1, 07586/2016-6, 07585/20161, 07584/2016-7, 07583/2016-2, 07581/2016-3, 07580/20169, 07579/2016-6, 07578/2016-1, 07348/2016-5, 07347/20161, 07346/2016-6, 07345/2016-1, 07344/2016-7, 07343/20162, 07341/2016-3, 07340/2016-9, 07339/2016-6, 07338/20161, 07337/2016-7, 07336/2016-2, 07335/2016-8, 07334/20163, 07333/2016-9, 07332/2016-4, 07331/2016-1, 07330/20165, 07329/2016-2, 07328/2016-8, 07327/2016-3, 07326/20169, 07325/2016-4, 07324/2016-1, 07323/2016-5, 07322/20161, 07321/2016-6, 07320/2016-1, 07319/2016-9, 07318/20164, 07317/2016-1, 07316/2016-5, 07315/2016-1, 07314/20166, 07313/2016-1, 07312/2016-7, 07311/2016-2, 07309/20165, 07308/2016-1, 07307/2016-6, 07306/2016-1, 07305/20167, 07304/2016-2, 07303/2016-8, 07302/2016-3, 07301/20169, 07300/2016-4, 07299/2016-5, 07298/2016-1, 07297/20166, 07296/2016-1, 07295/2016-7, 07294/2016-2, 07293/20168, 07292/2016-3, 07291/2016-9, 07290/2016-4, 07289/20161, 07288/2016-7, 07287/2016-2, 07286/2016-8, 07285/2016www.tce.es.gov.br

3, 07284/2016-9, 07283/2016-4, 07282/2016-1, 07281/20165, 07280/2016-1, 07279/2016-8, 07278/2016-3, 07276/20164, 07275/2016-1, 07274/2016-5, 07273/2016-1, 07272/20166, 07271/2016-1, 07270/2016-7, 07269/2016-4, 07268/20161, 07267/2016-5, 07266/2016-1, 07265/2016-6, 07264/20161, 07262/2016-2, 07261/2016-8, 07259/2016-1, 07258/20166, 07257/2016-1, 07256/2016-7, 07255/2016-2, 07254/20168, 07253/2016-3, 07252/2016-9, 07251/2016-4, 07250/20161, 07249/2016-7, 07248/2016-2, 07247/2016-8, 07246/20163, 07245/2016-9, 07244/2016-4, 07243/2016-1, 07242/20165, 07241/2016-1, 07240/2016-6, 07239/2016-3, 07238/20169, 07237/2016-4, 07236/2016-1, 07235/2016-5, 07234/20161, 07233/2016-6, 07232/2016-1, 07231/2016-7, 07230/20162, 07229/2016-1, 07228/2016-5, 07227/2016-1, 07226/20166, 07225/2016-1, 07224/2016-7, 07223/2016-2, 07222/20168, 07220/2016-9, 07219/2016-6, 07218/2016-1, 07217/20167, 06922/2016-5, 06913/2016-6, 06906/2016-6, 06902/20168, 06901/2016-3, 06899/2016-1, 06898/2016-5, 06659/20161, 06658/2016-5, 06657/2016-1, 06656/2016-6, 06655/20161, 06654/2016-7, 06653/2016-2, 06652/2016-8, 06651/20163, 06649/2016-6, 06648/2016-1, 06647/2016-7, 06646/20162, 06645/2016-8, 06644/2016-3, 06643/2016-9, 06642/20164, 06641/2016-1, 06640/2016-5, 06639/2016-2, 06637/20163, 06636/2016-9, 06635/2016-4, 06634/2016-1, 06633/20165, 06632/2016-1, 06631/2016-6, 06630/2016-1, 06629/20169, 06616/2016-1, 06615/2016-7, 06614/2016-2, 06613/20168, 06611/2016-9, 06610/2016-4, 06609/2016-1, 06607/20162, 06606/2016-8, 06602/2016-1, 06601/2016-5, 06600/20161, 06599/2016-1, 06598/2016-7, 06597/2016-2, 06596/20168, 06595/2016-3, 06594/2016-9, 06592/2016-1, 06588/20163, 06587/2016-9, 06586/2016-4, 06585/2016-1, 06584/20165, 06583/2016-1, 06582/2016-6, 06581/2016-1, 06580/20167, 06579/2016-4, 06578/2016-1, 06577/2016-5, 06576/2016Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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1, 06575/2016-6, 06574/2016-1, 06573/2016-7, 06572/20162, 06571/2016-8, 06570/2016-3, 06569/2016-1, 06567/20161, 06566/2016-7, 06565/2016-2, 06562/2016-9, 06559/20167, 06558/2016-2, 06557/2016-8, 06556/2016-3, 06555/20169, 06554/2016-4, 06552/2016-5, 06551/2016-1, 06550/20166, 06549/2016-3, 06548/2016-9, 06547/2016-4, 06546/20161, 06545/2016-5, 06544/2016-1, 06543/2016-6, 06542/20161, 06541/2016-7, 06540/2016-2, 06539/2016-1, 06534/20167, 06531/2016-3, 06501/2016-2, 06500/2016-8, 06496/20165, 06494/2016-6, 06493/2016-1, 06492/2016-7, 06491/20162, 06490/2016-8, 06489/2016-5, 06488/2016-1, 06487/20166, 06486/2016-1, 06485/2016-7, 06484/2016-2, 06483/20168, 06482/2016-3, 06481/2016-9, 06479/2016-1, 06478/20167, 06477/2016-2, 06476/2016-8, 06475/2016-3, 06474/20169, 06473/2016-4, 06472/2016-1, 06471/2016-5, 06470/20161, 06469/2016-8, 06468/2016-3, 06467/2016-9, 06465/20161, 06464/2016-5, 06453/2016-7, 06452/2016-2, 06449/20161, 06447/2016-1, 06444/2016-8, 06441/2016-4, 06437/20168, 06422/2016-1, 06421/2016-7, 06420/2016-2, 06419/20161, 06417/2016-1, 06416/2016-6, 06414/2016-7, 06413/20162, 06411/2016-3, 06410/2016-9, 06409/2016-6, 06408/20161, 06407/2016-7, 06405/2016-8, 06404/2016-3, 06402/20164, 06401/2016-1, 06400/2016-5, 06398/2016-1, 06397/20167, 06396/2016-2, 06391/2016-1, 06390/2016-5, 06389/20162, 06388/2016-8, 06387/2016-3, 06386/2016-9, 06385/20164, 06384/2016-1, 06383/2016-5, 06382/2016-1, 06381/20166, 06380/2016-1, 06379/2016-9, 06378/2016-4, 06377/20161, 06376/2016-5, 06375/2016-1, 06374/2016-6, 06373/20161, 06372/2016-7, 06371/2016-2, 06370/2016-8, 06369/20165, 06368/2016-1, 06367/2016-6, 06366/2016-1, 06365/20167, 06364/2016-2, 06363/2016-8, 06362/2016-3, 06361/20169, 06360/2016-4, 06359/2016-1, 06358/2016-7, 06357/20162, 06356/2016-8, 06355/2016-3, 06353/2016-4, 06352/2016Diário Oficial de Contas

1, 06351/2016-5, 06349/2016-8, 06348/2016-3, 06347/20169, 06346/2016-4, 06345/2016-1, 06344/2016-5, 06343/20161, 06342/2016-6, 06341/2016-1, 06340/2016-7, 06339/20164, 06286/2016-6, 06282/2016-8, 06279/2016-6, 06276/20162, 06275/2016-8, 06272/2016-4, 06270/2016-5, 06268/20168, 06267/2016-3, 06266/2016-9, 06265/2016-4, 06264/20161, 06263/2016-5, 06262/2016-1, 06259/2016-9, 06258/20164, 06257/2016-1, 06256/2016-5, 06255/2016-1, 06254/20166, 06251/2016-2, 06250/2016-8, 06201/2016-4, 06197/20161, 06194/2016-8, 06192/2016-9, 06183/2016-1, 06170/20162, 06163/2016-2, 06160/2016-9, 06158/2016-1, 06157/20167, 06155/2016-8, 06152/2016-4, 06149/2016-2, 06145/20164, 06142/2016-1, 06140/2016-1, 06139/2016-9, 06138/20164, 06137/2016-1, 06136/2016-5, 06135/2016-1, 06134/20166, 06133/2016-1, 06132/2016-7, 06131/2016-2, 06130/20168, 06129/2016-5, 06128/2016-1, 06127/2016-6, 06126/20161, 06125/2016-7, 06124/2016-2, 06123/2016-8, 06121/20169, 06120/2016-4, 06119/2016-1, 06118/2016-7, 06117/20162, 06114/2016-9, 06113/2016-4, 06112/2016-1, 06111/20165, 06110/2016-1, 06109/2016-8, 06108/2016-3, 06106/20164, 06105/2016-1, 06104/2016-5, 06103/2016-1, 06102/20166, 06101/2016-1, 06100/2016-7, 06098/2016-3, 06097/20169, 06096/2016-4, 06095/2016-1, 06094/2016-5, 06093/20161, 06092/2016-6, 06091/2016-1, 06090/2016-7, 06089/20164, 06088/2016-1, 06087/2016-5, 06085/2016-6, 06084/20161, 06083/2016-7, 06080/2016-3, 06079/2016-1, 06078/20166, 06076/2016-7, 06074/2016-8, 06073/2016-3, 05882/20162, 05878/2016-6, 05711/2016-1, 05710/2016-5, 05709/20162, 05708/2016-8, 05705/2016-4, 05704/2016-1, 05703/20165, 05702/2016-1, 05701/2016-6, 05700/2016-1, 05699/20162, 05698/2016-8, 05694/2016-1, 05690/2016-1, 05689/20169, 05688/2016-4, 05661/2016-5, 05660/2016-1, 05659/20168, 05658/2016-3, 05657/2016-9, 05654/2016-5, 05653/2016www.tce.es.gov.br

