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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
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;

Processo TC nº 8053/2018
Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, o Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes, com a adesão dos entes e órgãos dos Municípios e do Estado do Espírito Santo, visando a transmissão periódica e automatizada dos extratos bancários, com saldos e movimentos das contas bancárias dos aderentes.
Vigência: 60 (sessenta) meses, podendo ser renovado por interesse dos PARTÍCIPES.
Assinam: MICHEL NEVES SARKIS– Diretor-Presidente do Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES: LUIZ CARLOS
DONÁ-Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES.
Data da Assinatura: 17 de outubro de 2018.

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.

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

www.tce.es.gov.br
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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2018
PROC. TC 5531/2018

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis pela
elaboração dos editais de licitação e dos convites,
os participantes das comissões julgadoras dos atos
licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratiﬁcadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da habilitação e julgamento da Concorrência nº 02/2018 destinada contratação de empresa de engenharia para realizar obras de reforma da sede do TCEES, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, em conformidade com a Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 147/14. Foram habilitadas
as empresas Potens Engenharia Construções e Serviços Ltda, Santa Maria Engenharia Eireli EPP e Consultoc Engenharia
Construções e Serviços Ltda ME. Foi declarada vencedora a empresa Consultoc Engenharia Construções e Serviços Ltda
ME, CNPJ nº 24.083.283/0001-5 por ter apresentado o menor valor global no montante de R$ 832.699,08 (oitocentos
e trinta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos).
Vitória, 25 de outubro de 2018.
GIULIANO MEDINA SILVA
Presidente CPL

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Outras Decisões - Plenário
SÚMULA Nº 002

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

A VISITA TÉCNICA SOMENTE PODE SER EXIGIDA, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO AS PECULIARIDADES DO OBJETO NÃO
POSSAM SER EXPRESSAS DE MODO DETALHADO E ESPECÍFICO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, SENDO
VEDADA A OBRIGATORIEDADE DE VISITA TÉCNICA CONJUNTA.
Órgão Colegiado: Plenário
Processo: TC-5298/2016

PROCESSO:TC 04000/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO
UNIDADE GESTORA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RESPONSÁVEIS: PABLO FERRAÇO ANDREAO – Ex-Presidente
da CESAN; AMADEU ZONZINI WETLER – Presidente da CESAN
REPRESENTANTE: DEPUTADO ESTADUAL EUCLÉRIO SAMPAIO

Autuação: 08.08.2016

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

Decisão: Acórdão TC-743/2018
Sessão: 19ª Sessão Ordinária do Plenário de 19.06.2018

Terças-feiras às 14 horas

DECISÃO TC-2804/2018

Precedentes: Plenário: Acórdão TC - 355/2013, Acórdão TC 498/2013, Acórdão TC 1179/2014, Acórdão
TC 1003/2014, Acórdão TC 227/2014, Acórdão TC
1349/2015, Acórdão TC 457/2015, Acórdão TC 210/2015.
Segunda Câmara: Acórdão TC 094/2014.
Relator: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

SESSÕES

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

Publicação: Disponibilizado no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES nº 1197 do dia 27.08.2018, considerando-se publicada no dia 28.08.2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, ambos da Lei Complementar Estadual n° 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº
262/2013.

www.tce.es.gov.br

REPRESENTAÇÃO – REVOGAR CAUTELAR – NOTIFICAR –
DETERMINAR – DEFERIR POR SOLICITAÇÃO INGRESSO
DE TERCEIROS INTERESSADOS NO FEITO.

I - RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pelo Sr. Euclério de Azevedo Sampaio, Parlamentar Estadual do Estado do Espírito Santo, por meio da qual narra a suposta existência de engendro visando o direcionamento de
processo seletivo simpliﬁcado, não abrangido pela Lei nº.
8.666/93, em favor de empresa integrante de consórcio
participante da disputa.
Em síntese, alegava-se que:
(...)

Sexta-feira, 26 de outubro de 2018
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Em data de 27 de abril de 2018, ocorreu no auditório do
Palácio da Fonte Grande (uma das sedes do Governo do
ES), a sessao de abertura da proposta de precos das empresas participantes da concorrência para prestação de
serviços de gerenciamento do Programa “Águas e Paisagens”, ﬁnanciado pelo BIRD;
O consórcio da Empresa CONCREMAT vai sagrar vencedor, com preço manifestamente inexequível, conﬁrmando a orquestração da organização criminosa que trabalhou intensamente por sua vitória;
(...)
A verdade é que como tal concorrência e execução do
contrato não se submetem aos ditames da lei 8.666/93
(lei de licitações), razão pela qual a vitória com preço
inexequível será compensada com aditivos intermináveis,
amparados no poder político-administrativo da organização criminosa que fez o consórcio da Concremat vencedor da concorrência. O discurso para tais aditivos seria a
essencialidade e ininterrupção do Programa Águas e Paisagens, protegendo as obras de paralisação, o que por
óbvio seria forçosamente aceito pelo Banco Mundial;
Nesse contexto, o golpe do preço inexequível compensado por aditivos não limitados pela lei 8.666/93 (porque
regidos por disciplina própria do Banco Mundial) deve
ser rigorosamente combatido pela farsa que se revela tal
estratégia. Até porque seria verdadeira conﬁssão de superfaturamento aceitar-se um desconto de 60% em uma
concorrência com preço de referência ﬁxado pelo Banco
Mundial e conﬁrmado por quatro dos concorrentes. De
duas uma: ou é inexequível ou é conﬁssão de superfaturamento, sabendo que este último caso (superfaturamento) não se conﬁgura pela lisura, seriedade, qualidade
técnica e integridade do Banco Mundial;

Assim, em não sendo por óbvio um caso de superfaturamento que permite ofertar-se um desconto de 60% no
preço padrão, é caso de preço inexequível, que atende
a manobra criminosa da organização que deseja incluir
o Consórcio da empresa Concremat para contemplá-lo
com os aditivos intermináveis e livres das limitações da
lei 8.666/93. O poder político-administrativo de tal organização criminosa é capaz de consumar esse golpe e induzir a erro o Banco Mundial nos próximos 5 anos de execução do Programa Águas e Paisagens, com o discurso de
que não interrupção das obras e proteção dos valores já
investidos, protegendo em último caso o “bom serviço
público” à sociedade;
(...)
Ao ﬁnal, o ilustre represente postulou a “suspensão cautelar da concorrência para seleção da empresa de gerenciamento do Programa Águas e Paisagens”; em linhas gerais, a investigação rigorosa dos fatos registrados em documentos levados a Cartório de Registros Públicos; e,
consequentemente, a desclassiﬁcação do Consórcio da
Concremat da seleção.
Em uma análise preliminar do feito constatei estarem
presentes os requisitos de admissibilidade da representação formulada a este Tribunal de Contas. Todavia, no que
diz respeito às irregularidades propriamente ditas, a documentação juntada aos autos não permite concluir pela declaração do vencedor, homologação do certame e/
ou adjudicação do objeto em favor de qualquer dos participantes, a ﬁm de que possam ser conﬁrmadas as suposições trazidas ao conhecimento desta Corte de Contas.
Diante disso, incialmente considerei prudente a não concessão da medida cautelar nos termos postulados, determinando o que se segue:
www.tce.es.gov.br

“ (...)
Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito
cautelar, determinar a NOTIFICAÇÃO do Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense De Saneamento
– CESAN, para que tenham ciência da presente Representação e se pronunciem sobre as irregularidades ali apontadas, na forma do artigo 125, § 3º, da LC 621/2012 e art.
307, § 1º do RITCEES.
Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, para que a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN encaminhe a esta Corte de Contas, preferencialmente por meio digital,
cópia do Processo Administrativo por meio do qual se desenvolveu a sessão pública de abertura das propostas de
preços relativas à SDP nº. 001/2017, visando a contratação de empresa/consórcio para a prestação de serviços
junto ao Programa “Águas e Paisagens”, bem como eventuais impugnações que tenham sido apresentadas por interessados em participar do certame licitatório, decisões
administrativas proferidas acerca das impugnações, bem
como outras que entender necessárias para o deslinde
do tema.
Por ﬁm, NOTIFICO o Diretor-Presidente da Companhia
Espírito Santense De Saneamento – CESAN para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, informe a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES o atual estágio do
Processo Administrativo por meio do qual se desenvolveu a sessão pública de abertura das propostas de preços relativas à SDP nº. 001/2017, visando a contratação
de empresa/consórcio para a prestação de serviços junto
ao Programa “Águas e Paisagens.
(...)”
Devidamente notiﬁcada, a Companhia Espírito Santense
Sexta-feira, 26 de outubro de 2018
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de Saneamento – CESAN apresentou petição no qual no
qual aduz, em síntese:
“Desse modo, tão logo recebido o Termo de Notiﬁcação
00424/2018-1, dando ciência da decisão Monocrática
00718/2018-3, seguindo a governança e o arranjo institucional previstos nos Decretos, Contrato de Empréstimo
e demais regras aplicáveis ao caso, a CESAN encaminhou
cópia da notiﬁcação via ofício ao Presidente do Comitê
Diretivo do Programa de Gestão Integrada das Águas e
da Paisagem, que por sua vez respondeu à Cia (DOC. 02)
informando a orientação do Banco Mundial, nos seguintes termos:
‘Em resposta ao ofício PR/091/002/2018, em que foi informado sobre o recebimento do Termo de Notiﬁcação
00424/2018-1 do Tribunal de Contas de Estado do Espírito Santo (TCE-ES), e solicitada a disponibilização de documentos para encaminhamento ao órgão, informamos
que seguindo o arranjo institucional previstos no Contrato de Empréstimo o Banco Mundial foi consultado e
orientou que de acordo com as diretrizes de Seleção de
Consultoria do Banco Mundial que governam o contrato
de empréstimo, toda licitação desde o momento da abertura da primeira proposta até a declaração de um vencedor (adjudicação) é coberta pela cláusula de conﬁdencialidade, que diz:

O envio das informações à essa CESAN ou ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo antes do momento
em que ﬁnda a cláusula de conﬁdencialidade, viciará o
processo de seleção, tornando-o inelegível a ﬁnanciamento por essa instituição.
Por essa razão somente após a não-objeção do Banco a
essa etapa em curso ou seja com o processo de negociação e rubrica do contrato negociado, com envio desses
documentos ao Banco, será possível anunciar um vencedor (a outorga do contrato referida no parágrafo 2.31 das
diretrizes transcrito acima), momento em que ﬁnda a cobertura da cláusula de conﬁdencialidade, o que tornará o
processo público.
(...)
Conforme orientado expressamente pelo Banco Mundial, informamos ainda que o contrato não deve ser assinado sem que a solicitação do TCE-ES seja atendida, mediante o envio dos documentos solicitados tão logo seja concluída a fase do processo coberto pela cláusula de
conﬁdencialidade.
Assim sendo sugerimos que a CESAN solicite ao TCE-ES a
prorrogação de prazo necessário para a conclusão da atual etapa, visando resguardar a garantia dos recursos de ﬁnanciamento do projeto e consequentemente o interesse público do Estado do Espírito Santo.

Conﬁdencialidade

(...)

2.31 As informações sobre a avaliação das propostas e
as recomendações referentes às outorgas não serão reveladas aos consultores que apresentaram as propostas
ou a outras pessoas que não estiverem oﬁcialmente vinculadas ao processo até a publicação da outorga do contrato...

Com base nestas razões a Companhia Espírito Santense
de Saneamento – CESAN, ao ﬁnal, postula que:
“Por essa razão, atendendo a sugestão do Comitê Diretivo do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem e do Banco Mundial, solicitamos que seja prorrogado o prazo para atendimento à determinação de enwww.tce.es.gov.br

vio de cópia do processo administrativo objeto da notiﬁcação, para ter início no momento em que se ﬁnda a
cobertura da cláusula de conﬁdencialidade, em razão do
eminente risco de tornar inelegível o ﬁnanciamento pelo Banco Mundial, e a consequente perda do recurso do
ﬁnanciamento, destacando que o contrato não será assinado sem que a solicitação deste Tribunal de Contas seja atendida.
(...)”
Por meio da Decisão TC nº. 01304/2018 esta Corte de
Contas, acolhendo voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, deferiu medida cautelar no sentido de determinar ao atual Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, para
que este se abstenha de ﬁrmar o contrato administrativo
decorrente da SDP nº. 001/2017, até ulterior decisão de
mérito acerca das supostas irregularidades narradas na
peça de representação.
Associado a isto, determinou-se a notiﬁcação dos interessados para se manifestarem nos autos, ciência do Ministério Público Especial de Contas e, por ﬁm, juntada de cópia do processo administrativo no qual transcorre o procedimento licitatório.
Insta destacar que diante do caráter conﬁdencial imposto pelas regras do próprio Banco Mundial, esta Corte de
Contas convencionou a decretação do sigilo dos autos, visando preservar a integridade do procedimento.
Devidamente notiﬁcadas as partes, sobreveio manifestação ﬁrmada pelo Sr. Amadeu Zonzini Weltler – Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense De Saneamento – CESAN – trazendo aos autos cópia do processo
administrativo no qual transcorreu a SDP 001/2017 (ProSexta-feira, 26 de outubro de 2018
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cesso Administrativo nº. 80312357).
Neste ínterim, o Representante, Sr. Euclério Sampaio,
trouxe aos autos notícia de “fato novo” aduzindo a possibilidade de antecipação de conhecimento, por parte da
empresa melhor classiﬁcada na fase de julgamento, acerca de análise formulada pela área técnica deste Tribunal,
antes mesmo da escorreita instrução processual se ﬁndar, o que caracterizaria informação privilegiada da participante.
Diante disso, reitera, entre outros pedidos, a necessidade
de suspensão da continuidade do procedimento licitatório para contratação de empresa gerenciadora das obras
a serem realizadas por meio do “Programa Águas e Paisagens”, que tem o Banco Mundial como agente ﬁnanciador.
No curso do presente feito foi formulada nova representação (Processo TC 4068/2018) em face do referido programa governamental, tendo sido esta apensada aos autos. Todavia, logo a seguir identiﬁcou-se que muito embora se trate do mesmo programa, os temas são diversos, razão pela qual se determinou o desapensamento.
Em
manifestação
complementar
ao
Ofício
PR/075/013/2018, o Sr. Amadeu Zonzini Wetler acosta
aos autos “Relatório Executivo” elaborado pela Comissão
Especial de Licitação – CEL, do “Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagens”, onde se detalham os procedimentos adotados na licitação do gerenciamento do
programa que adotou a modalidade de “Seleção Baseada na Qualidade e Custo – SBQC”, Edição das Diretrizes:
“Seleção e Contratação de Consultoria por Mutuários do
Banco Mundial”.
Diante de toda a documentação juntada, encaminhou-se

o feito à área técnica para ﬁns de manifestação, tendo
sido elaborada a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
02886/2018, cuja conclusão e proposta de encaminhamento restou assim disposta:
PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Por todo o exposto, diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, c/c o artigo 311, § 2º, da Res.
TC nº 261/2013, opina-se conclusivamente pela improcedência da Representação, conforme fundamentação
contida nos subitens 4. 1 e 4.2 desta Instrução Técnica
Conclusiva, propondo-se os seguintes encaminhamentos:
6.1. revogação da medida cautelar concedida;
6.2. expedição de determinação ao ordenador de despesa responsável pela SDP 1/2017 e à Presidente da CEL da
SDP 1/2017, com fundamento no artigo 1º, inciso XVI, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (LOTCEES) c/c os
artigos 300, § 3º, e 329, § 7º, da Resolução TC 261/2013
(RITCEES), nos termos das razões contidas nos subitens
4.1 e 4.2 desta ITC, a ﬁm de que, sob pena de aplicação
da multa prevista no artigo 135, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (LOTCEES), em caso de descumprimento injustiﬁcado:
i) notiﬁque o Consórcio CCN para comprovar a exequibilidade de sua proposta ﬁnanceira, em especial quanto
ao baixo número de proﬁssionais alocados na equipe de
apoio, ao baixo número de engenheiros também na equipe de apoio, ao baixo número de engenheiros na atividade de supervisão de obras e ao consequente baixo número de horas-mês (1709);
ii) considerada comprovada a exequibilidade da proposta, antes de assinar o contrato, (a) comprove nos autos
www.tce.es.gov.br