1, 05652/2016-6, 05651/2016-1, 05650/2016-7, 05649/20164, 05648/2016-1, 05647/2016-5, 05646/2016-1, 05645/20166, 05644/2016-1, 05642/2016-2, 05641/2016-8, 05639/20161, 05638/2016-6, 05637/2016-1, 05636/2016-7, 05635/20162, 05634/2016-8, 05632/2016-9, 05631/2016-4, 05630/20161, 05629/2016-7, 05628/2016-2, 05626/2016-3, 05625/20169, 05624/2016-4, 05623/2016-1, 05622/2016-5, 05621/20161, 05620/2016-6, 05619/2016-3, 05618/2016-9, 05617/20164, 05616/2016-1, 05615/2016-5, 05614/2016-1, 05612/20161, 05611/2016-7, 05610/2016-2, 05609/2016-1, 05601/20163, 05600/2016-9, 05599/2016-1, 05597/2016-1, 05596/20166, 05594/2016-7, 05593/2016-2, 05592/2016-8, 05591/20163, 05590/2016-9, 05589/2016-6, 05588/2016-1, 05587/20167, 05586/2016-2, 05584/2016-3, 05583/2016-9, 05582/20164, 05581/2016-1, 05580/2016-5, 05579/2016-2, 05578/20168, 05576/2016-9, 05575/2016-4, 05574/2016-1, 05573/20165, 05572/2016-1, 05570/2016-1, 05569/2016-9, 05528/20161, 05474/2016-7, 05473/2016-2, 05472/2016-8, 05471/20163, 05470/2016-9, 05469/2016-6, 05468/2016-1, 05467/20167, 05466/2016-2, 05464/2016-3, 05463/2016-9, 05462/20164, 05461/2016-1, 05456/2016-9, 05455/2016-4, 05454/20161, 05453/2016-5, 05452/2016-1, 05450/2016-1, 05449/20169, 05448/2016-4, 05447/2016-1, 05445/2016-1, 05444/20166, 05442/2016-7, 05441/2016-2, 05419/2016-8, 05418/20163, 05417/2016-9, 05416/2016-4, 05415/2016-1, 05411/20161, 05410/2016-7, 05408/2016-1, 05400/2016-3, 05399/20164, 05398/2016-1, 05397/2016-5, 05396/2016-1, 05395/20166, 05394/2016-1, 05392/2016-2, 05391/2016-8, 05390/20163, 05389/2016-1, 05388/2016-6, 05387/2016-1, 05385/20162, 05384/2016-8, 05383/2016-3, 05382/2016-9, 05381/20164, 05380/2016-1, 05379/2016-7, 05377/2016-8, 05376/20163, 05374/2016-4, 05372/2016-5, 05371/2016-1, 05362/20161, 05361/2016-7, 05359/2016-1, 05358/2016-5, 05357/2016Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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1, 05356/2016-6, 05355/2016-1, 05354/2016-7, 05353/20162, 05352/2016-8, 05350/2016-9, 05349/2016-6, 05347/20167, 05346/2016-2, 05345/2016-8, 05344/2016-3, 05342/20164, 05341/2016-1, 05340/2016-5, 05339/2016-2, 05335/20164, 05330/2016-1, 05329/2016-9, 05325/2016-1, 05324/20166, 05318/2016-1, 05317/2016-6, 05316/2016-1, 05315/20167, 05314/2016-2, 05313/2016-8, 05312/2016-3, 05311/20169, 05309/2016-1, 05306/2016-8, 05305/2016-3, 05304/20169, 05302/2016-1, 05297/2016-2, 05296/2016-8, 05294/20169, 05292/2016-1, 05291/2016-5, 05290/2016-1, 05289/20168, 05288/2016-3, 05287/2016-9, 05286/2016-4, 05285/20161, 05283/2016-1, 05282/2016-6, 05281/2016-1, 05280/20167, 05279/2016-4, 05278/2016-1, 05277/2016-5, 05276/20161, 05274/2016-1, 05272/2016-2, 05271/2016-8, 05270/20163, 05269/2016-1, 05267/2016-1, 05266/2016-7, 05265/20162, 05264/2016-8, 05262/2016-9, 05261/2016-4, 05260/20161, 05259/2016-7, 05258/2016-2, 05256/2016-3, 05254/20164, 05253/2016-1, 05252/2016-5, 05250/2016-6, 05249/20163, 05247/2016-4, 05246/2016-1, 05244/2016-1, 05243/20166, 05242/2016-1, 05241/2016-7, 05240/2016-2, 05239/20161, 05238/2016-5, 05237/2016-1, 05236/2016-6, 05235/20161, 05234/2016-7, 05233/2016-2, 05232/2016-8, 05231/20163, 05230/2016-9, 05229/2016-6, 05228/2016-1, 05226/20162, 05225/2016-8, 05224/2016-3, 05223/2016-9, 05222/20164, 05221/2016-1, 05220/2016-5, 05219/2016-2, 05218/20168, 05217/2016-3, 05216/2016-9, 05215/2016-4, 05213/20165, 05212/2016-1, 05211/2016-6, 05210/2016-1, 05209/20169, 05208/2016-4, 05207/2016-1, 05206/2016-5, 05205/20161, 05204/2016-6, 05203/2016-1, 05201/2016-2, 05198/20164, 05197/2016-1, 05196/2016-5, 05195/2016-1, 05194/20166, 05192/2016-7, 05191/2016-2, 05190/2016-8, 05189/20165, 05188/2016-1, 05187/2016-6, 05186/2016-1, 05185/20167, 05184/2016-2, 05183/2016-8, 05181/2016-9, 05180/2016Diário Oficial de Contas

4, 05179/2016-1, 05178/2016-7, 05177/2016-2, 05174/20169, 05173/2016-4, 05171/2016-5, 05169/2016-8, 05168/20163, 05167/2016-9, 05166/2016-4, 05164/2016-5, 05162/20166, 05161/2016-1, 05160/2016-7, 05159/2016-4, 05158/20161, 05157/2016-5, 05156/2016-1, 05155/2016-6, 05153/20167, 05152/2016-2, 05148/2016-6, 05147/2016-1, 05146/20167, 05145/2016-2, 05144/2016-8, 05143/2016-3, 05142/20169, 05141/2016-4, 05140/2016-1, 05139/2016-7, 05138/20162, 05137/2016-8, 05136/2016-3, 05135/2016-9, 05133/20161, 05132/2016-5, 05130/2016-6, 05129/2016-3, 05128/20169, 05126/2016-1, 05125/2016-5, 05124/2016-1, 05123/20166, 05120/2016-2, 05119/2016-1, 05118/2016-5, 05117/20161, 05116/2016-6, 05115/2016-1, 05112/2016-8, 05111/20163, 05110/2016-9, 05108/2016-1, 05105/2016-8, 05104/20163, 05103/2016-9, 05101/2016-1, 05100/2016-5, 05097/20167, 05096/2016-2, 05095/2016-8, 05094/2016-3, 05093/20169, 05092/2016-4, 05088/2016-8, 05084/2016-1, 05083/20165, 05082/2016-1, 05081/2016-6, 05079/2016-9, 05078/20164, 05076/2016-5, 05075/2016-1, 05072/2016-7, 05071/20162, 05070/2016-8, 05069/2016-5, 05068/2016-1, 05067/20166, 05066/2016-1, 05065/2016-7, 05064/2016-2, 05063/20168, 05062/2016-3, 05061/2016-9, 05060/2016-4, 05059/20161, 05058/2016-7, 05057/2016-2, 04919/2016-1, 04918/20165, 04869/2016-5, 04868/2016-1, 04867/2016-6, 04866/20161, 04865/2016-7, 04864/2016-2, 04863/2016-8, 04862/20163, 04861/2016-9, 04838/2016-1, 04834/2016-1, 04826/20167, 04824/2016-8, 04817/2016-8, 04816/2016-3, 04815/20169, 04814/2016-4, 04813/2016-1, 04806/2016-1, 04796/20161, 04794/2016-1, 04793/2016-6, 04792/2016-1, 04791/20167, 04790/2016-2, 04789/2016-1, 04788/2016-5, 04787/20161, 04786/2016-6, 04785/2016-1, 04784/2016-7, 04783/20162, 04782/2016-8, 04781/2016-3, 04780/2016-9, 04779/20166, 04778/2016-1, 04777/2016-7, 04776/2016-2, 04775/2016www.tce.es.gov.br

8, 04774/2016-3, 04771/2016-1, 04770/2016-5, 04769/20162, 04768/2016-8, 04767/2016-3, 04763/2016-5, 04762/20161, 04761/2016-6, 04760/2016-1, 04759/2016-9, 04758/20164, 04756/2016-5, 04755/2016-1, 04754/2016-6, 04753/20161, 04752/2016-7, 04751/2016-2, 04750/2016-8
Processo: 06059/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SABRINA DA SILVA BARRETO
Processo: 08561/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SIMONE CRISTINA MARIM CAVAGLIERI MORO
Processo: 08565/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELIZETE ZUCOLOTO TESSAROLO
Processo: 08566/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SAYONARA MORO
Processo: 08573/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: TAYNARA DE OLIVEIRA ALVES
Processo: 08575/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: APARECIDA VIEIRA LANA
Processo: 03195/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ALESSANDRA CAPELARIO NATALI MENDONCA
Processo: 03200/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARIA DE FATIMA AIOLFI PONTUAL
Processo: 03877/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 00824/2015-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Iconha,
Prefeitura Municipal de Iconha, Serviço Autônomo de Água
e Esgoto Iconha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Responsável: DERCELINO MONGIN [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)], JOAO PAGANINI, JOAO
SILVINO MENDES [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)], JOSE MANOEL MONTEIRO DE CASTRO, JOSE MAURICIO CAPRINI [CARLOS ESTEVAN FIOROT
MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA
DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)], JOSELI JOSE MARQUEZINI [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695ES)], MARCELO LOVATI MACARINI [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)], PAULO AUGUSTO CALENZANI [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB:
12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB:
8695-ES)], VALMIR CAVALINI

Interessado: ELISANGELA DE OLIVEIRA
Total: 19 processos

Processo: 07567/2017-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE LOURDES BOINA
Processo: 09586/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARGARETH GOMES DE BARROS ROSA
Processo: 09590/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIFAZ PAIXAO DE OLIVEIRA
Total: 5 processos

Total geral: 30 processos

Unidade gestora: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA

Diário Oficial de Contas

Responsável: NELIO ALMEIDA DOS SANTOS
Processo: 09229/2016-3

www.tce.es.gov.br

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:
Dia 15 de agosto de 2018 - Quarta-Feira.

Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Responsável: CAROLINA DUARTE RODRIGUES, PAULO LEMOS BARBOSA

Pautas das Sessões - 2ª Câmara
PAUTA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10:00

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela Segunda Câmara deste Tribunal,
em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93,
101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolução TC261/2013), podendo, entretanto, nessa sessão ou em sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Ministério Público Especial de Contas

Processo: 02791/2006-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Auditoria Ordinária
Exercício: 2005
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: JOAO GUERINO BALESTRASSI
Processo: 01631/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: 5A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Diário Oficial de Contas

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2017
Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO
Processo: 05620/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 01214/2016-2, 05238/2015-7

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Processo: 02437/2018-7

www.tce.es.gov.br

Interessado: ANTONIO MORAIS FILHO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], CARLOS RUBENS DA SILVA [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EMERSON RODRIGUES CARDOSO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JESSUI ALBINO GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JOAO LUIZ
COZER [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], PAULO ROBERTO
DOS REIS [BRUNA HOLZ BADKE BREDA (OAB: 23768-ES)],
SEBASTIAO DA CRUZ CAETANO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], VALEZIO ARMANI [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], WILSON PINTO DAS MERCES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA]
Recorrente: JUVENAL CALIXTO FILHO [DEUSA REGINA TELES LOPES (OAB: 14774-ES), MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER
(OAB: 16291-ES), SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL (OAB: 8963-ES), SERGIO MENEZES DOS SANTOS (OAB:
9373-ES), VANESSA MOREIRA VARGAS (OAB: 19468-ES)]
Total: 4 processos

Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03254/2011-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
Responsável: EDSON HENRIQUE PEREIRA
Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de
Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Responsável: FERNANDA MOTA GONCALLO [DANIEL
LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO (OAB: 26122-ES),
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES
VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [CAROLINE ZAMBON MORAES (OAB: 6296E-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB:
11587-ES)]

Exercício: 2011
Apensos: 06830/2012-4
Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR, LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
(OAB: 16240-ES), MARCELO SEMPRINI FERREIRA], EITEL
GUMS, LINDOLFO TUROW [LUIZ AUGUSTO MILL (OAB:
4712-ES)], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA], NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR
LIBERATORE JUNIOR, CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]
Processo: 10826/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Diário Oficial de Contas

Responsável: DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA,
FRANK CARDOSO, JAILSON BARBOSA
Processo: 05872/2017-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: VIVIANE BARBOSA SFALSIN
Total: 6 processos

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Processo: 02956/2017-5

Processo: 01078/2007-8

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes de São Mateus

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Denunciante: Identidade preservada

Exercício: 2016

Responsável: WALTER DE PRA [GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO (OAB: 2253-ES), POLNEI DIAS RIBEIRO (OAB:
122506-MG), RICARDO GOBBI FILHO (OAB: 24733-ES)]

Responsável: JOSE CARLOS MARTINS COELHO [HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB: 21474-ES), RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO (OAB: 20000-ES)]
Processo: 02960/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer
e Juventude de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
www.tce.es.gov.br

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Processo: 01078/2017-5
Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2015
Responsável: ALEXANDRE DE MELLO CORREA BARRE-

Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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TO, ANTONIO STEIN NETO, WATSON DE ARAUJO MONTEIRO
Processo: 06940/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: ALENCAR MARIM
Processo: 07536/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: ALENCAR MARIM, CLEMILDA CAMPOS
BARROS, FABIO BASTIANELLE DA SILVA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, PEDRINHO GODOY DE OLIVEIRA
Processo: 02329/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Processo: 03438/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada

Diário Oficial de Contas

Processo: 03610/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: ADIB JOSE SALIM SOARES, FRANCISCO
AUGUSTO TEIXEIRA DA FONSECA, JOSE CARLOS BERNARDES, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, WAGNER VIEIRA
FRANCA
Processo: 04309/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 04866/2018-8, 04688/2008-1
Interessado: A. D.PEREIRA FILHO, ABERTURA COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, AC PROMOCOES & PUBLICIDADE LTDA
- ME [LUIZ GONZAGA AMORIM, LUIZ GONZAGA AMORIM, LUIZ GONZAGA AMORIM], ARTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, ASSIS DEBIAZI GONCALVES
DA SILVA [OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710ES), OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710-ES),
OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710-ES)], ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS DE PIUMA, BLOCO
CARNAVALESCO DO H, C & K PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE FONSECA AREIA, CASSIANE FERREIRA DE MELO LINDOSO - ME, DI ROGER CASTELAR LINDOSO - ME [ADRIEN MOREIRA LOUZADA,
ADRIEN MOREIRA LOUZADA, ADRIEN MOREIRA LOUZADA, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO], ECO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, ELO PRODUCOES ARTISTICAS
LTDA - ME, EUGENIO RANGEL RAMPINELLI - ME, FOCO
www.tce.es.gov.br