do processo administrativo da SDP 1/2017 a consulta ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(Ceis), em nome das empresas integrantes do Consórcio CCN, abstendo-se de assinar o contrato em caso de
registro positivo em nome de qualquer uma das empresas integrantes do referido Consórcio no Ceis e (b) exija para a assinatura do contrato a garantia adicional prevista no § 2º do artigo 48 da Lei 8.666/93, no valor de R$
7.261.086,20 (sete milhões duzentos e sessenta e um mil
oitenta e seis reais e vinte centavos);
iii) comprove perante esta Corte de Contas o cumprimento das determinações contidas nos incisos (i) e (ii)
deste subitem 6.2;
iv) caso assine contrato com o Consórcio CCN, protocolize perante esta Corte de Contas cópia de qualquer requerimento de aditamento contratual e respectiva documentação, no prazo de 2 (dois) dias após seu protocolo
administrativo por parte do contratado;
6.3. ciência ao Representante, ao Banco para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e ao Consórcio CCN do
teor da decisão ﬁnal a ser proferida, conforme art. 307,
§ 7º, do RITCEES.
Visando assegurar sua participação no debate, o Consórcio CCN vem aos autos, na qualidade de pretenso vencedor do certame licitatório, pugnando por sua admissão
no feito, haja vista o manifesto interesse jurídico daí decorrente.
Em atendimento aos ditames regimentais, os autos foram encaminhados à área técnica para nova manifestação, desta feita quanto ao preenchimento dos requisitos
para admissão de terceiro interessado. Sobreveio, assim,
a Manifestação Técnica nº. 0643/2018 por meio da qual
Sexta-feira, 26 de outubro de 2018
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“...conclui-se que o Consórcio CCN deve ser admitido como Terceiro Interessado no processo, na forma do art.
294, do RITCEES...”.
Novamente, o Sr. Amadeu Zonzini Wetler – Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense De Saneamento
– CESAN – torna aos autos para, desta feita, acostar “Relatório de Auditoria realizado pela Secretaria de Controle
e Transparência (SECONT) referente ao procedimento licitatório SDP 001/2017, do Programa Águas e Paisagens”.
Durante a 31ª. Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida na
data de 11 (onze) de setembro do corrente ano, a Dra.
Bárbara Dalla Bernardina Lacourt, representando o Consórcio CCN, realizou sustentação oral, razão pela qual solicitei a juntada das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos, mantendo o processo em pauta.
É o breve relatório, passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Conforme sobredito, tratam os autos de representação
formulada pelo Sr. Deputado Estadual Euclério de Azevedo Sampaio, por meio da qual narra a suposta existência
de engendro visando o direcionamento de processo seletivo simpliﬁcado, não abrangido pela Lei nº. 8.666/93,
em favor de empresa integrante de consórcio participante da disputa. Por meio desta, pugna, ao ﬁnal, pela “suspensão cautelar da concorrência para seleção da empresa de gerenciamento do Programa Águas e Paisagens”;
em linhas gerais, a investigação rigorosa dos fatos registrados em documentos levados a Cartório de Registros
Públicos; e, consequentemente, a desclassiﬁcação do
Consórcio da Concremat da seleção.
Passo à análise dos pleitos formulados e do que fora proposto pela área técnica em sua Instrução Técnica Conclu-

siva (ITC) nº. 02886/2018.

cesso em pauta.

II.1. Da admissão de Terceiros Interessados

§7º. Quando o ingresso ocorrer na fase de recurso, cabe
ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos
do § 2º deste artigo, devendo a questão ser avaliada no
juízo de admissibilidade.

Dispõe o art. 294, da Resolução TC n º. 261/2013 que:
Art. 294. A habilitação de interessado no processo será
efetivada, de ofício ou mediante o deferimento, pelo Relator, do pedido de ingresso do terceiro.
§1º. O ingresso do terceiro interessado no processo será determinado de ofício quando houver necessidade de
manifestação sobre questão de fato ou de direito pertinente à controvérsia dos autos, ou quando o terceiro puder ser atingido, de forma direta ou reﬂexa, por decisão
do Tribunal. 163.
§2º. O interessado deverá demonstrar em seu pedido,
formulado por escrito e devidamente fundamentado, de
forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo, que será objeto de manifestação da unidade técnica antes da decisão do Relator.
§3º. O Relator indeferirá o pedido que não preencher o
requisito do § 2º.
§4º. É facultado ao interessado, na mesma oportunidade
em que solicitar sua habilitação no processo, requerer a
juntada de documentos e manifestar a intenção de exercitar alguma faculdade processual.
§5º. Ao admitir o ingresso de interessado no processo, o
Relator ﬁxará prazo de até quinze dias, contado da ciência do requerente, para o exercício das prerrogativas processuais previstas neste Regimento, caso o interessado
já não as tenha exercido, ﬁcando preclusos todos os atos
processuais anteriores ao seu ingresso.
§6º. O pedido de habilitação de que trata este artigo será indeferido quando formulado após a inclusão do prowww.tce.es.gov.br

Do teor do caput do referido artigo extrai-se que a intervenção de terceiros interessados no feito poderá se dar
de forma voluntária (“...mediante o deferimento, pelo Relator, do pedido de ingresso do terceiro”) ou, de forma
compulsória (“A habilitação de interessado no processo
será efetivada, de ofício...”).
No presente caso, há pedido expresso formulado pelo Consórcio CCN para se ver habilitado a ﬁgurar no processo na qualidade de terceiro interessado, haja vista tratar-se do pretenso vencedor do procedimento licitatório
SDP 001/2017, relativo ao “Programa Águas e Paisagens”.
Discorre que, nesta qualidade, possui interesse juridico
em aduzir seus apontamentos pois, “não apenas em virtude da prolação da citada decisão cautelar, mas sobretudo porque eventual conclusão no sentido da ilegalidade do procedimento licitatório fatalmente implicará na
impossibilidade de adjudicação do objeto e consequente
contratação do consórcio”.
Vê-se que acerca desta pretensão, o art. 294, da Resolução TC nº. 261/2013 impõe a manifestação, por parte do
terceiro interessado, no qual se demonstre, fundamentadamente e de forma clara e objetiva, razão legítima para
intervir no processo, sendo esta objeto de análise da unidade técnica, antes da decisão a ser proferida pelo Relator. Tais formalidades, diga-se, foram devidamente cumpridas, razão pela qual não há óbice para decisão quanSexta-feira, 26 de outubro de 2018
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to ao pleito.
De fato, e conforme reconhecido pela própria área técnica desta Corte de Contas, não há ainda, declaração
de vencedor quanto ao procedimento licitatório SDP
001/2017, referente ao “Programa Águas e Paisagens”, ﬁgurando o Consórcio CCN como, simplesmente, o primeiro colocado na classiﬁcação das propostas e preços apresentados por todos os interessados.
Esta condição, a princípio, não lhe confere direito líquido
e certo ao contrato administrativo futuro, já que a melhor interpretação a ser conferida ao art. 49, da Lei nº.
8.666/93 é aquela que reconhece a existência de mera
expectativa de direito enquanto não adjudicado o objeto licitado.
Todavia, o art. 113, §1º., da mesma lei, aduz que “qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os ﬁns do disposto neste artigo”.
Figurando o Consórcio como um dos licitantes poderia
este, então, ser o próprio autor de representação perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com
vistas à que esta Corte exercesse suas competências previstas na Constituição Federal e Estadual quanto ao controle dos atos da administração pública.
Logo, é indissóciável a condição de licitante da de terceiro interessado quando o primeiro não é, também, o próprio autor da representação. Diante disso, é mister reconhecer a habilitação do Consórcio CCN para ingressar no
feito e, tal qual previsto no art. 294, §5º., da Resolução
TC nº. 261/2013, conferir-lhe o prazo de 15 (quinze) dias

para o exercício de suas prerrogativas processuais previstas nesta Resolução.
No que tange a este tema, ainda, tenho por relevante
considerar a necessidade de integração do feito por parte do Banco Mundial, reconhecido como agente ﬁnanciador do “Programa Águas e Paisagens” e responsável pela
elaboração e participação no estabelecimento do procedimento de “Seleção Baseada na Qualidade e Custo – SBQC”, realizado com base na Edição das Diretrizes: “Seleção e Contratação de Consultoria por Mutuários do Banco Mundial”.
Associado a isso, é importante ressaltar que desde o princípio a própria Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN vem propugnando ser seguidora ﬁel das
condições impostas pelo agente ﬁnanciador, ressaltando
em diversas ocasiões o rigor das regras por este estabelecidas, especialmente quanto à conﬁdencialidade dos termos dos documentos que integram a SDP 001/2017 (Processo Administrativo nº. 80312357).

Desta forma, proponho o chamamento do Banco Mundial aos autos, por meio de seus representantes legais, a
ﬁm de que este, também, no prazo de 15 (quinze) dias,
exerça as prerrogativas processuais que lhe são inerentes e previstas na Resolução TC nº. 261/2013 visando,
especialmente, ampliar e qualiﬁcar o debate das questões aqui tratadas.
II.2 – Da Medida Cautelar
Depreende-se da conclusão e proposta de encaminhamento contida na Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
02886/2018 manifestação da área técnica a ﬁm de que
seja revogada a medida cautelar deferida por esta Corte
de Contas, por meio da Decisão TC nº. 01304/2018, no
sentido de se determinar o Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, a ﬁm de
que este se abstenha de ﬁrmar o contrato administrativo
decorrente da SDP nº. 001/2017, até ulterior decisão de
mérito acerca das supostas irregularidades narradas na
peça de representação.

Como sobredito, a integração destes autos é possível não
só de forma voluntária mas, também, de forma compulsória, sendo determinado de ofício, com base no art. 294,
§1º., da Resolução TC nº. 261/2013, quando houver necessidade de manifestação sobre questão de fato ou de
direito pertinente à controvérsia dos autos.

Tal providência foi determinada em acolhimento ao pleito formulado pelo Representante, Sr. Deputado Estadual
Euclério de Azevedo Sampaio, em vista da notícia de que
o licitante melhor classiﬁcado no procedimento licitatório estaria em vias de ser declarado como vencedor do
certame a partir de proposta cuja exequibilidade revelar-se-ia como duvidosa.

Logo, a meu ver é patente a necessidade de participação
deste como terceiro interessado no feito já que há nos
autos questionamentos acerca tanto do mérito do próprio procedimento licitatório, quanto da conﬁdencialidade imposta a este, conforme notícia de fato novo apresentada pelo Sr. Deputado Estadual Euclério de Azevedo
Sampaio a esta Corte de Contas.

Na oportunidade, o Representante indicou textualmente os valores de propostas apresentados pelos licitantes,
registrando em Cartório Público as aﬁrmações explanadas no Plenário da Assembléia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, corroborando o conhecimento destas por
meio da juntada de cópia da ata da sessão de recebimento das propostas.

www.tce.es.gov.br
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Todas estas informações, diga-se, seriam conﬁdenciais,
por força dos procedimentos adotados pelo Banco Mundial para o caso em tela, mas passaram a ser de conhecimento público pelo que se presume a partir do documento.
De pronto, então, conﬁgurada a violação à conﬁdencialidade do procedimento licitatório, bem como a divergência dos valores apresentados pelos proponentes, esta Corte de Contas, com vistas à preservação do interesse
público e da defesa do Erário, entendeu por bem determinar ao Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN para que se abstivesse da
assinatura do referido contrato até ulterior deliberação
deste Tribunal.
Atendendo aos ditames regimentais, após a concessão
da medida cautelar suspensiva, foram trazidos aos autos
as justiﬁcativas apresentadas pelo gestor responsável pela condução do procedimento licitatório e elementos de
prova, especialmente cópia do processo administrativo
por meio do qual tramita a SDP nº. 001/2017.
Os requisitos para a concessão de tutela cautelar encontram-se previstos no art. 124, da Lei Complementar nº.
621/2012, bem como nos artigos nº. 306 e 376, da Resolução TC nº. 261/2013, senão vejamos:
Lei Complementar nº. 621/2012
“Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineﬁcácia da decisão de mérito, o
Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.”
Resolução TC nº. 261/2013

“Art. 306. Os processos em que houver fundado receio
de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de
ineﬁcácia da decisão observarão o rito sumário previsto
neste Regimento.”
“Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.”
Tem-se, por necessária a ponderação da existencia do denominado fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade jurídica do direito alegado frente a um fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e o periculum in mora, identiﬁcado no risco de ineﬁcácia da decisão de mérito ao ﬁnal.
No caso concreto, após a análise da documentação trazida ao conhecimento desta Corte de Contas, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
02886/2018, assevera, a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 aos procedimentos
licitatórios dos quais sobrevenham contratos assinados
com instituições ﬁnanceiras multilaterais e, ainda, a adoção de procedimentos por elas exigidos.
Neste particular, destaca que “no caso em tela, as regras
de seleção e contratação de consultores do Bird nada estabelecem acerca da inexequibilidade das propostas em
razão dos preços ofertados serem menores que o orçamento referencial, tratando apenas da indisponibilidade
www.tce.es.gov.br

da proposta decorrente de atrasos deliberados do Mutuário e de alguns casos de inadequação das propostas,
como se pode notar a seguir na ‘DIRETRIZES PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES FINANCIADAS
POR EMPRÉSTIMOS DO BIRD E CRÉDITOS E DOAÇÕES DA
AID PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL’” (doc. 27,
p. 23 - 42 e doc. 28, p. 1-7), o que possibilitaria, então, a
aplicação supletiva da legislação federal brasileira.
Com base nesta permissão, portanto, aduz que:
“(...)
Admitida, então, a aplicação da Lei 8.666/93 na solução
da questão, vê-se na letra seca da lei que as quatro propostas apresentadas com valores superiores ao orçamento referencial deveriam ter sido desclassiﬁcadas, em razão da regra contida no inciso II do artigo 48 da Lei de Licitações.
Outrossim, ainda pela letra fria da lei, as outras duas propostas com valores inferiores ao orçamento referencial
também deveriam ter sido desclassiﬁcadas, uma vez que
seus valores foram inferiores a 70% da média aritmética
das propostas superiores a 50% do valor orçado pela Administração (alínea a do § 1º do artigo 48 da Lei 8.666/93)
e, também, inferiores a 70% do valor orçado pela Administração (alínea b do § 1º do artigo 48 da Lei 8.666/93)
Isto porque 70% do valor orçado (R$ 37.560.967,37)
equivalem a R$26.292.677,16, enquanto que 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor
orçado pela Administração (R$ 38.288.219,58) equivalem
a R$ 26.801.753,71.
Pode-se ver, então, que a proposta ﬁnanceira do Consórcio CCN equivale a 66,32 % do valor orçado e a 65,06%
da média aritmética das propostas superiores a 50% do
Sexta-feira, 26 de outubro de 2018
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valor orçado pela Administração, enquanto que a proposta ﬁnanceira do Consórcio Tesp (doc. 94, p. 8- 28)
equivale a 62,22% do valor orçado e a 61,03% da média
aritmética das propostas superiores a 50% do valor orçado pela Administração.
Entretanto, a jurisprudência e a doutrina, interpretando as regras da Lei 8.666/93 sobre a inexequibilidade
das propostas, consideram que deve ser dada oportunidade ao licitante de comprovar a exequibilidade de sua
proposta, mesmo que esteja em percentuais inferiores a
70% do valor orçado ou da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor orçado pela Administração,
como se vê a seguir, pois aqueles parâmetros conduzem
a uma presunção relativa de inexequibilidade das propostas.
(...)
Como visto, a presunção legal de inexequibilidade é relativa, devendo-se realizar diligências a ﬁm de apurar se
a proposta é exequível ou inexequível. Convém registrar
que o edital, anexos e apêndices, da SDP 1/2017 (doc.
40, p. 40 a doc. 43, p. 20) não previram expressamente as
regras para avaliação da inexequibilidade das propostas.
(...)”
Ao prosseguir a análise, em especial à comprovação da
exequibilidade da proposta, restou destacado que a própria Comissão Especial de Licitação, no relatório de avaliação e julgamento das propostas técnicas, de 26/3/2018
(doc. 89, p. 34-55 e doc. 90, p. 5), considerou baixo o número de proﬁssionais na equipe de apoio na proposta do
Consórcio CCN.
Destacou-se, também, que “(...) a veriﬁcação da compatibilidade entre a proposta técnica e a proposta ﬁnancei-

ra, realizada pela CEL, citada no doc. 116, não substitui
a comprovação da exequibilidade da proposta pelo Consórcio CCN, uma vez que o Consórcio deve explicar como
executará todas as atividades descritas no Termo de Referência da SDP 1/2017 com o baixo número de proﬁssionais alocados na equipe de apoio, o baixo número de engenheiros também na equipe de apoio, o baixo número
de engenheiros na atividade de supervisão de obras e o
consequente baixo número de horas-mês (1709)”.
A ﬁm de sanar tal possível incompatibilidade do preço
proposto com aquele exigível para a conclusão dos serviços tal qual aguardado pela Administração Pública, é
facultado ao licitante, na forma do art. 47, §2º., da Lei
Federal nº. 8.666/93, a prestação de garantia adicional
que, nesta hipótese, seria de R$7.261.086,20 (sete milhoes duzentos e sessenta e um mil e oitenta e seis reais e vinte centavos), que é a diferença entre 80% do valor médio das propostas (R$ 38.288.219,00 x 0,8 = R$
30.630.575,20) e o valor da proposta do Consórcio CCN
(R$ 23.369.489,00).
Associado a isso, propõe a adoção de medidas saneadoras quanto à eventual possibilidade de aditamentos contratuais para acréscimo de serviços que, eventualmente,
venham a se mostrar necessários diante da inexequibilidade da proposta formulada pelo Consórcio CCN.

manobras ilícitas na execução contratual, destinadas a
“compensar” eventuais prejuízos decorrentes de um preço inexequível, sob pena de serem responsabilizados os
agentes envolvidos por prejuízos causados ao erário em
virtude do incorreto acolhimento de proposta inexequível.
(...)
Diante do exposto, opina-se pela improcedência da Representação, em razão da inexistência da suposta irregularidade apontada pelo Representante, sugerindo-se,
no entanto, a expedição de determinação ao ordenador
de despesas Responsável pela SDP 1/2017 e ao Presidente da CEL da SDP 1/2017, a ﬁm de que, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 135, inciso IV, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, em caso de descumprimento injustiﬁcado:
i) notiﬁque o Consórcio CCN para comprovar a exequibilidade de sua proposta ﬁnanceira, em especial quanto
ao baixo número de proﬁssionais alocados na equipe de
apoio, ao baixo número de engenheiros também na equipe de apoio, ao baixo número de engenheiros na atividade de supervisão de obras e ao consequente baixo número de horas-mês (1709);

“(...)

ii) considerada comprovada a exequibilidade de proposta, exija para a assinatura do contrato a garantia adicional
prevista no § 2º do artigo 48 da Lei 8.666/93, no valor de
R$ 7.261.086,20 (sete milhões duzentos e sessenta e um
mil oitenta e seis reais e vinte centavos);

Todos esses fatos reforçam a necessidade de uma rigorosa veriﬁcação acerca da comprovação da exequibilidade da proposta ﬁnanceira do Consórcio CCN, a ﬁm de
evitarem-se aditivos contratuais indevidos, bem como

iii) caso assine contrato com o Consórcio CCN, protocolize perante esta Corte de Contas cópia de qualquer requerimento de aditamento contratual e respectiva documentação, no prazo de dois dias após seu protocolo ad-

Ao concluir sua análise, a área técnica manifesta-se da seguinte forma:

www.tce.es.gov.br
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ministrativo por parte do contratado.

ao interesse público.