DE LUZ PRODUCOES DE VIDEO LTDA - ME, GREMIO RECREATIVO E BLOCO CARNAVALESCO PAZ E AMOR, J. M.
PRODUCAO, EVENTOS E SERVICOS LTDA, J.R.G LOCACOES DE APARELHOS RECREATIVOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, JOAO BATISTA CERUTTI PINTO, JOSE PASSOS MARTINS FILHO, JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, LONGUE & COSSI LTDA - ME, LUCIANO DE ARAUJO
PEDROZA [ADRIANO ELIODORO GONÇALVES, ADRIANO
ELIODORO GONÇALVES, ADRIANO ELIODORO GONÇALVES, ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA, ANTONIO LUIZ
CASTELO FONSECA, ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA],
LUZES & MARQUES PRODUCOES, MARKETING E AGENCIAMENTO ARTISTICO LTDA - ME, MANOEL ALVES FERREIRA - ME, MAR AZUL COMERCIO E UTILIDADES PARA
O LAR LTDA - ME, MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ,
MC6 PROMOCOES E EVENTOS LTDA [ADRIEN MOREIRA
LOUZADA, ADRIEN MOREIRA LOUZADA, ADRIEN MOREIRA LOUZADA, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO], MIRANDA & MULINARI LTDA - ME, MONTE AGHA
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME, NELSON
MORGHETTI JUNIOR, NEVES COELHO DOS SANTOS, NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME, PLUMATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, POUSADA ILHA DO SOL LTDA - ME, PRODUCOES ARTISTICAS JHOUTRO MUNDO
S/C LTDA, RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA [DAYVSON FACCIN AZEVEDO (OAB: 9635-ES), DAYVSON FACCIN AZEVEDO (OAB: 9635-ES), DAYVSON FACCIN AZEVEDO (OAB: 9635-ES), LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ, LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ, LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ], RADIO MARATAZES FM LTDA - EPP [ANTONIO MARCOS ROMANO, ANTONIO MARCOS ROMANO, ANTONIO MARCOS ROMASexta-feira, 27 de julho de 2018
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NO], RIOMAR EVENTUS REALIZACOES ARTISTICAS LTDA
- ME, RM INTERMEDIACAO MERCANTIL LTDA, S M COMUNICACOES LTDA - EPP [ALESSANDRA ANTUNES COELHO (OAB: 18873-ES), ALESSANDRA ANTUNES COELHO
(OAB: 18873-ES), ALESSANDRA ANTUNES COELHO (OAB:
18873-ES), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB: 522A-ES,
OAB: 103883-RJ), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB:
522A-ES, OAB: 103883-RJ), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB: 522A-ES, OAB: 103883-RJ), FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB: 11444-ES, OAB: 105893-RJ), FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB: 11444-ES, OAB: 105893RJ), FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB: 11444-ES, OAB:
105893-RJ), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS
SANTOS (OAB: 17334-ES), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB: 17334-ES), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB: 17334-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI (OAB: 22582-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI (OAB: 22582-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI (OAB: 22582-ES), LUIZA GOMES LIMA, LUIZA GOMES LIMA, LUIZA GOMES LIMA, NEIMAR ZAVARIZE (OAB: 11117-ES), NEIMAR ZAVARIZE (OAB: 11117-ES), NEIMAR ZAVARIZE (OAB: 11117ES), RAFAEL LIBARDI COMARELA (OAB: 11323-ES), RAFAEL LIBARDI COMARELA (OAB: 11323-ES), RAFAEL LIBARDI
COMARELA (OAB: 11323-ES), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (OAB: 17096-ES), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (OAB:
17096-ES), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (OAB: 17096ES)], SAYONARA G B BAPTISTA - ME, SELMA LUCIA DE
ABREU NASCIMENTO, SIDNEI CARLOS DUTRA - ME, SIMOES & COSTA PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME, SOMBRASIL COMUNICACOES LTDA - EPP, STHYWES AMARO
SILVA, T.C PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, TALISMA
ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDiário Oficial de Contas

DA, TECNOSON LTDA - ME [MARCOS VINICIUS ABRAHÃO
FERREIRA, MARCOS VINICIUS ABRAHÃO FERREIRA,
MARCOS VINICIUS ABRAHÃO FERREIRA], THOMPSON &
MENDONCA LTDA - EPP, UBIRAJARA FIGUEIREDO ALVES
- ME, VALTER LUIZ POTRATZ [CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA (OAB: 10409-ES), CARLA FERNANDA DE PAULA
SILVA (OAB: 10409-ES), CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA (OAB: 10409-ES), CELSO CEZAR PAPALEO NETO (OAB:
15123-ES, OAB: 212260-RJ), CELSO CEZAR PAPALEO NETO (OAB: 15123-ES, OAB: 212260-RJ), CELSO CEZAR PAPALEO NETO (OAB: 15123-ES, OAB: 212260-RJ)], VIACAO
SUDESTE LTDA [ALEX VAILLANT FARIAS, ALEX VAILLANT
FARIAS, ALEX VAILLANT FARIAS, ALEXANDRE COSTA SIMÕES, ALEXANDRE COSTA SIMÕES, ALEXANDRE COSTA
SIMÕES, FELIPE TELES SANTANA, FELIPE TELES SANTANA, FELIPE TELES SANTANA, JOSE ALEXANDRE CHEIM SADER, JOSE ALEXANDRE CHEIM SADER, JOSE ALEXANDRE
CHEIM SADER, MARIA LUCIA CHEIM JORGE, MARIA LUCIA CHEIM JORGE, MARIA LUCIA CHEIM JORGE, OLAVO
RENATO BORLANI JUNIOR, OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR, OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR], VIPSUL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - ME [MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ, MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ,
MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ], ZENAIDE BIANCHI
DOS SANTOS - ME
Recorrente: MASSETE LOCACAO E EVENTOS LTDA ME [DAYVID CUZZUOL PEREIRA (OAB: 11172-ES), DAYVID
CUZZUOL PEREIRA (OAB: 11172-ES), DAYVID CUZZUOL
PEREIRA (OAB: 11172-ES), JOÃO ROBERT CUZZUOL PEREIRA, JOÃO ROBERT CUZZUOL PEREIRA, JOÃO ROBERT
CUZZUOL PEREIRA, WALDO MAGNAGO DE MATTOS,
WALDO MAGNAGO DE MATTOS, WALDO MAGNAGO DE
MATTOS, WALLACE MACEDO DA SILVA, WALLACE MACEwww.tce.es.gov.br

DO DA SILVA, WALLACE MACEDO DA SILVA]
Processo: 06202/2012-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ZANDA CAMPOREZ
Processo: 07980/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 05348/2009-9
Interessado: BERNARDETE FONTES DA COSTA
Processo: 02036/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GEUZA QUIRINO ALEIXO
Processo: 08469/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ORLANDINA PECLAT LESSA
Processo: 08497/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: ALCINEIA MARIA DA SILVA GAZZANI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Estado do Espírito Santo

Interessado: ADALGE SILVA MONTEIRO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Processo: 08779/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE LURDES
Processo: 08892/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ISRAEL MEDEIROS
Processo: 08912/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 00790/2007-6
Interessado: OLINDA CAPICHE MALAKOSK
Processo: 09006/2016-7

Processo: 09072/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALCYR LEAL CANDIDO
Processo: 09111/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: PAULINA GIUBERTI LOPES
Processo: 09113/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DAMARES CORREIA PASSAMANI
Processo: 09145/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

dos Servidores do Município de Vitória

Interessado: JACIARA OLIVEIRA DOS SANTOS

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 09071/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Diário Oficial de Contas

Interessado: CLAUDIMAR SANTOS FERREIRA
Processo: 09232/2016-5

www.tce.es.gov.br

Interessado: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO
Processo: 09604/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA SALOME DE CARVALHO BARBOSA
Processo: 09619/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GERCINO JARSKE
Processo: 09622/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JONADALVA MARIA FERREIRA
Processo: 09663/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCOS PIMENTEL CALMON TAVARES

Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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Processo: 09681/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Apensos: 08952/2016-1

Interessado: JANE FALCAO LOURENCO

Interessado: MIGUEL MAUMEDIO DE PAULO

Processo: 09729/2016-7

Processo: 04951/2018-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: SHIRLEY MARCOS
Processo: 09733/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CENIRA NOVAIS SARMENTO
Processo: 09734/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SANDRA MARIA CARDOSO DE MATOS LACERDA
Processo: 09765/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ILSON KLEIN
Processo: 02257/2017-1

Diário Oficial de Contas

Apensos: 09068/2014-1
Interessado: FLAVIA MARIA BENETELE FERREIRA
Processo: 05543/2018-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 03447/1996-6
Interessado: ELIZETE MARIA DUARTE ALVES
Total: 35 processos

Total geral: 45 processos

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 15 de agosto de 2018 - Quarta-Feira.

www.tce.es.gov.br
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Decisão Monocrática 01264/2018-1
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.

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 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – PREGÃO ELETRÔNICO 217/2018 - 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 - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO CAUTELAR DO CERTAME SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NOTIFICAÇÃO
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica Connections Soluções LTDA-ME, em que alega irregularidades no âmbito do pregão eletrônico n° 217/2018,

Diário Oficial de Contas
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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.
O valor global máximo foi estimado em R$ 267.202,50
para os serviços de instalação de equipamentos e sistemas e em R$ 1.583.646,00/ANO para os serviços continuados de locação e de manutenção e suporte técnico
na modalidade 24x7 de equipamentos e sistemas.
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;
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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- Exigências irregulares de habilitação, inclusive de qualificação técnica;

penso, requer que o mesmo seja anulado, em razão dos
vícios apontados.

- Ausência de informações imprescindíveis para a elaboração da proposta;

Desse modo, preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade, conheci a representação e determinei a
notificação prévia do secretário municipal de Administração e Recursos Humanos e do Pregoeiro Oficial para
apresentação de justificativa, bem como a cientificação
do prefeito, tendo para tanto proferido a Decisão Monocrática 01142/2018-2 (peça 10).

- Cláusulas excessivamente abusivas em desfavor do
particular;
- 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 susDiário Oficial de Contas

Em resposta, os agentes notificados apresentaram os
esclarecimentos que constam da Petição Intercorrente
01205/2018-4 (peças 17 e 18).
Submetido o feito ao crivo do Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação - NTI,
elaborou-se a Manifestação Técnica 00640/2018-5 (peça 30), na qual a área técnica concluiu por haver indícios de restrição à competitividade da concorrência,
pugnando, por isso, pela concessão de medida cautelar
diante da presença dos pressupostos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora).
II FUNDAMENTOS
Passando à análise do pedido de suspensão cautelar
do Pregão Eletrônico 217/2018, vislumbro, em juízo
de cognição sumária e em consonância com o entendimento técnico, a convergência dos requisitos ensejadores de seu deferimento.
Procedendo à análise de sua competência, o NRE confirmou a verossimilhança das supostas irregularidades
indicadas na representação, especialmente quanto à licitação de objetos de natureza distinta em um único lote (item 2.1), o que restringe o universo de potenciais
interessados, além de contrariar textualmente no art. 3,
www.tce.es.gov.br

§1º, I, da Lei 8.666/1993:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
[...]
§ 1o  É vedado aos agentes públicos:
[...]
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive
nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§
5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991;              
[...]
Além disso, há outras irregularidades que foram mantidas pelo NTI que merecem de análise meritória no momento oportuno, a saber: item 2.2 (indícios de direcionamento e especificação de requisitos que restringem
desnecessariamente o certame); item 2.3 (exigências irregulares na qualificação técnica); item 2.4 (ausência de
informações imprescindíveis para elaboração da proSexta-feira, 27 de julho de 2018
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posta comercial); item 2.5 (da existência de ônus excessivo imputado à contratada); item 2.6 (teste funcionais
sem critérios objetivos de julgamento); item 2.7 (da exigência de habilitação complementar não prevista na Lei
8.666/93); item 2.8 (exigências técnicas não justificáveis); item 2.9 (exigência de protocolização da impugnação, quando as demais comunicações são todas por
e-mail); item 2.10 (ausência de resposta à impugnação
anterior); item 2.11 (referência indevida ao sistema de
registro de preço); item 2.12 (exigência apenas de certidão negativa de falência e concordata para comprovação da qualificação econômico-financeira).

Dessa forma é necessário realizar uma avaliação inicial da procedência dos principais indícios de irregularidades apontados na Petição Inicial 223/2018, de
3/7/2018, na Petição Intercorrente 1.151/2018, de
5/7/2018, e na Petição Intercorrente 1.234/2018, juntada aos autos em 20/7/2018.

Por fim, é importante considerar que o procedimento
foi retificado e terá como abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços o dia 26/07/2018 às
12:00 horas e 13:30 horas, respectivamente. É o que
consta da peça 23, onde a representante fez juntar aos
autos o edital retificado.

Da existência de “objetos distintos em uma única contratação”

Por todos esses motivos, encampo o entendimento vertido na Manifestação Técnica 00640/2018-5, transcrevendo seus fundamentos, e ressalto a inexistência de
perigo de dano inverso, ao passo que a suspensão do
Pregão Eletrônico 217/2018 não acarretará a paralisação ou descontinuidade de serviços públicos, sendo reversíveis os efeitos desta cautelar:
[...]
DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR
Segundo o que dispõe o art. 376 do RITCEES, são pressupostos para concessão das medidas cautelares:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Diário Oficial de Contas

Consta nas justificativas apresentadas, Petição Intercorrente nº 1.705/2018, que, em razão do princípio da
autotutela, o Poder Público Municipal, antes de tomar
ciência do Termo de Notificação 634/2018, promoveu
adequações técnicas e republicou o Edital nº 217/2018
com as seguintes considerações à fl.4:

A circunstância ocorreu por erro de digitação, onde não
deveria constar a palavra “venda”. A adequação (acerto) foi realizada com a nova publicação do Edital.
Da existência de restrição “indevida à participação”
Nessa parte, a nova publicação do Edital esclareceu as
notas de referência (NR) e demais determinações do
CONFEA.
Da ausência de prova na representação das supostas irregularidades.
Quanto aos itens “suspeita de direcionamento”; “graves falhas de conhecimento técnico”; “exigências irregulares de habilitação”; “ausência de informações para
elaboração da proposta”; “cláusulas abusivas em desfavor do particular” e “risco de utilização de critérios subjetivos de julgamento”, a representação apresentada
pela CONNECTIONS SOLUÇÕES EIRELI, questionando a
legalidade do Pregão Eletrônico n.0 217/2018, limitou-se apenas a descrever fatos sem apresentar qualquer
www.tce.es.gov.br

indício de prova, devendo a denúncia, portanto, ser arquivada por desatendimento das formalidades prescritas pelo art. 94 da Lei Orgânica do TCE/ES.
O aviso de suspensão do pregão por prazo indeterminado para fins de retificação do edital (fl. 23 da Peça Complementar 12.146/2018) foi publicado em 6/7/2018 no
Diário Oficial dos Municípios do ES (DOM/ES), disponível em https://diariomunicipales.org.br.
À fl. 28 (Peça Complementar 12.146/2018), consta o
aviso de reabertura do pregão eletrônico nº 217/2018,
processo nº 2.265/2018-SEMAD, publicado no DOM/
ES em 13/7/2018, com abertura das propostas em
26/7/2018.
A Petição Intercorrente 1.151/2018 juntou aos autos o
edital pregão eletrônico nº 217/2018 e a peça de impugnação protocolada no município no dia 3/7/2018.
A Petição Intercorrente nº 1.234/2018 juntou aos autos
a peça de impugnação protocolada no município no dia
19/7/2018 e catálogos de produtos.
Nos próximos itens serão avaliadas as alegações da representante em relação ao edital retificado disponível
às fls. 30-132 da Peça complementar 12.146/2018.
OBJETOS DISTINTOS EM UMA ÚNICA CONTRATAÇÃO
Segundo a representante, embora a descrição do objeto não informe, no Anexo II (Termo de referência e planilha orçamentária estimativa), se observa que a parte do serviço referente à manutenção e suporte técnico não se restringe apenas ao sistema a ser fornecido e
instalado pela contratada, mas engloba também câmeras já instaladas no Município, que fazem parte do programa Olho Digital, implementado pela Administração
Pública Estadual:
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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5.1.1.2. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA MODALIDADE 24X7 DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS COMPONENTES DE 40 (QUARENTA) PONTOS EXISTENTES DE VIDEO VIGILÂNCIA URBANA
O Município possui 40 (quarenta) pontos de vídeo vigilância urbana que foram cedidas pelo Governo do estado do Espírito Santo, através do programa Olho Digital. Estes 40(quarenta) pontos de vídeo vigilância urbana existentes no Município são constituídos pelos equipamentos descritos na tabela abaixo, os quais deverão
ser considerados pela empresa proponente para elaboração de sua proposta comercial para este certame.
A Administração justifica a contratação em conjunto de
objetos diferentes nos seguintes termos:
Na elaboração deste projeto básico, o Município de
Aracruz buscou a economia de escala e convergência da
contratação para fins de integração entre os sistemas
de segurança eletrônica. Desta forma os sistemas de segurança eletrônica das áreas urbanas devem trabalhar
de forma integrada aos sistemas de segurança eletrônica patrimoniais.
[...]
A contratação pretendida será através de licitação em
lote único com menor preço global devido à padronização dos equipamentos para evitar incompatibilidade
entre os mesmos, devendo estes ser de uma única empresa, pois gera facilidade, agilidade e eficiência no gerenciamento do contrato.
Alega a representante que essa aglutinação restringe a
competitividade do certame pois exige que os licitantes tenham conhecimento não somente em relação aos
produtos novos a serem ofertados, mas também com
Diário Oficial de Contas

os equipamentos já instalados:
[...]
Contudo, Ilmo. Sr. Pregoeiro, o que ocorre, de fato, é
que ao tratar objetos distintos como um só, sob a desculpa de padronização, facilidade, agilidade e eficiência, a Administração acaba por fulminar a concorrência, na medida em que obriga os licitantes a ter expertise, capacitação e treinamento em relação aos equipamentos que hoje se encontram instalados, e não necessariamente em relação aos produtos com os quais trabalham.
Cumpre observar que, muito embora o edital mencione
a necessidade de integração ao tratar dos equipamentos já instalados, em momento algum seu escopo deixa
claro, nos itens que cuidam dos novos equipamentos/
sistema a ser instalado, que o mesmo deve se integrar
àquele existente, ou de que modo isso deve ser feito.
Os equipamentos do Olho Digital são obsoletos e incompatíveis com os novos sistemas existentes no mercado. Assim, o resultado supostamente esperado pela
Administração Pública é impossível de se concretizar. Isso porque se tratam de tecnologias diferentes e incompatíveis.
Isso fica muito claro para qualquer empresa com o mínimo de experiência em videomonitoramento ao analisar as especificações técnicas do gerenciador digital de
vídeo em rede para vídeo vigilância urbana (item 6, subitem 06 do Termo de Referência). É sabido que as câmeras do Olho Digital usam a tecnologia do software
ISS. Contudo, as especificações contidas no edital para as novas câmeras reproduzem várias das especificações de outro software (o que, inclusive, leva à séria e
www.tce.es.gov.br

inevitável suspeita de direcionamento da licitação, que
será abordada mais à frente). Sendo assim, todos os argumentos para a contratação conjunta caem por terra, ficando evidente, não apenas a restrição da concorrência, mas também o imenso risco para a execução do
contrato, que é inviável de ser executado nos moldes
descritos no edital.
[...]
Também foi incluído no objeto o fornecimento de postes metálicos no item 5, subitem 5, do Termo de Referência (Anexo II), portanto uma relação de compra e
venda embutida no meio de uma contratação de prestação de serviços:
O item POSTE METÁLICO 12 METROS, que também faz
parte do ponto de vídeo vigilância urbana, será fornecido através de venda e devidamente instalado sempre a
critério da contratante nos locais onde houver a necessidade de instalação deste para que seja feita a instalação da câmera e quadro de comando. (grifamos)
Segundo a representante, tal atividade não é típica das
empresas que atuam em videomonitoramento urbano,
não cabendo a elas a aquisição e/ou instalação de postes para que o sistema seja posto em funcionamento.
Na nova impugnação enviada (Petição Intercorrente nº
1.234/2018 e Peça Complementar nº 12.417/2018-5),
a representante considera que as mudanças inseridas
no edital retificado não afastam esse indício de irregularidade.
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
À fl. 4 da Petição Intercorrente nº 1.705/2018, a Administração esclarece que promoveu a seguinte retificação no Edital nº 217/2018:
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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Da existência de “objetos distintos em uma única contratação”
A circunstância ocorreu por erro de digitação, onde não
deveria constar a palavra “venda”. A adequação (acerto) foi realizada com a nova publicação do Edital.
AVALIAÇÃO INICIAL
Existem dois pontos a serem avaliados:

Realizar construção de base em concreto
Instalar os suportes e fixações necessários a montagem
do poste
Realizar montagem do poste
Fazer as conexões necessárias deste dispositivo com os
demais equipamentos componentes deste sistema

1) Fornecimento de postes metálicos em conjunto com
serviços de videomonitoramento e

Efetuar a limpeza e recomposição do local onde foi executado o serviço, deixando-o exatamente como encontrado.

2) Manutenção dos equipamentos já existentes em conjunto com a nova contratação.

- No item 6 – Da Especificação Técnica dos produtos, do
Termo de Referência, para o item poste metálico:

Fornecimento de postes metálicos

ITEM 08 – POSTE METÁLICO 12 METROS

No edital retificado, encontra-se as seguintes menções
a postes metálicos, entre outras:

Poste Metálico, 12m altura, poligonal 08 lados, fabricado em 02 seções tronco cônicas, utilizando chapa de
aço 1010/1020;

- No Item 10, da tabela 1 do Anexo I - Planilha modelo
para proposta comercial, solicita-se cotação para fornecimento com serviço de instalação de 36 postes metálicos de 12 metros.
- No item 5.1.1.1.1 do Termo de Referência, anexo 2:
O item POSTE METÁLICO 12 METROS, que também faz
parte do ponto de vídeo vigilância urbana, será devidamente instalado sempre a critério da contratante nos
locais onde houver a necessidade de instalação deste
para que seja feita a instalação da câmera e quadro de
comando.

Soldas do tipo Mig AWS. A% e ASME. SFA. 5-18;
Seções unidas por pressão através de junção do tipo
SLIP-Joents;
Poste com altura total de fornecidos com flange 400
mm x 400 mm x ½, chumbadores J intertravados M24
x 800 mm;
Acessório tubular diâmetro 48 mm para acoplamento
da caixa de equipamentos;
Poste começando com diâmetros de 270 mm no pé e
125 mm no topo;

- No item 5.1.2.3 do Termo de Referência, anexo 2:

Janela para inspeção;

5.1.2.3. FORNECIMENTO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE POSTE METÁLICO 12 METROS

Galvanização e fogo por imersão a quente interna e externamente, conforme normas;