(...)”

A tal conclusão se chega a partir da simples leitura dos
dispositivos supra transcritos que versam a respeito dos
requisitos para a concessão das medidas cautelares em
sede deste Sodalício, já que as proposições contidas na
Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 02886/2018, aludem à existência de situações fáticas que corroboram,
ainda que momentaneamente, a necessidade da manutenção da suspensão do trâmite da SDP nº. 001/2017,
quando aﬁrmam que estas serão cabíveis havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e
de risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.

(Grifo e negrito no original)
Mesmo após todas estas considerações, a área técnica
propõe a improcedência da representação formulada pelo Representante, Sr. Deputado Estadual Euclério de Azevedo Sampaio, com a consequente revogação da medida
cautelar anteriormente deferida, determinando a comprovação, por parte do Consórcio CCN, da exequibilidade
da proposta apresentada na SDP nº. 001/2017, em especial quanto ao baixo número de proﬁssionais alocados na
equipe de apoio, ao baixo número de engenheiros também na equipe de apoio, ao baixo número de engenheiros na atividade de supervisão de obras e ao consequente baixo número de horas-mês, além de outras providências direcionadas ao gestor público.
Tenho, entretanto, que a fundamentação apresentada
pelo corpo técnico desta Corte de Contas converge em
sentido diverso, já que toda as ponderações aludem à necessidade de adoção de medidas saneadoras - e preliminares - à adjudicação do objeto licitado e assinatura do
contrato administrativo resultante da SDP nº. 001/2017.
De fato, as argumentações apresentadas na peça conclusiva inﬁrmam a proposta de encaminhamento, revelando-se contraditória pois, ao impor uma série de condicionantes para a continuidade do procedimento licitatório,
conﬁrmam, a princípio, a existência de inconsistências na
própria higidez da proposta de preços formulada por um
dos postulantes ao arrebatamento do objeto do certame
ou no trâmite do feito, o que enseja a adoção de prudência na condução do feito, evitando-se a possibilidade de
uma contratação que se revele futuramente prejudicial

Veriﬁca-se o fundado receio de grave lesão ao Erário
quando há apontamento de que os valores apresentados
encontram-se abaixo do limite mínimo previsto como suﬁciente para o reconhecimento da exequibilidade da proposta, carecendo a mesma de comprovação por parte da
proponente, acrescida da necessidade de prestação de
garantia suplementar, a ﬁm de que não seja transferido,
posteriormente, ao Poder Público o ônus de suportar a
interrupção de serviços que se revelam de abrangência
territorial e populacional ampla.
De outro turno, admitir a continuidade do procedimento licitatório na fase da instrução processual em que se
encontram estes autos poderia acarretar a ineﬁcácia de
eventual decisão de mérito aqui proferida que venha a
reconhecer a procedência da representação formulada
pelo Sr. Deputado Estadual Euclério de Azevedo Sampaio,
diante da inexequibilidade dos preços apresentados pelo
Consórcio CN junto à SDP nº. 001/2017.
Por ﬁm, tenho que um último ponto deva ser ressaltado
como fundamento para a manutenção da medida cautelar deferida anteriormente, trata-se da decisão de inwww.tce.es.gov.br

gresso do Consórcio CCN e proposta de também incluir
o agente ﬁnanciador do denominado “Programa Águas
e Paisagens”, Banco Mundial, a ﬁm de que estes possam
integrar os autos e exercer as prerrogativas processuais
previstas na Resolução TC nº. 261/2013, acerca das supostas irregularidades narradas na peça de representação.
Isto porque, conforme exposto, tanto o Consórcio CCN
quanto o Banco Mundial dispõem de interesse jurídico
para ﬁgurar nos autos, seja para defender a proposta de
preços apresentada, seja para resguardar a lisura do procedimento licitatório e os recursos envolvidos na realização do programa.
Ademais, a admissão direta da proposta de encaminhamento formulada pela área técnica induziria à aplicação
de determinação ao Consórcio CCN sem que este pudesse, a princípio, exercer o seu direito ao contraditório, razão pela qual a rejeição da representação, com a revogação da medida cautelar deferida no curso do feito, violaria direito fundamental deste.
II.3 – Da notiﬁcação da Companhia Espírito Santense de
Saneamento - CESAN
Ouvindo atentamente a sustentação oral proferida da tribuna pela representante jurídica do Consórcio CCN advieram, à minha pessoa, mais dúvidas do que esclarecimentos propriamente ditos. Esses novos questionamentos, a meu ver, trariam elementos aos autos, reforçando
a necessidade da manutenção da cautelar, notadamente com extensão de sua abrangência, haja vista, aparentemente, estar ocorrendo o descumprimento da decisão
anterior.
Reﬁro-me ao fato de que, durante a fala, ter a Dra. BárSexta-feira, 26 de outubro de 2018
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bara Dalla Bernardina Lacourt informado a existência de
obras previstas como integrantes do conjunto de intervenções a serem realizadas com os recursos advindos do
Banco Mundial. Neste ponto, peço vênia aos demais Conselheiros para transcrever, a partir das notas taquigráﬁcas, o que foi dito neste Plenário:
“(...)
Então, feitos esses registros, gostaria de reiterar, como já
foi mencionado pelo ilustre relator, que existe uma medida cautelar que suspendeu o trâmite dessa licitação no
início do processo. Mas, pelas informações que estão disponíveis no andamento, e agora foram conﬁrmadas no
relatório do conselheiro, já existe uma manifestação da
área técnica nos autos, depois da concessão dessa medida cautelar. O que nos permite supor que ao menos, em
tese, essa medida cautelar, então, já está em condição de
ser reapreciada por este Plenário, no sentido de mantê-la ou não. Mas no sentido de dar uma deﬁnição ao caso. É muito importante que essa deﬁnição ocorra, eminentes conselheiros. Porque a situação de indeﬁnição é
uma situação que tem efeitos muito deletérios. Aﬁnal de
contas, estamos falando de um projeto que prevê investimento de mais de um bilhão de reais. E o atraso na contratação dos serviços de gerenciamento implica em atraso nas obras do programa. E isso prejudica a população
que seria beneﬁciada com serviços de saneamento que
serão realizados pelo programa. Isso frustra geração de
emprego e renda. Serão centenas de empregos gerados,
tanto pelo contrato de gerenciamento quanto pelos contratos de obras, propriamente ditos. Frustra a receita ﬁscal dos municípios, onde essas obras serão executadas.
E gera risco de que as obras que já estão em andamento - já existem algumas em andamento - sigam sem ge-

renciamento, sem ﬁscalização apropriada. Isso sem falar num risco mais direto de todos, que é o risco de perda de uma proposta absolutamente vantajosa para a administração pública.
(...)”
Confesso que tais aﬁrmações trouxeram novas dúvidas,
pois havendo a necessidade de contratação de empresa,
ou consórcio de empresas, para a realização do acompanhamento e ﬁscalização das obras, sobre quem estaria,
então, recaindo esta obrigação?
Associada a esta dúvida surgiram as seguintes:
Se a contratação da empresa gerenciadora é de tão importância a ponto da Dra. Bárbara Dalla Bernardina Lacourt solicitar, em nome do Consórcio CCN, urgência na
análise da medida cautelar, como se deu o início dos serviços sem esta contratação?
Como está sendo remunerado o serviço de acompanhamento e ﬁscalização destas obras que deveriam estar abrangidas no procedimento licitatório da SDP nº.
001/2017? Com recursos próprios da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN? Com base em qual
instrumento contratual? Estes pagamentos permitiriam,
à Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN,
creditar junto ao Banco Mundial esta despesa?
Se tais obras encontravam-se previstas como objeto do
contrato de gerenciamento é possível aﬁrmar, então,
que o orçamento apresentado pelos licitantes não é mais
compatível com o serviço a ser executado futuramente
carecendo de revisão?
Todas estas dúvidas necessitam de esclarecimentos por
parte da Companhia Espírito Santense de Saneamento –
CESAN pois, após a realização da sustentação oral, trouwww.tce.es.gov.br