Realizar estudo e sondagem de solo em local determinado pela fiscalização

O poste deverá ser fixado sobre uma base de concreto
armado e aparafusado com chumbadores
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Portanto, a retificação foi inócua, apenas substituiu o
termo “venda” por “fornecimento”.
Os equipamentos e softwares serão disponibilizados
em regime de locação. Os postes metálicos serão adquiridos pela administração para serem fixados em locais preestabelecidos.
Mas a questão central é a natureza distinta dos itens licitados: prestação de serviço de videomonitoramento e
instalação de postes metálicos. Muitas empresas especializadas em videomonitoramento não podem realizar
a instalação de postes metálicos e vice-versa.
A licitação de objetos de natureza distinta em um único lote restringe o universo de participantes, uma inobservância ao disposto no art. 3º, §1º, I, da Lei 8.666/93:
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato;
A Administração deverá explanar as razões técnicas que
justifiquem a aglutinação dos serviços e comprovar que
essa solução é economicamente viável.
Deverá trazer aos autos as pesquisas de preço realizadas que comprovem a existência de diversas empresas
capazes de fornecerem o objeto tal como foi descrito.
Manutenção dos equipamentos já existentes em conjunto com a nova contratação
O programa Olho Digital é um convênio firmado pela
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) com
municípios capixabas. Em Aracruz existem 40 câmeras
fornecidas pelo convênio Olho Digital.
Segundo a representante os equipamentos do Olho Digital são obsoletos e incompatíveis com os novos sistemas existentes no mercado. As câmeras do Olho Digital
usam a tecnologia ISS, mas as especificações contidas
no edital reproduzem especificações de outro software.
Segundo informações capturadas no site da ISS, os sistemas são compatíveis com qualquer equipamento de
segurança de terceiros:
ISS CCTV ou ISS – Intelligent Security Systems, empresa de origem na Rússia, tem sua sede em Woodbridge,
NJ, é uma empresa líder no desenvolvimento de sistemas de vigilância de segurança e controle para vídeo
em rede digital. Os sistemas da ISS podem ser integrados com os sistemas de controle de acesso e incêndio,
e são compatíveis com praticamente qualquer equipamento de segurança de terceiros (h.n.).
Sua experiência com algoritmos avançados é incomparável, proporcionando um nível de inteligência que antes estava disponível apenas para aplicações governamentais e militares.
A empresa está sempre desenvolvendo capacidades
funcionais de produção, adquirindo uma vantagem no
mercado global de vídeo-vigilância e segurança.
Hoje, mais de 25.000 sistemas usando tecnologia ISS
são empregados em 51 países. Os produtos são implementados em bancos, escritórios, instalações industriais e de fabricação, lojas de varejo e supermercados,
instalações de processamento petroquímico, marinas,
arenas esportivas, cassinos, hospitais, escolas, etc. No
Diário Oficial de Contas

Brasil a ISS possui uma experiência comprovada em
Monitoramento de Rodovias e Portos.
AWDC Networks é Distribuidor Autorizado ISS no Brasil, podendo credenciar revendas e empresas de segurança para operarem com esse sistema.
Capturado em http://www.wdcnet.com.br/fabricante/
iss
O Município está locando 36 câmeras para expandir sua
rede atual de 40 câmeras.
No item 5.1.1.2, o edital descreve os equipamentos já
existentes:
5.1.1.2. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA MODALIDADE 24X7 DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS COMPONENTES DE 40 (QUARENTA) PONTOS EXISTENTES DE VIDEO VIGILÂNCIA URBANA
O Município possui 40 (quarenta) pontos de vídeo vigilância urbana que foram cedidas pelo Governo do estado do Espírito Santo, através do programa Olho Digital. Estes 40(quarenta) pontos de vídeo vigilância urbana existentes no Município são constituídos pelos equipamentos descritos na tabela abaixo, os quais deverão
ser considerados pela empresa proponente para elaboração de sua proposta comercial para este certame.
[...]
Todos os equipamentos sob manutenção e suporte neste item para pontos de vídeo vigilância urbana já existentes e pertencentes a Contratante, inclusive rede de
rádios e cabeamento elétrico de conexão com a rede
de energia da concessionaria e cabeamento de dados
de conexão da câmera com o quadro de comando, deverão receber serviços de manutenção e suporte técnico na modalidade 24x7 pela contratada conforme cawww.tce.es.gov.br

racterísticas técnicas e acordos de níveis de atendimento e reposição de peças descritos neste documento em
item que trata especificamente das características destes serviços.
Uma vez que o município já possui 40 câmeras, caberá
a ele decidir pela utilização dessas câmeras na nova solução em contratação. Poderá exigir que o novo sistema
e as novas câmeras sejam compatíveis com as antigas.
Entretanto, nesse modelo híbrido proposto no edital,
não ficou claro a quem caberia o custo de reposição de
peças ou até da totalidade do equipamento antigo, no
caso de perda total. Também não foi especificado na tabela do item 5.1.1.2 do edital a data de aquisição dos
equipamentos, fator relevante para elaboração da proposta comercial no que tange aos serviços de manutenção dos equipamentos antigos.
Contudo, em nosso entendimento, o mais adequado seria contratar a manutenção dos equipamentos de propriedade do Município em outro lote, pois trata-se de
serviço de natureza distinta de locação.
Desse modo, fica mantido o indício de irregularidade
apontado.
INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE
REQUISITOS QUE RESTRINGEM DESNECESSARIAMENTE
O CERTAME
Na Petição Inicial 223/2018 e Peça Complementar
10.897/2018, a representante reportou a existência de
direcionamento do certame para diversos itens.
Com a suspensão do certame, e posterior publicação do
edital retificado, a representante protocolizou a Petição
Intercorrente nº 1.234/2018 e a Peça Complementar nº
12.417/2018, em 20/7/2018, informando que alguns
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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dos indícios de direcionamento no Edital nº 217/2018
foram sanados, nos seguintes termos à fl. 5 da Peça
Complementar nº 12.417/2018:
2.1) A impugnante havia alertado para o flagrante direcionamento das especificações técnicas referentes
ao hardware do Videowall (item 6, subitem 01 do Anexo II), que correspondiam, com exatidão conforme foi
comprovado (com a juntada do datasheet, inclusive), a
um acessório fabricado exclusivamente pela empresa
SUPERMICRO.
O edital foi republicado, com alteração de algumas especificações técnicas, de modo que não se verifica mais
o direcionamento até então existente. Contudo, conforme foi agora elaborado, não há no mercado, um só
equipamento que atenda a todas as especificações exigidas. A impressão inevitável é que, no afã de afastar
a suspeita de direcionamento, se criou um verdadeiro
monstro do Dr. Frankenstein, uma grotesca colcha de
retalhos, desprovida de qualquer sentido.
Contudo, permanecem requisitos restritivos ao certame sem justificativas técnicas em relação ao hardware
de Videowall, como os listados abaixo:
[...]
-Qual a necessidade de 12 portas USBs onde não serão
todas utilizadas? Lembrando que este item é um servidor de gerenciamento de Videowall. Não há necessidade da quantidade excessiva de portas USBs. Qual a explicação da utilização porta por porta?

ruído em 21 decibéis? Qual a diferença se vão estar instaladas em Rack e local (Data Center) distante aos operadores do sistema? Qual a justificativa para tal nível de
ruído e excesso de especificação técnica.
Além disso, permanecem os seguintes indícios de direcionamento:
[...]
Já no que concerne ao Gerenciador digital de vídeo em
rede para vídeo vigilância urbana (item 6, subitem 06),
a suspeita de direcionamento para a Supermicro permanece. A análise do datasheet (já apresentado) possibilita que se comprove a imensa similaridade. E, mais
uma vez, também, há uma série de exigências desprovidas de necessidade e justificativa, cujo conjunto apenas
é atendido pela Supermicro:
- Qual a necessidade/justificativa da exigência de 8
baias de 21/2 uma vez que não haverá utilização para armazenamento, mas apenas para gerenciamento?
-Qual a necessidade/justificativa de botão reset na parte frontal do gabinete?
- Qual a necessidade/justificativa do servidor possuir
índice Specint_rate_base2006 com no mínimo 504
pontos? Trata-se de uma organização que realiza testes convertidos em pontuação, cujo uso é praticamente inexistente.
- Qual a necessidade/justificativa da exigência de 14
portas USB, uma vez que não serão todas utilizadas?

- Qual a necessidade das 2 portas UART 16550 integradas na placa mãe? Qual a explicação da utilização de
porta por porta?

- Qual a necessidade/justificativa da exigência de expansão de até 2Tb de RAM e 8 slots de memória, se
apenas serão entregues 16Gb?

-Qual a necessidade da fonte de energia ter emissão de

-Qual a necessidade/justificativa da exigência on-board
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de 10 portas SATA, uma vez que se trata de um servidor de gerenciamento de imagens com f ornecimento
de somente 2 discos SATA?
Em resumo, apenas o fabricante Supermicro atende ao
conjunto das especificações exigidas pelo edital.
2.2) Idêntica situação se repete quanto ao Gerenciador
digital de vídeo em rede para vídeo vigilância urbana
(item 6, subitem 06), mas no que concerne à arquitetura do software: não houve qualquer alteração e os indícios de direcionamento continuam presentes de modo alarmante, com a transcrição de vários trechos do
datasheet do sistema da DIGIFORT (7.0 e 7.2) - em alguns pontos, apenas a ordem das palavras é alterada.
Uma rápida olhada nos trechos grifados no datasheet já
anexado comprova o alegado. Não fosse suficiente, há
algumas especificações desprovidas de qualquer justificativa técnica, que apenas reforça a grave suspeita. A título de exemplo:
- Qual a necessidade de expansão de até 2Tb de RAM e
16 slots de memória, uma vez que apenas serão entregues 16Gb? Qual a explicação para o excesso de especificação uma vez que a solução de videomonitoramento
é fechada - ou seja, se trata de uma prestação de serviço, de modo que a contratada deve entregar a solução
de gerenciamento para atender ao software.
-Qual a necessidade da controladora On-Board (integrado a placa mãe) de 10 portas SATA, uma vez que é um
servidor de gerenciamento de imagens com solicitação
de fornecimento de somente 2 discos SATA?
2.3) Quanto ao Nobreak 15 KVA (item 6, subitem 09
do Anexo II), a situação também se mantém a mesma: transcrição de trechos inteiros de datasheet de
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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um equipamento especifico, no caso, o modelo “SURT15KRMXLT” do fabricante APC, sendo que o datasheet
outrora anexado não deixa qualquer dúvida.
2.4) Não bastassem todos os indícios de direcionamento acima, ainda se verificou o direcionamento para o
mesmo fabricante citado no tópico anterior - APC - no
que concerne também ao Rack 42Us (item 6, subitem
09(sic) [10] do Anexo II).
Algumas das especificações, como dimensões (1992.00
mm A, 600.00 mm L e 1070.00 mm P), bem como outros parâmetros como carga estática e dinâmica, ponto de aterramento e rodízios nativos, foram um conjunto de características exclusivas da APC NETSHELTER
AR3100 SX 42U.
Desnecessário tecer maiores comentários acerca das
implicações de um eventual direcionamento, razão pela
qual se faz necessária a imediata revisão do edital, sob
pena de nulidade de todo o procedimento licitatório,
além de responsabilização dos envolvidos.
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
Não foram apresentadas justificativas para esse ponto.
À fl. 4 da Petição Intercorrente nº 1.705/2018, a Administração apenas informa não concordar com a representante:
Quanto aos itens “suspeita de direcionamento”; “graves falhas de conhecimento técnico”; “exigências irregulares de habilitação”; “ausência de informações para
elaboração da proposta”; “cláusulas abusivas em desfavor do particular” e “risco de utilização de critérios subjetivos de julgamento”, a representação apresentada
pela CONNECTIONS SOLUÇÕES EIRELI, questionando a
legalidade do Pregão Eletrônico n.º 217/2018, limitouDiário Oficial de Contas

-se apenas a descrever fatos sem apresentar qualquer
indício de prova, devendo a denúncia, portanto, ser arquivada por desatendimento das formalidades prescritas pelo art. 94 da Lei Orgânica do TCE/ES.

Na segunda impugnação, a representante informa sobre a correção do item 11.5.1.8, contudo com persistência no item 14.1.18 do Termo de Referência da referência a 50 câmeras.

AVALIAÇÃO INICIAL

Item sem clareza

Nas tabelas abaixo são listados os requisitos citados pela representante que guardam grande semelhança aos
itens dos datasheets dos fabricantes citados.

A representante informa que o item 11.5.1.9 apresentava a seguinte redação original:

[...]
A Administração deverá demonstrar o atendimento dos
requisitos mencionados por diversos equipamentos/fabricantes do mercado, assim como justificar essas exigências.
EXIGÊNCIAS IRREGULARES NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Da exigência de atestado de capacidade técnica com
comprovação de prestação de serviço de natureza compatível, contendo no mínimo 50 câmeras interligadas a
uma central única
A representante informa que no item 11.5.1.8 do primeiro edital foi exigido atestado de capacidade técnica
para instalação, configuração e manutenção na modalidade 24X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana) em sistema de CFTV IP contendo no mínimo
50 (cinquenta) câmeras interligadas a uma central única
de videomonitoramento. Alega que tal exigência é muito superior ao número que será contratado, ou seja, 36
câmeras. Mesmo que se considerasse as 40 câmeras de
propriedade do Município, seriam 76 câmeras. Ressalva
que já se firmou na jurisprudência o entendimento de
que a exigência de percentual superior a 50% (cinquenta por cento) da quantidade a ser contratada é considerada exigência abusiva.
www.tce.es.gov.br

11.5.1.9. Os profissionais exigidos acima deverão prestar suporte durante a implantação, manutenção e vigência do contrato. A lista deverá ser entregue quando
da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá comprovar o vínculo com os profissionais acima, SOB PENA
DE NÃO ASSINATURA DO CONTRATO E DE TER QUE RESPONDER AS SANÇÕES CABIVEIS. Se estes não forem sócios da empresa, deverá apresentar cópia autenticada
da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da ficha de
registro do empregado devidamente registrada na DRT
ou de contrato de trabalho para prestação de serviços
com firmas reconhecidas e devidamente registradas em
cartório, bem como deverá apresentar cópia autenticada dos referidos certificados de treinamento exigidos.
A redação do edital retificado corrigiu parte do problema, mas persistiu a referência a “certificados de treinamento exigidos”, sem menção a quais certificados o texto se refere:
11.5.1.9. Os profissionais exigidos nos itens 11.5.1.5 e
11.5.1.7 deverão prestar suporte durante a implantação, manutenção e vigência do contrato. A lista deverá
ser entregue quando da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá comprovar o vínculo com os profissionais acima, SOB PENA DE NÃO ASSINATURA DO CONTRATO E DE TER QUE RESPONDER AS SANÇÕES CABISexta-feira, 27 de julho de 2018
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VEIS. Se estes não forem sócios da empresa, deverá
apresentar cópia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdência Social, da ficha de registro do empregado
devidamente registrada na DRT ou de contrato de trabalho para prestação de serviços com firmas reconhecidas e devidamente registradas em cartório, bem como
deverá apresentar cópia autenticada dos referidos certificados de treinamento exigidos.
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
Não foram apresentadas justificativas para esse ponto.
À fl. 4 da Petição Intercorrente nº 1.705/2018, a Administração apenas informa não concordar com a representante:
Quanto aos itens “suspeita de direcionamento”; “graves falhas de conhecimento técnico”; “exigências irregulares de habilitação”; “ausência de informações para
elaboração da proposta”; “cláusulas abusivas em desfavor do particular” e “risco de utilização de critérios subjetivos de julgamento”, a representação apresentada
pela CONNECTIONS SOLUÇÕES EIRELI, questionando a
legalidade do Pregão Eletrônico n.º 217/2018, limitou-se apenas a descrever fatos sem apresentar qualquer
indício de prova, devendo a denúncia, portanto, ser arquivada por desatendimento das formalidades prescritas pelo art. 94 da Lei Orgânica do TCE/ES
AVALIAÇÃO INICIAL
Da exigência de atestado de capacidade técnica com
comprovação de prestação de serviço de natureza compatível, contendo no mínimo 50 câmeras interligadas a
uma central única
O item 11.5.1.8 do edital retificado corrigiu essa questão, com exigência de atestado contendo referência a
Diário Oficial de Contas

no mínimo 50% do total de câmeras solicitadas.

viços de:

11.5.1.8. Apresentar, no mínimo 1 (um) ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA, contendo a comprovação de
que a licitante presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza compatível com o objeto desta licitação.
A comprovação será feita por meio de apresentação de
atestado(s), devidamente assinado(s), carimbado(s) e
em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do
serviço, comprovando que a licitante efetua ou efetuou
serviços de:

Instalação, configuração e manutenção na modalidade
24X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) em sistema de CFTV IP contendo no mínimo 50(cinquenta) câmeras e interligadas a uma central única de
videomonitoramento;

Instalação, configuração e manutenção na modalidade
24X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) em sistema de CFTV IP contendo no mínimo 50%
(cinquenta) por cento do total de câmeras solicitadas
no presente termo de referência e interligadas a uma
central única de videomonitoramento;

O item 11.5.1.9 retificado apresenta a seguinte redação:

Instalação, configuração e manutenção na modalidade
24X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) em Central de videomonitoramento;
Observa-se que o termo câmeras solicitadas se refere
apenas as 36 câmeras a serem locadas, portanto poderá
ser apresentado um atestado com 18 câmeras.
Entretanto, de fato persistente a referência a 50 câmeras no item 14.1.8 do edital:
14.1.8. Apresentar, no mínimo 1 (um) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, contendo a comprovação de que a
licitante presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza compatível com o objeto desta licitação. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestado(s), devidamente assinado(s), carimbado(s) e em
papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, comprovando que a licitante efetua ou efetuou serwww.tce.es.gov.br

Instalação, configuração e manutenção na modalidade
24X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) em Central de videomonitoramento;
Item sem clareza

11.5.1.9. Os profissionais exigidos nos itens 11.5.1.5 e
11.5.1.7 deverão prestar suporte durante a implantação, manutenção e vigência do contrato. A lista deverá
ser entregue quando da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá comprovar o vínculo com os profissionais acima, SOB PENA DE NÃO ASSINATURA DO CONTRATO E DE TER QUE RESPONDER AS SANÇÕES CABIVEIS. Se estes não forem sócios da empresa, deverá
apresentar cópia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdência Social, da ficha de registro do empregado
devidamente registrada na DRT ou de contrato de trabalho para prestação de serviços com firmas reconhecidas e devidamente registradas em cartório, bem como
deverá apresentar cópia autenticada dos referidos certificados de treinamento exigidos.
Não ficou claro a quais certificados de treinamento o
texto se refere.
Isso posto, fica mantido o indício de irregularidade
apontado.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA
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ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
Para a representante o edital carece de informações
relevantes e necessárias para a correta estimativa dos
custos e consequentemente para a elaboração da proposta comercial, nos seguintes termos:
4.1 O subitem 5.1.1 (Características gerais da prestação
de serviços de vídeo vigilância urbana) não informa o
bitrate de visualização, nem tampouco de gravação, de
modo que é impossível mensurar o link necessário para
a transmissão de vídeo, impacto no volume de gravação
e qualidade das imagens.
4.2 O subitem 5.1.1.1.1 (referente aos 36 novos pontos de vídeo vigilância urbana) não informa a especificação técnica do braço extensor das câmeras; não há
qualquer informação sobre o tipo, material, formato,
dimensões etc., o que impacta no custo e também funcionalidade do projeto. Além disso, na figura detalhada da instalação externa, consta a instalação de aterramento. Contudo, não há especificação do aterramento
e SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas); não há qualquer informação sobre o tamanho
da haste de aterramento, material da haste, tipo de malha, se há ou não tubulação de descida, especificação
da cordoalha, tipo e modelo de captor (Franklin, Gaiola
de Faraday?), tipo de anilha de contato, caixa de inspeção, etc. Ainda, o edital não contém qualquer informação sobre o percentual de equipamentos em estoque
que a contratada deve manter acerca dos novos equipamentos que serão fornecidos.
4.2.1 Aqui, existem questões ainda mais preocupantes,
que merecem atenção especial. Logo abaixo da figura
croqui, consta o seguinte texto:
Diário Oficial de Contas

Visto que o fornecimento da rede de telecomunicações
para conexão do ponto de vídeo vigilância urbana a
Central de Vídeo Vigilância será fornecido pela Contratante; que o ponto de energia para alimentação elétrica
dos equipamentos também será fornecido pela contratante; pelo fato de que a informação sobre os locais onde deverão ser instalados os pontos de vídeo vigilância
não ocasionarão falta de isonomia entre as proponentes
(A área de abrangência do projeto está demarcada (Vias
urbanas do Município de Aracruz)) e principalmente pelo fato de não ser do interesse da administração divulgar em documento de acesso público, informações de
segurança do município, os locais de implantação dos
equipamentos componentes dos pontos de vídeo vigilância urbana deste projeto apenas serão informados
a empresa contratada no momento da emissão das ordens de serviço e empenhos conforme cada contratação. Os locais de instalação das câmeras será definido
também, na época, a partir do mapa da violência e seguirá critérios como maior concentração de pessoas e
necessidades das comunidades com finalidade de gerar
maior eficiência no combate à criminalidade, auxiliando o policiamento ostensivo e o processo investigativo,
com a identificação de infratores. (grifamos)
Inicialmente, cumpre questionar, exatamente a que o
edital se refere ao mencionar que a informação será
fornecida “conforme cada contratação”? A multiplicidade de contratações apenas se faz presente em um sistema de registro de preços, o que, até onde se sabe, não
ocorre no presente certame. Não obstante, há no corpo
do edital, referências ao sistema de registro de preços
que são incompreensíveis, conforme será visto adiante.
Além disso, fica evidente a contradição existente entre
www.tce.es.gov.br

a previsão acima, e aquela constante do subitem 5.1.2
(Descrição detalhada dos serviços componentes da tabela 1 (Itens serviços de instalação de equipamentos e
sistemas) do Sistema de Vídeo Vigilância Urbana), segundo a qual os serviços englobam o “Fornecimento e
implantação de toda a Infraestrutura e cabeamento necessários para a implantação de rede elétrica e rede de
dados e imagens”.
Afinal, de quem será a responsabilidade pelos custos
da infraestrutura? Além disso, o tipo de infraestrutura a
ser implementada -rádio, fibra ótica, etc. -influencia diretamente no preço.
Mas não é só: o texto acima também diz expressamente que apenas informará os locais onde os pontos serão
instalados para a contratada, no momento da emissão
das ordens de serviços, sob a justificativa de questões
de segurança pública.
Ilmo. Sr. Pregoeiro, a definição dos locais onde os pontos serão instalados está diretamente relacionada aos
custos e, consequentemente ao preço. Ainda, apenas
conhecendo o local, é possível avaliar o tipo de infraestrutura que será necessária - cujo preço também varia,
conforme o tipo, conforme anteriormente mencionado.
E mais: ainda pode ocorrer do local estipulado não possuir qualquer viabilidade técnica.
Assim, caso a Administração Pública entenda como absolutamente necessário o sigilo acerca dos pontos, então deveria ter promovido antecipadamente o estudo
adequado para informar as licitantes o tipo de infraestrutura necessária, o quantitativo de material usado e
tudo o mais que se faz imprescindível para que as mesmas possam formar seu preço. Fornecendo todas essas
informações previamente, o Município até poderia se
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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abster de informar os pontos, desde que assumisse a
total responsabilidade por quaisquer imprevistos quanto à infraestrutura ou problemas decorrentes de um estudo mal realizado.

No caso de reposição, é necessário que o equipamento
seja da mesma marca e modelo do anterior? O que fazer quando se tratar de equipamentos descontinuados?

Contudo, não se pode admitir que a Administração Pública negue as informações-seja a definição dos pontos
ou absolutamente todos os dados decorrentes de um
estudo prévio contendo todas as especificações e quantitativos-e simplesmente deixe as licitantes no escuro.

Ainda, não há qualquer previsão sobre sistema de gravação (storages e servidor) para as câmeras já instaladas. Em momento algum, o edital especifica onde serão armazenadas as imagens, a qualidade da gravação
e, muito menos, se o Município já possui tais equipamentos.

Como foi elaborado, o edital incita o temor à falta de
isonomia, apesar de negá-la, pois apenas uma empresa
que tenha acesso a tais informações pode elaborar uma
proposta que corresponda de fato à realidade.

4.4 Há omissões relevantes também acerca do equipamento Videowall (item 6, subitem 01 do Anexo II), sobre o qual já se falou no tópico sobre indícios de direcionamento.

Por fim, a previsão contida neste trecho do Termo de
Referência também está em conflito direto com aquela
constante do item 12.1 do edital (Visita Técnica):

Não há especificação técnica do suporte dos monitores. É necessário informar como o suporte será feito, de
modo a evitar adaptações e desníveis que podem prejudicar o funcionamento visual do conjunto (por exemplo, escalável, trilho, tipo de fixação, peso de sustentação, regulagem vertical/horizontal e profundidade, material, ajuste de ângulo etc). É um tipo de suporte para
aplicação específica. Não há qualquer justificativa para
a falta de tais informações, uma vez que se trata de um
item imprescindível em se tratando de aplicação de Videowall, impactando diretamente nas funcionalidades
do sistema e no custo do projeto.