xeram, em meu sentir, novos questionamentos acerca da
forma como o procedimento licitatório vem sendo conduzido.
Todas estas considerações, aliadas às preocupações e argumentos já apresentados acima, me confortam opinar
pela continuidade da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar anteriormente deferida. De fato, compreendo que estas novas dúvidas reaﬁrmam a necessidade de sua manutenção até que toda
a situação seja esclarecida, razão pela qual voto pela notiﬁcação da Companhia Espírito Santense – CESAN para
que esclareça especiﬁcamente, as questões contidas neste tópico do voto.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
Deferir o ingresso nos autos, na qualidade de terceiro interessado, do Consórcio CCN, na forma art. 294, da Resolução TC n º. 261/2013, expedindo notiﬁcação ao mesmo
na qual conste o prazo de 15 (quinze) dias para que este,
caso queira, exerça as prerrogativas processuais previstas
nesta Resolução, notadamente quanto às supostas irregularidades contidas na peça de representação.
Determinar, de ofício, o ingresso nos autos do Banco
Mundial, agente ﬁnanciador do “Programa Águas e Paisagens”, na forma art. 294, da Resolução TC n º. 261/2013,
expedindo notiﬁcação ao mesmo na qual conste o prazo
de 15 (quinze) dias para que este, caso queira, exerça as
prerrogativas processuais previstas nesta Resolução, noSexta-feira, 26 de outubro de 2018
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tadamente quanto às supostas irregularidades contidas
na peça de representação.
Manter a medida cautelar deferida, nos termos do art.
377, III, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº.
261/2013 c/c art. 124 da Lei Complementar nº. 621/2012,
visto que mantiveram-se inalterados os requisitos autorizadores desta, especialmente considerando-se os apontamentos contidos na Instrução Técnica Conclusiva (ITC)
nº. 02886/2018;
Notiﬁcar o atual Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, caso queira, preste os esclarecimentos às questões propostas no tópico II.3 desta decisão;
Cientiﬁcar o Representante acerca da decisão do Tribunal, nos termos do artigo 307, §7º. do RITCEES;
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação, com pedido cautelar,
formulada pelo Sr. Euclério de Azevedo Sampaio, Deputado Estadual do Espírito Santo, por meio da qual narra
a suposta existência de fraude, visando o direcionamento, em favor de empresa integrante de consórcio participante da disputa, de Procedimento de Solicitação de Propostas (SDP 1/2017 Cesan 4.A1-Programa Águas e Paisagem), para seleção de consultores, destinado à contratação do serviço do gerenciamento do Programa Águas
e Paisagens, do Governo do Estado do Espírito Santo, ﬁnanciado pelo Banco Mundial.

O Representante protocolizou perante esta Corte de Contas a peça de Representação e documentação de suporte
com pedido de liminar para suspensão do Procedimento
de Seleção de Proposta da Cesan (SDP 1/2017).
Conforme Decisão Monocrática 718/2018 de 16/05/2018,
o Sr. Conselheiro Relator conheceu a Representação, determinou a notiﬁcação do senhor Diretor-Presidente da
Cesan para, em cinco dias, prestar esclarecimentos e encaminhar ao Tribunal cópia do processo administrativo
no qual transcorreu a SDP 1/2017.
Devidamente notiﬁcado o senhor Pablo Ferraço Andreão
apresentou seus esclarecimentos bem como documentação de suporte, aﬁrmando que o Procedimento de solicitação de Propostas foi realizado por uma Comissão Especial de Licitação de acordo com as políticas e procedimentos de contratação do Banco Mundial e, ainda, requerendo dilação de prazo para apresentação de cópia do referido processo administrativo, tendo em vista a cláusula de
conﬁdencialidade constante do contrato mantido entre o
Estado do Espírito Santo e o Banco Mundial, relativa ao
sigilo, até a publicação do contrato.
Por meio da Decisão TC nº 01304/2018 esta Corte de
Contas, acolhendo voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, deferiu medida cautelar no sentido de determinar ao atual Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, para
que este se abstenha de ﬁrmar o contrato administrativo
decorrente da SDP nº. 001/2017, até ulterior decisão de
mérito acerca das supostas irregularidades narradas na
peça de representação.
Notiﬁcado sobre a concessão da medida cautelar, o atual Diretor-Presidente da Cesan, Senhor Amadeu Zonzini Wetler, apresentou documentação de suporte trazenwww.tce.es.gov.br

do aos autos cópia do processo administrativo no qual
transcorreu a SDP 001/2017 (Processo Administrativo nº.
80312357).
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Ministério
Público de Contas que tomou ciência da Decisão TC nº
01304/2018 que deferiu a medida cautelar pleiteada.
O gabinete do Conselheiro Relator, emitiu despacho comunicando o apensamento destes autos ao Processo TC
4068/2018.
Dando seguimento ao feito, o Representante protocolizou perante esta Corte de Contas, petição intercorrente
apresentando fato novo alegando a antecipação de conhecimento, por parte da empresa melhor classiﬁcada
na fase de julgamento, acerca de análise formulada pela
Área Técnica deste Tribunal, antes mesmo da conclusão
da instrução processual, o que caracterizaria informação
privilegiada de forma antecipada da participante.
Os autos foram remetidos a Área Técnica para análise dos
fatos e documentos, a qual elaborou a Manifestação Técnica 508/2018 propondo o desapensamento dos processos, uma vez que tratam de procedimentos distintos.
Em
manifestação
complementar
ao
Ofício
PR/075/013/2018, o Sr. Amadeu Zonzini Wetler acosta
aos autos “Relatório Executivo” elaborado pela Comissão
Especial de Licitação – CEL, do “Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagens”, onde se detalham os procedimentos adotados na licitação do gerenciamento do
programa que adotou a modalidade de “Seleção Baseada na Qualidade e Custo – SBQC”, Edição das Diretrizes:
“Seleção e Contratação de Consultoria por Mutuários do
Banco Mundial”.
Diante de toda a documentação juntada, os autos foram
Sexta-feira, 26 de outubro de 2018
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encaminhados à área técnica para ﬁns de manifestação,
tendo sido elaborada a Instrução Técnica Conclusiva (ITC)
nº. 02886/2018 que concluiu pela REVOGAÇÃO da medida cautelar e determinações.

Programa Águas e Paisagens, do Governo do Estado do
Espírito Santo, ﬁnanciado pelo Banco Mundial, com pedido de liminar para a suspensão do Procedimento de Seleção de Propostas da Cesan (SDPnº 001/2017).

Visando assegurar sua participação no debate, o Consórcio CCN vem aos autos, na qualidade de pretenso vencedor do certame licitatório, pugnando por sua admissão
no feito, haja vista o manifesto interesse jurídico daí decorrente.

As irregularidades alegadas pela Representação são (i) a
inexequibilidade da proposta vencedora e (ii) a fraude e
direcionamento do procedimento licitatório ao Consórcio CCN.

Chamada a se manifestar a equipe técnica, nos termos da
Manifestação Técnica nº. 0643/2018 por meio da qual “...
conclui-se que o Consórcio CCN deve ser admitido como
Terceiro Interessado no processo, na forma do art. 294,
do RITCEES...”.
Na 33ª Sessão Plenária, realizada no dia 25/09/2018, o
Relator proferiu voto, mantendo a cautelar; deferindo o
pedido do Consórcio CCN para ingressar nos no processo
como terceiro interessado; e, oportunamente, de ofício,
determina o ingresso do BANCO MUNDIAL aos autos, para, por meio, de seus representantes legais, no prazo de
15 (quinze) dias, exerça as prerrogativas processuais que
lhe são inerentes e prevista na Resolução TC nº 2612013,
visando, especialmente, ampliar e qualiﬁcar o debate das
questões aqui tratadas.
Para melhor analisar o assunto, pedi vista dos autos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Representação, com pedido cautelar,
formulada pelo Sr. Euclério de Azevedo Sampaio, Deputado Estadual do Espírito Santo, por meio da qual narra a
suposta existência de fraude para seleção de consultores,
destinado à contratação do serviço de gerenciamento do