Os interessados em participar poderão efetuar visita
técnica nos locais definidos para instalação, a fim de
examinar detalhadamente as características individuais desses locais, observando eventuais dificuldades e
demais informações necessárias para a elaboração da
proposta
Ora, afinal as informações acerca dos locais onde os novos pontos serão instalados serão fornecidas apenas à
contratada no momento da contratação ou às licitantes
que realizarem visita técnica? Além disso, em se tratando de informações cruciais para a elaboração da proposta e execução do contrato, a visita técnica não deveria ser obrigatória?
4.3 Quanto ao item 5.1.1.2 (referente aos 40 pontos de
vídeo vigilância urbana existentes), o mesmo problema
do estoque se repete. Qual o quantitativo em estoque?
Diário Oficial de Contas

Além disso, o Termo de Referência não deixa claro se o
servidor de gerenciamento deverá possuir 4 (quatro) ou
6 (seis) núcleos, pois traz informações contraditórias:
em um ponto, prevê que “deverá ser fornecido com 1
processador Six-Core”; em outro, que “deverá possuir
no mínimo 4 núcleos”.
4.5 Em relação ao item “poste metálico” (item 6, subiwww.tce.es.gov.br

tem 08 do Anexo II), além das irregularidades já apontadas, também faltam as especificações mínimas para
que as licitantes possam formar seu preço: não há referência ao tipo de base para concretagem (brita ou areia,
por exemplo), quantidade mínima de metros cúbicos,
profundidade mínima para instalação, dimensões mínimas da sapata cimentícia, nem tampouco as normativas
mínimas (NBR/ABNT) a serem seguidas. Ora, são questões técnicas que, além de impactar no custo, refletem
diretamente também no que concerne à funcionalidade e segurança do projeto, pois se trata de fixação de
postes em vias públicas.
4.6 No que concerne ao item 7 (Serviços de manutenção e suporte técnico), não há qualquer previsão acerca da periodicidade ou número de vezes em que a contratada deverá realizar a limpeza das lentes das câmeras.
Ilmo. Sr. Pregoeiro, é impossível elaborar a proposta
sem ter a mais vaga ideia de quantas vezes tal tarefa
deverá ser realizada, pois a mesma envolve custos, com
mobilização de pessoal, inclusive, que devem ser computados na elaboração da proposta, pois influenciam
diretamente o preço. Onde entrará tal custo? O mesmo já se encontra contemplado no valor estimado? Caso positivo, de que modo esse cálculo foi feito? Sem tais
informações, a licitante fica, conforme já mencionado,
tateando na escuridão e sujeita a um jogo de adivinhação na elaboração da sua proposta.
Além disso, nos termos da previsão acima, a Administração Pública se concede a prerrogativa de obrigar a
contratada a executar serviços a seu bel prazer, sem que
os mesmos estejam previamente estipulados. A previsão é, para dizer o mínimo, absurda e extrapola as prerSexta-feira, 27 de julho de 2018
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rogativas garantidas à Administração Pública em suas
relações contratuais, conforme será visto adiante.

ço e definir os métodos e prazos de execução, conforme
estabelecido no art. 6º, IX, da Lei 8.666/93:

RAZÕES DE JUSTIFICATIVA

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:

Não foram apresentadas justificativas para esse ponto.

[...]

AVALIAÇÃO INICIAL

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

Obras e serviços somente poderão ser licitados quando
houver projeto básico, orçamento detalhado contemplando todos os custos unitários, previsão de recursos
orçamentários para realização dos pagamentos e o produto esperado da contratação estiver contemplado nas
metas do Plano Plurianual, conforme disposto no art.
7º, §2º, da Lei 8.666/93:
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados
em participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata
o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
Por sua vez o projeto básico deve fornecer elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, que possibilitem avaliar o custo da obra/serviDiário Oficial de Contas

mento ou componente que componha os sistemas sob
contrato por outro novo, corrigir/reparar caso ocorra
dano, furto ou roubo dos mesmos, sem custos adicionais para a contratante.
Para a representante, as duas observações são exorbitantes e causam ônus excessivo para a empresa contratada, não podendo ser respaldadas sob o manto da supremacia do interesse público.
Além disso, o edital também não deixa claro se a obrigação se refere apenas aos novos equipamentos ou, também àqueles de propriedade do Município que já se encontram instalados (o que está intimamente ligado às
irregularidades concernentes ao objeto).
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA

[...]

Não foram apresentadas justificativas para esse ponto.

Entretanto, no Termo de Referência (Anexo II) existem
alguns pontos que não estão claros inviabilizando a estimativa de custo para elaboração da proposta comercial.

AVALIAÇÃO INICIAL

Fica mantido o indício de irregularidade.
DA EXISTÊNCIA DE ÔNUS EXCESSIVO IMPUTADO À CONTRATADA
No item 7 do Anexo II (Termo de Referência) consta a
seguinte observação:
A contratada será responsável pela reposição de qualquer equipamento, serviços ou software da solução sob
quaisquer condições (catástrofes naturais, vandalismo,
roubo, etc.) eximindo-se a municipalidade de qualquer
ônus, tendo em vista a solução estar ligada a Segurança pública.
No item 9, a seguinte:
A contratada deverá substituir todo e qualquer equipawww.tce.es.gov.br

A contratada deverá se responsabilizar por seus equipamentos, podendo inclusive contratar seguro para os
mesmos.
Ao elaborarem suas propostas comerciais, os participantes do certame deverão levar esse quesito em consideração.
Todavia, não vislumbramos responsabilidade total da
Contratada em relação aos equipamentos de propriedade da Administração.
Fica mantido, portanto, o presente indicio de irregularidade.
TESTE FUNCIONAIS SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS DE JULGAMENTO
O item 13.6 do Anexo II (Termo de Referência) prevê
que o vencedor do certame deverá, em 15(quinze) dias
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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corridos a partir da data da licitação, providenciar um
ambiente de referência para testes funcionais, no qual
será verificada a conformidade da solução ofertada
(Materiais, Equipamentos e Softwares) com as especificações técnicas exigidas no edital e anexos.
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
Não foram apresentadas justificativas para esse ponto.
AVALIAÇÃO INICIAL
O edital previu a realização de testes funcionais, entretanto não fixou critérios objetivos de avaliação, uma
inobservância ao princípio do julgamento objetivo previsto no art. 3º, caput, da Lei 8.666/93.
Esse é o entendimento externado no relatório que embasou o Acórdão TCU 2.059/2017 – Plenário:
38. Preliminarmente, cabe esclarecer que prova de conceito (PoC), no âmbito da jurisprudência desta Corte de
Contas, corresponde a uma apresentação de amostras
no contexto de uma licitação, com o objetivo de permitir que a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar no certame comprove que a solução apresentada satisfaz os requisitos exigidos no edital (Acórdão 1.984/2006-TCU-Plenário – relatório). De forma
a não dar espaço a julgamento subjetivo e garantindo
a eficácia do princípio da publicidade, os critérios de
avaliação, as atividades de aferição de compatibilidade, assim como os planos, casos e relatórios de teste,
devem constar detalhadamente nos editais (Acórdãos
346/2002-TCU-Plenário e 1.512/2006-TCU-Plenário).

O item 11.6 do edital original previa a entrega de “documentação complementar” para a habilitação:

[...]

d) Todos os documentos emitidos em língua estrangeira
deverão ser entregues acompanhados da tradução para
língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

[...]

e) Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados
em cartório de títulos e documentos.
Para a representante, a exigência é absurda e não se encontra no rol permitido pela Lei nº 8.666/93. A exigência de tradução juramentada e consularização de documentos de procedência estrangeira ou emitidos em língua estrangeira prevista no §4º do art. 32 diz respeito
apenas aos documentos da própria licitante em uma licitação internacional. O processo de consularização, é
caro, burocrático e demorado, imputando ônus excessivo às licitantes, sem qualquer fundamento legal.
Houve uma retificação parcial no edital, entretanto com
permanência do vício.
Para a representante, essas exigências acabam por restringir a competitividade do certame, em desalinho ao
art.3º, §1º, I, da Lei nº 8.666/93.
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
Não foram apresentadas justificativas para esse item.

Testes funcionais podem ser entendidos como prova de
conceito. Fica mantido o indício de irregularidade.

AVALIAÇÃO INICIAL

DA EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR NÃO
PREVISTA NA LEI 8.666/93

11.6. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

Diário Oficial de Contas

Tal exigência persiste no edital retificado:
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Observações:
d) Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados
em cartório de títulos e documentos.
De fato, a exigência de consularização de documentos
de procedência estrangeira ou emitidos em língua estrangeira prevista no §4º do art. 32 diz respeito apenas
aos documentos da própria licitante em uma licitação
internacional:
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
por servidor da administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial.
[...]
§ 4o As empresas estrangeiras que não funcionem no
País, tanto quanto possível, atenderão, nas licitações
internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil
com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
Por outro lado, o art. 224 do Código Civil determina que
“Os documentos redigidos em língua estrangeira serão
traduzidos para o português para ter efeitos legais no
País”.
Por sua vez, o Manual de Serviço Consular e Jurídico
Sexta-feira, 27 de julho de 2018

30

ATOS DOS RELATORES

do Ministério das Relações Exteriores, estabelece que o
documento de origem estrangeira terá validade somente nas seguintes condições:
4.7.1 O Decreto no. 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
promulgou a Convenção sobre a Eliminação da exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada em Haia, em 5 de outubro de 1961 (Convenção da Apostila) e a Resolução 228, de 22 de junho
de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou a sua aplicação no Brasil, no âmbito do Poder
Judiciário.
I - Nos termos do Art. 2º da Convenção da Apostila e
do Art. 2º da Resolução CNJ 228/2016, o Governo brasileiro deverá dispensar a legalização consular dos documentos previstos no Artigo 1º da Convenção, feitos
em um dos Estados contratantes e que devam produzir
efeitos no território nacional.
II - Os Postos que detenham jurisdição sobre países partes da Convenção da Apostila deverão informar ao público da sua jurisdição que, conforme previsto nos artigos 3º e 4º do referido tratado, a formalidade necessária para que o documento emitido no respectivo país venha a produzir efeitos no Brasil será a aposição do
certificado denominado “apostila”, a ser emitido pelo
órgão competente do Governo local, que atestará a autenticidade da assinatura, a função ou o cargo exercidos pelo signatário do documento, e, quando cabível, a
autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento. A existência de procedimentos adicionais eventualmente necessários à plena produção de efeitos do documento deverá ser verificada diretamente pelo interessado junto às entidades destinatárias.
III - Todos os Postos com jurisdição sobre país(es) parDiário Oficial de Contas

te(s) da Convenção da Apostila devem estar habilitados
a prestar ao público informações sobre quais são os órgãos competentes do governo local aptos à emissão da
apostila e os respectivos contatos.
4.7.2 A repartição consular deverá informar ao público
de sua jurisdição que, para fins de produção de efeitos
no Brasil, o documento escrito em língua estrangeira, já
devidamente apostilado, deverá ser traduzido por tradutor público juramentado, inscrito em Junta Comercial
no Brasil, nos termos do Art. 224 do Código Civil, do Art.
192 do Código de Processo Civil, dos Art. 129 e 148 da
Lei dos Registros Públicos/1973 e do Decreto nº 13.609,
de 21/10/1943. Esta regra não se aplicará no caso da
documentação prevista na Seção 3ª do Capítulo 5º.
Entretanto, entendemos que tais dispositivos abrangem somente os documentos habilitatórios previstos
nos arts. 28 a 31 da Lei. 8.666/93. Não se aplicariam,
por exemplo, aos manuais dos equipamentos.
Fica mantido o indício de irregularidade.
EXIGÊNCIA TÉCNICAS NÃO JUSTIFICÁVEIS
Às fls. 14-15 da Peça Complementar, a representante
questiona a necessidade de diversos requisitos, nos seguintes termos:
8.1 Em relação ao item “microcomputador estação de
operação” (item 6, subitem 02 do Anexo II):
Qual seria a finalidade em se utilizar disco do tipo SAS
em estação de operação, uma vez que o mesmo é utilizado especificamente em Storages? A exigência é desproporcional e absurda.
O mesmo ocorre quanto à utilização de uma controladora on-board (fixada à placa mãe) com 10 portas SAS/
SATA, uma vez que se solicita somente 2 discos. Qual
www.tce.es.gov.br