Assinalo que a Representação em questão sofreu juízo
positivo de admissibilidade, conforme prescreve os arts.
184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Passo a apreciar a medida cautelar concedida com efeito de suspender o Procedimento de Seleção de Propostas da Cesan (SDPnº 001/2017), para ao ﬁnal emitir meu
voto.
O Representante alegou em sua Representação, em síntese:
(...)
4) A vitória da empresa CONCREMAT conﬁrma a derrota
da integridade governamental, lisura, seriedade e credibilidade da concorrência, por duas razões: a) a uma
porque a CONCREMAT está envolvida em uma série de
eventos criminosos, sendo investigada em três frentes
da Operação Lava Jato, responsável pela tragédia da
queda da passarela do bairro São Conrado na cidade do
Rio de Janeiro, pelo escândalo da obra inacabada do Governo do ES “Cais das Artes” e alvo de inúmeras acusações de improbidade administrativa (duas no Poder
Judiciário do Espírito Santo), conforme se extrai da denúncia em anexo-; b) a duas porque o valor ofertado é
ﬂagrantemente inexequível, beirando o ridículo, destowww.tce.es.gov.br

ando em quase 60% do padrão de referência ﬁxado pelo Banco Mundial e também dos valores ofertados por
quatro das seis concorrentes;
5) A verdade é que como tal concorrência e execução do
contrato não se submetem aos ditames da lei 8.666/93
(lei de licitações), razão pela qual a vitória com preço
inexequível será compensada com aditivos intermináveis, amparados no poder político-administrativo da organização criminosa que fez o consórcio da Concremat
vencedor da concorrência. O discurso para tais aditivos seria a essencialidade e ininterrupção do Programa
Águas e Paisagens, protegendo as obras de paralisação,
o que por óbvio seria forçosamente aceito pelo Banco
Mundial;
(...)
8) A manobra da organização criminosa ora denunciada,
em favor da Concremat, foi formalmente registrada por
este Parlamentar em declaração por instrumento público em Cartório, inclusive o resultado direcionado para
o mesmo consórcio da Concremat, que seria vencedor
com preço inexequível;
9) O registro público feito em Cartório não consiste em
mero registro do futuro vencedor, mas dedica-se a destrinchar com riqueza de detalhes o modus operandi da
organização criminosa denunciada, revelando eventos
criminosos futuros e certos, sobretudo a vitória por valor inexequível do Consórcio da Empresa Concremat;
10) Este Parlamentar jamais poderia adivinhar por “chute” ou “palpite” o resultado ﬁnal, tamanho os detalhes
registrados no instrumento público declaratório de Cartório, que está em posse deste Parlamentar;
Também, sustenta, o Representante ter ocorrido direcioSexta-feira, 26 de outubro de 2018

15

ATOS DO PLENÁRIO

namento do Consórcio CCN, por meio de pessoas inﬁltradas na comissão especial de licitação, que não estavam
em sua composição original e sem autorização do Banco
Mundial, para inﬂuenciarem nas pontuações em favor do
consórcio da CONCREMAT. Os inﬁltrados, de nome Clotilde e Karina, reportam os fatos e acontecimentos a pessoa de Regina Curitiba, que os repassa ao Senhor Paulo Ruy Carneli. Em inúmeras ocasiões a Senhora Clotilde
colhia as informações e percepções do ambiente da Comissão e simplesmente se dirigia sem pudor a Senhora
Regina Curitiba para atualizá-la e obter diretrizes sobre
como proceder em favor do consórcio da CONCREMAT.
Tudo isso, registrado em escritura pública lavradas, em
6/4/2018, às ﬂs. 91 a 94, do Livro 25, e em 23/4/2018,
às ﬂs. 100 a 102, do Livro 25, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Matilde, Município de Alfredo Chaves
Após devidamente notiﬁcada as partes, o atual Diretor-Presidente da Cesan, em síntese, esclareceu que a Cesan
não realizou a licitação, sendo tal procedimento de competência da Comissão Especial de Licitação, constituída
especialmente para as aquisições relativas ao Programa
Águas e Paisagem custeadas com recursos do empréstimo 8353-BR, feito junto ao Bird, e juntou documentos 18,
23, 25, 115 e 116, a ﬁm de elucidar os fatos.
Nos termos da Decisão TC 01304/2018, foi conferido a
concessão da cautelar de modo a impedir que o Diretor-Presidente da Companhia Espirito Santense de Saneamento – Cesan, ﬁrme o contrato administrativo decorrente da SDP nº 001/2017, até ulterior decisão de mérito.
Com os contextos e documentos trazidos pelo Representante, bem como os contra-argumentos e documentos
apresentado pelo atual Diretor-Presidente da Cesan, fo-

ram os autos encaminhando à equipe técnica deste Tribunal, que os confrontou, trazendo as conclusões e proposta de encaminhamentos a serem apreciados pelo Corpo decisório desta Corte na Instrução Técnica Conclusiva
(ITC) TC02886/2018, pugnando pela Revogação da medida cautelar concedida e determinações.
Divergindo da equipe técnica, o Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, proferiu voto TC 4747/2018,
sustentando a manutenção da cautelar, e apreende que
as proposições contidas na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 02886/2018 aludem à existência de situações fáticas
que corroboram, ainda que momentaneamente, a necessidade da manutenção da suspensão do trâmite da SDP
nº. 001/2017.
Ampara a sua decisão, também, ao fato da ITC
02886/2018 apresentar ponderações que aludem a necessidade de adoção de medidas saneadores e preliminares à adjudicação do objeto licitado e assinatura do
contrato administrativo resultante da SDP nº. 001/2017,
acrescida da necessidade de prestação de garantia suplementar, a ﬁm de que não seja transferido, posteriormente, ao Poder Público o ônus de suportar a interrupção de
serviços que se revelam de abrangência territorial e populacional ampla.
Com todo respeito, divirjo do nobre Relator, porquanto
o corpo técnico desta Corte, se lastreou de fundamentos sólidos para apresentar suas conclusões e encaminhamentos.
No tocante a suposta inexequibilidade do valor, sustenta, a equipe técnica, que “a presunção legal de inexequibilidade é relativa, devendo-se realizar diligências a ﬁm
de apurar se a proposta é exequível ou inexequível”, vejamos:
www.tce.es.gov.br

(...), a jurisprudência e a doutrina, interpretando as regras da Lei 8.666/93 sobre a inexequibilidade das propostas, consideram que deve ser dada oportunidade ao licitante de comprovar a exequibilidade de sua proposta,
mesmo que esteja em percentuais inferiores a 70% do
valor orçado ou da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor orçado pela Administração, como se vê a seguir, pois aqueles parâmetros conduzem a
uma presunção relativa de inexequibilidade das propostas.
Tal entendimento está, inclusive, expresso na Súmula
262 do TCU, na jurisprudência desta Corte de Contas e na
doutrina de Marçal Justen Filho, em comentários ao artigo 48 da Lei 8.666/93:
SÚMULA TCU 262: O critério deﬁnido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/1993 conduz a
uma presunção relativa de inexequibilidade de preços,
devendo a Administração dar à licitante a oportunidade
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Acórdão 3240/2010-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER
ACÓRDÃO TCEES-413/2016 – PLENÁRIO
Nesse contexto, o critério de desclassiﬁcação adotado
pelo Edital de Concorrência Pública nº 005/2013 desatende aos ditames prescritos pela lei geral de licitações
e pelos entendimentos já consolidados pelos Tribunais
Superiores, pois confere presunção absoluta a proposta
inicialmente considerada inexequível, ao passo que deixa de conferir a possibilidade de comprovação da viabilidade da proposta oferecida pelo licitante desclassiﬁcado quando do julgamento da proposta, abarcando apenas tal possibilidade quando todas as propostas forem tidas como inexequíveis ou apenas quanto à proposta vencedora.
Sexta-feira, 26 de outubro de 2018
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Sendo assim, mantenho a presente irregularidade com
a expedição de determinação ao atual gestor. (destacou-se)

executável por um particular, não estará em jogo dito interesse. A proposta não deverá ser excluída do certame.

40, p. 40 a doc. 43, p. 20) não previram expressamente as
regras para avaliação da inexequibilidade das propostas

(...)

5.4) A solução concreta para a questão

6.2) A presunção relativa

A Administração não pode ignorar as regras legais e editalícias, admitindo como válidas propostas que se conﬁgurem como inexequíveis. Antes de tudo, a Administração tem de respeitar o ato convocatório. Se houve explícita referência à inexequibilidade e sobre critérios de desclassiﬁcação correspondentes, a Administração não pode ignorar o conteúdo das próprias exigências – especialmente porque uma parcela dos licitantes pode ter respeitado lealmente a disciplina do ato convocatório, não sendo admissível a lesão a seus interesses como decorrência
de sua honestidade.

As regras contidas no § 1.º autorizam mera presunção relativa de inexequibilidade. O licitante cuja proposta for inferior ao limite do § 1.º dispõe da faculdade de provar
à Administração que dispõe de condições materiais para
executar sua proposta. Haverá uma inversão do ônus da
prova, no sentido de que se presume inexequível a proposta de valor inferior, cabendo ao licitante o encargo
de provar o oposto. Se o particular puder comprovar que
sua proposta é exequível, não se lhe poderá interditar o
exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir o
Estado de realizar contratação vantajosa. A questão é de
fato, não de direito. Incumbe o ônus da prova da exequibilidade ao particular. Essa comprovação poderá fazer-se
em face da própria Administração, pleiteando-se a realização de diligência para tanto.