a justificativa da utilização de porta por porta uma vez
que se trata de uma estação de operação?
Com que finalidade se exige, especificamente, 4 unidades de memória de 4Gb cada, somando 16Gb, uma vez
que há grande dificuldade de se encontrar no mercado memória de 4Gb para utilização para operação contínua? Por que razão não podem ser utilizadas 2 unidades de 8Gb ou 1 unidade de 16Gb?
8.2 Em relação ao item “quadro de comando com nobreak” (item 6, subitem 04 do Anexo II),
Qual seria a necessidade de 2 drives de 100W RMS cada, se o amplificador possui apenas 20W? Lembrando
que é um amplificador de potência baixa e pouca qualidade de áudio para ambientes externos, principalmente com muito ruído, como em vias urbanas. O amplificador deve possuir no mínimo 80% (oitenta por cento)
da potência do drive para que se obtenha um bom rendimento. Isso impacta diretamente na funcionalidade
do projeto, uma vez que não possui potência suficiente
(sinal dB) para emitir áudio em via pública, com grande
poluição sonora.
8.3 Em relação ao item “gravador central de vídeo em
rede” (item 6, subitem 07 do Anexo II),
O edital especifica que tal item “Deverá possuir BIOS
com no mínimo 128 Mb”. Entretanto, não existe qualquer necessidade de ordem técnica que justifique a exigência. A maioria dos equipamentos em linha de fabricação possui 32Mb de memória BIOS. Uma vez que isso não influenciará no desempenho da máquina, qual a
justificativa para que exija 128Mb de memória da BIOS?
Ainda, consta a especificação de que “deverá possuir 2
portas USBs no painel frontal”. Ora, simplesmente não
Sexta-feira, 27 de julho de 2018
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há nada que justifique a exigência de portas USBs frontais em GRAVADORES. Ainda, há que se questionar a necessidade e justificativa acerca das especificações abaixo:
-Qual seria a necessidade de expansão de 4 slots PCI-Express 3.0 x16, uma vez que os slots não são utilizados na solução de gravação?
-Qual seria a necessidade de possuir 8 (oito) slots de
memória com expansão para até 2 (dois) Tb se será entregue somente 8 (oito) Gb de memória?
-Qual seria a necessidade de 2 baias de discos traseiros,
uma vez que é possível utilizar as baias frontais, mesmo
mantendo desmembrado o volume de armazenamento
das imagens do volume do sistema operacional?
Não há qualquer justificativa para tamanho detalhamento e excesso de especificações, uma vez que o instrumento convocatório trata de prestação de serviços
- e não de aquisição por parte da Administração Pública. O que se espera da contratada é que ela entregue a
solução de gravação com a qualidade e tempo especificados.
AVALIAÇÃO INICIAL
A Administração deverá se manifestar preliminarmente
sobre os requisitos contestados.
EXIGÊNCIA DE PROTOCOLIZAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO,
QUANDO AS DEMAIS COMUNICAÇÕES SÃO TODAS POR
E-MAIL
A representante reporta a exigência de protocolização
da impugnação, exigindo que o licitante se dirija fisicamente à sede do Município, quando as demais comunicações são todas por e-mail.
Diário Oficial de Contas

RAZÕES DE JUSTIFICATIVA

[Acórdão]

Não foram apresentadas justificativas para esse item.

9.3.1. fazer constar endereço eletrônico para envio de
eventuais impugnações e pedidos de informações referentes aos instrumentos convocatórios, em atendimento ao que estabelece os arts. 18 e 19 do Decreto
n. 5.450/2005;

AVALIAÇÃO INICIAL
No Edital nº 217/2018, persiste a exigência de protocolização da impugnação no item 21.1:
21.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da proposta, qualquer pessoa, poderá impugnar o ato convocatório do pregão, mediante petição a ser protocolada exclusivamente no Protocolo
Central da Prefeitura Municipal da Aracruz, localizado Rua Padre Luiz Parenzi, nº.710 Centro – Aracruz/ES,
CEP: 29.190-058, em dias úteis, no horário de 12:00 às
18:00 horas.
Tal exigência está em desalinho com a essência do pregão eletrônico, a qual impõe que todos os atos sejam
realizados no ambiente virtual.
Inclusive, no Acórdão TCU nº 2.632/2008 – Plenário, há
a recomendação para que se aceite as duas formas de
comunicação:
[Voto]
9. Vale acrescentar que não se defende aqui a tese de
que o meio eletrônico seja o único modo de veiculação de impugnações e esclarecimentos, haja vista que
tal meio pode coexistir perfeitamente com a forma tradicional. Doutrina abalizada entende que o regulamento em foco não estabelece regras formais sobre o modo
de encaminhamento da impugnação e que o direito de
petição do particular poderá ser exercido por qualquer
via, não obrigatoriamente apenas pela Internet, não
podendo a Administração se recusar a receber impugnação formulada por escrito de forma tempestiva (Marçal Justen Filho, Pregão, 4ª ed., Dialética, 2005, p. 277).
www.tce.es.gov.br

Inclusive, o Acórdão defende que, além do meio eletrônico, deve-se aceitar o protocolo tradicional.
Parece claro que uma licitante de outro estado ou outra
região do país teria custos desnecessários para realizar
a impugnação através de protocolização a ser realizada
na Prefeitura de Aracruz.
Fica mantido esse indício de irregularidade.
AUSÊNCIA DE RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO ANTERIOR
Através da Petição Intercorrente 1.234/2018 e da Peça Complementar 12.417/2018, protocolizados em
20/7/2018, a representante informa ter impugnado o
edital anterior no prazo legal, contudo não obteve resposta ou manifestação da Administração, uma inobservância ao item 21.2 do edital e ao art. 18 do Decreto
5.450/2005, que determinam um prazo de 24 horas para o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir
sobre a impugnação.
Esse item não constava da Petição Inicial, portanto os
responsáveis ainda não foram chamados a se manifestarem sobre essa questão.
AVALIAÇÃO INICIAL
O item 21.2 do Edital nº 217/2018 retificado estabelece o prazo de 24 horas para o pregoeiro se manifestar
acerca de impugnação.
21.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responSexta-feira, 27 de julho de 2018
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sável pela elaboração deste edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
Fica mantido esse indício de irregularidade.
REFERÊNCIA INDEVIDA AO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇO
Segundo a representante, há referências ao sistema de
registro de preços, embora o edital não seja para registro de preços. Tais referências se encontram nos seguintes pontos:
No item 5.1.1.1.1 do Termo de Referência há menção a
“cada contratação”, característica do registro de preço
Nos itens 22.15 e 22.16, há referência direta ao sistema
de registro de preços:
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
Não foram apresentadas justificativas preliminares.
AVALIAÇÃO INICIAL
No item 5.1.1.1.1 do Termo de Referência Retificado
persiste a referência a “cada contratação”:
Visto que o fornecimento da rede de telecomunicações
para conexão do ponto de vídeo vigilância urbana a
Central de Vídeo Vigilância será fornecido pela Contratante; que o ponto de energia para alimentação elétrica dos equipamentos também será fornecido pela contratante; pelo fato de que a informação sobre os locais
onde deverão ser instalados os pontos de vídeo vigilância não ocasionarão falta de isonomia entre as proponentes (A área de abrangência do projeto está demarcada (Vias urbanas do Município de Aracruz)) e principalmente pelo fato de não ser do interesse da administração divulgar em documento de acesso público, informações de segurança do município, os locais de implanDiário Oficial de Contas

tação dos equipamentos componentes dos pontos de
vídeo vigilância urbana deste projeto apenas serão informados a empresa contratada no momento da emissão das ordens de serviço e empenhos conforme cada
contratação. Os locais de instalação das câmeras será
definido também, na época, a partir do mapa da violência e seguirá critérios como maior concentração de pessoas e necessidades das comunidades com finalidade
de gerar maior eficiência no combate à criminalidade,
auxiliando o policiamento ostensivo e o processo investigativo, com a identificação de infratores.
Nos itens 22.15 e 22.16 persiste a referência ao termo
registro de preço:
22.15. O resultado do presente certame, assim como os
preços registrados, serão publicados no Diário Oficial
do Estado ou em jornal de grande circulação (nos termos do § 2º do art. 15 da Lei nº 8.666/93).
22.16. Constituem motivos para o cancelamento da Ata
de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações.
Isso posto, fica mantido esse indício de irregularidade
EXIGÊNCIA apenas DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Segundo a representante, a Administração, no item
11.3 do edital, exigiu apenas a apresentação de certidão negativa de falência e concordata para comprovação da qualificação econômico-financeira. Não é usual
que não exista preocupação com a saúde financeira da
possível contratada, especialmente em uma prestação
de serviços de grande vulto.
www.tce.es.gov.br

RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
Não foram apresentadas justificativas para esse item.
AVALIAÇÃO INICIAL
No item 11.3 do edital encontra-se o rol de documentos solicitados para comprovação da qualificação econômica financeira:
11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo
30 (trinta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.
a.1) Caso a certidão de recuperação seja positiva, a licitante deverá comprovar que o plano, seja especial ou
não, de recuperação judicial ou extrajudicial foi acolhido ou homologado, respectivamente, nos termos previstos na Lei 11.101, de 2005 - arts. 58, 72 e 165.
a.2) No caso de sociedade civil, a proponente deverá
apresentar certidão dos processos cíveis em andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar
do documento.
O art. 31 da Lei 8.666/93 estabelece os documentos
possíveis de serem solicitados a título de qualificação
econônimo-financeira:
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeiSexta-feira, 27 de julho de 2018

33

ATOS DOS RELATORES

ra da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no “caput” e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a
1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.
A dispensa desses documentos somente será possível
nos casos previstos no §1º do art. 32:
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
por servidor da administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 1o   A documentação de que tratam os arts. 28 a 31
desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em parte,
nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens
para pronta entrega e leilão. (g.n.)
Portanto, no caso de prestação de serviços, a Administração deve solicitar toda documentação elencada no
art. 31.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Há fundado receio de grave lesão ao erário, conforme
exposto no item 2.
Também está presente o risco de ineficácia da deciDiário Oficial de Contas

são de mérito, pois caso não haja suspensão do certame, com data de abertura para 26 de julho de 2017, o
contrato poderá ser assinado e os serviços poderão ser
prestados e pagos, sem segurança da legalidade do processo.
Ante todo o exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento à consideração superior:
3.1 determinar à autoridade competente a suspensão
cautelar do procedimento licitatório do pregão presencial nº 217/2018, na fase em que se encontrar, até ulterior decisão de mérito, nos termos dos artigos 376 e
377, I do RITCEES.
3.2 notificar a autoridade competente para que se pronuncie no prazo de até 10 dias quanto à decisão a ser
prolatada, nos termos do artigo 307, § 3º, do RITCEES
e encaminhe esclarecimentos e documentos que julgar
necessários à elucidação dos indícios de irregularidades
apontados no item 2, assim como cópia do processo licitatório;
3.3 em atenção ao artigo 307, §4º, e em caso de deferimento da medida cautelar a notificação à autoridade
competente, para, no prazo assinalado, cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e comunicar as providências adotadas ao
tribunal.
III DECISÃO
Pelo exposto e com base na competência outorgada pelo inciso XI, do artigo 288, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013, defiro a concessão da MEDIDA CAUTELAR pretendida pelo representante, acompanhando
o teor da Manifestação Técnicas 00640/2018-5 proferida pelo NTI e, havendo fundado receio de grave lewww.tce.es.gov.br

são ao erário e a direito alheio, além do risco da ineficácia da decisão final, determino a SUSPENSÃO IMEDIATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 217/2018 instaurada pelo
Município de Aracruz, devendo o Secretário Municipal
de Administração e Recursos Humanos e o Prefeito Municipal – autoridades competentes nos termos editalícios - abster-se de homologar o procedimento e praticar qualquer ato posterior, sob pena de multa pessoal e
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos
211, 376 e seguintes e 391, da Resolução TC 261/2013
c/c o art. 135, IV, parágrafo 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012.
Outrossim, que sejam NOTIFICADOS os agentes acima referidos, encaminhando-lhes juntamente com os
termos de notificação cópia da Manifestação Técnica
00640/2018-5, para:
No prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, comprovar o
cumprimento da cautelar perante este Tribunal e encaminhar cópia integral do processo administrativo
2.265/2018 e qualquer outro documento referente às
fases interna e externa do Pregão Eletrônico 217/2018;
e
No prazo improrrogável de 10 (dez) dias, se manifestarem, caso queiram, podendo apresentar informações
complementares que entenderem relevantes à instrução processual.
Concomitantemente, que seja dada CIÊNCIA desta decisão ao senhor representante.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
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