E ainda, cautelosa, a equipe técnica deste Tribunal, atenta as observações feitas pela Comissão Especial de Licitação no relatório de avaliação e julgamento das propostas
técnicas, de 26/3/2018 (doc. 89, p. 34-55 e doc. 90, p. 5),
que considerou baixo o número de proﬁssionais na equipe de apoio na proposta do Consórcio CCN, nesse sentido, ponderou:

Os arts. 44, § 3.º, e 48, II e §§ 1.º e 2.º, devem ser interpretados no sentido de que a formulação de proposta
de valor reduzido exige avaliação cuidadosa por parte
da Administração. A evidência de prática de valor irrisório deve conduzir à formulação de diligências, destinadas a apurar a viabilidade da execução, inclusive com a
veriﬁcação de outros dados no âmbito do licitante. Assim, cabe veriﬁcar se o sujeito efetivamente se encontra em dia com suas obrigações tributárias e previdenciárias. Deve exigir-se o fornecimento de informações sobre o processo produtivo e sobre a qualidade dos produtos e insumos. É necessário solicitar do sujeito esclarecimentos sobre a dimensão efetiva de sua proposta e assim por diante.
No entanto, deve-se ter em vista que a inexequibilidade
apenas deve ser pronunciada quando se evidenciar risco à efetiva viabilidade de execução do contrato. Vale
dizer, se uma proposta de valor irrisório for plenamente

A Orientação Normativa/SLTI 4/2014 disciplina, no art.
1.º, o procedimento administrativo para a avaliação da
inexequibilidade. Estabelece que, havendo indício nesse sentido, será obrigatório realizar diligência para o licitante comprovar a viabilidade da execução. Caberá a
desclassiﬁcação apenas em momento posterior e a decisão nesse sentido necessita fundar-se na demonstração de que o licitante não comprovou a exequibilidade.
(destacou-se)
Como visto, a presunção legal de inexequibilidade é relativa, devendo-se realizar diligências a ﬁm de apurar se
a proposta é exequível ou inexequível. Convém registrar
que o edital, anexos e apêndices, da SDP 1/2017 (doc.
www.tce.es.gov.br

Nesse ponto, oportuno comentar que a veriﬁcação da
compatibilidade entre a proposta técnica e a proposta ﬁnanceira, realizada pela CEL, citada no doc. 116, não
substitui a comprovação da exequibilidade da proposta
pelo Consórcio CCN, uma vez que o Consórcio deve explicar como executará todas as atividades descritas no
Termo Referência da SDP 1/2017 com o baixo número
de proﬁssionais alocados na equipe de apoio, o baixo
número de engenheiros também na equipe de apoio, o
baixo número de engenheiros na atividade de supervisão de obras e o consequente baixo número de horas-mês.
Assim, sugere ainda, a equipe técnica, ultrapassado essa
questão, o dever de se exigir a garantia adicional, nos termos do § 2º do artigo 48 da Lei 8.666/93 e decisão deste
Tribunal (ACÓRDÃO TC-771/2017 – SEGUNDA CÂMARA):
Comprovada a exequibilidade da proposta, deve ser exigida garantia adicional, na forma preconizada no § 2º do
artigo 48 da Lei 8.666/93, uma vez que a proposta ﬁnanceira do Consórcio CCN é inferior a 80% do valor orçado pela Administração, conforme já decidiu esta Corte de
Contas:
ACÓRDÃO TC-771/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Sexta-feira, 26 de outubro de 2018
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Dessa forma, a média aritmética das propostas é de
R$11.494.946,60 (onze milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), e o valor da proposta apresentada pela empresa vencedora é 22,02% menor que esse valor,
portanto não pode ser considerada como inexequível,
conforme estabelecido no §1º do art. 48 da lei de licitações, mas se enquadra no §2º do mesmo artigo, sendo exigida, antes da assinatura do contrato, a prestação
de garantia adicional em quantia igual ao valor da diferença entre a média aritmética das propostas e o valor da proposta vencedora. Assim, há a obrigatoriedade
de apresentação de garantia de proposta no valor de R$
2.531.263,18 (dois milhões, quinhentos e trinta e um mil,
duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), em
uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da lei
de licitações. Com relação à exigência de apresentação
de garantia adicional, o tema já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União, com a conclusão de que
o objetivo da apresentação da garantia é o de proteger a
administração contra eventuais inexecuções contratuais,
conforme se observa em trecho extraído do Acórdão TCU
1679/2008 – Plenário: (...). (destacou-se)

nação ao ordenador de despesas Responsável que, caso
assine contrato com o Consórcio CCN, havendo requerimento de aditamento contratual, seja protocolizado cópia perante esta Corte de Contas, bem como a respectiva a documentação correlata, no prazo de dois dias após
seu protocolo administrativo, permitindo que esta Corte
analise tempestivamente a questão e havendo qualquer
indício de dano ao erário, determine a imediata Tomada
de Contas Especial.
Em relação ao segundo motivo alegado pelo Representante (classiﬁcação direcionada do Consórcio CCN na 2ª
posição na proposta técnica), no qual alegou o Representante terem sido inﬁltrados pessoas de nome Clotilde e Karina para esse intento, a Equipe técnica na ITC
2886/2018, faz a seguinte observação:
(...), veriﬁca-se que entre as pessoas que assinam o relatório de avaliação e julgamento das propostas técnicas
(doc. 89, p. 39) não se encontra nenhuma com os nomes
Clotilde e Karina, que são as pessoas que o Representante aﬁrma que teriam sido inﬁltradas para julgar as propostas técnicas e que não teriam nem qualiﬁcação e nem
legitimidade para tal:

Outro ponto que merece destaque, é quanto aos aditivos
contratuais, muito bem analisado pela equipe técnica, ao
observar a aﬁrmação do Bird, p. 29 do doc. 116, no sentido de que qualquer aditamento em contrato de consultoria, que modiﬁque substancialmente o contrato, mesmo que em percentual inferior a 15%, precisa passar pela
revisão prévia do Banco.

Assim, conclui a equipe técnica não haver eco na alegação do representante, não vislumbrando a ocorrência do
suposto direcionamento, conclusão que acompanho.
Por ﬁm, no que se refere a determinação de ofício do Relator para chamar aos autos do processo o Banco Mundial, entendo não ser necessário tal determinação, ponderando já constar aos autos cópia do Processo Administrativo nº 803123757 com as informações de todo o
procedimento da disputa, de Procedimento de Solicitação de Propostas (SDP 1/2017 Cesan 4.A1-Programa
Águas e Paisagem), para seleção de consultores, destinado à contratação do serviço do gerenciamento do Programa Águas e Paisagens, do Governo do Estado do Espírito Santo, ﬁnanciado pelo Banco Mundial, permitindo, assim, dirimir as controvérsias de fato e de direito
que possam existir.
Ante todo o exposto, acompanhando a equipe técnica
e divergindo do Relator, VOTO para que seja adotada a
deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em:
Pela Revogação da medida cautelar concedida;
Pela expedição de determinação ao ordenador de despesa responsável pela SDP 1/2017 e à Presidente da CEL
da SDP 1/2017, com fundamento no artigo 1º, inciso
XVI, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c os artigos 300, parágrafo 3º, e 329, parágrafo 7º da Resolução 261/2013, nos termos das razões contidas nos su-

Não obstante, essa exigência prévia do Banco relativa
aos aditamentos, comungo com a recomendação da área
técnica, que mais uma vez, por cautela, sugere a determiwww.tce.es.gov.br
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bitens 4.1 e 4.2 da ITC, a ﬁm de que, sob pena de aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em caso de descumprimento injustiﬁcado:

vistas nesta Resolução, notadamente quanto às supostas irregularidades contidas na peça de representação.

i) notiﬁque o Consórcio CCN para comprovar a exequibilidade de sua proposta ﬁnanceira, em especial quanto ao
baixo número de proﬁssionais alocados na equipe de apoio, ao baixo número de engenheiros também na equipe de
apoio, ao baixo número de engenheiros na atividade de
supervisão de obras e ao consequente baixo número de
horas-mês;

1.DECISÂO TC-2804/2018:

ii) considerada comprovada a exequibilidade da proposta,
antes de assinar o contrato, (a) comprove nos autos do processo administrativo da SDP 1/2017 a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), em
nome das empresas integrantes do Consórcio CCN, abstendo-se de assinar o contrato em caso de registro positivo em
nome de qualquer uma das empresas integrantes do referido Consórcio no Ceis e (b) exija para a assinatura do contrato a garantia adicional prevista no § 2º do artigo 48 da Lei
8.666/93, no valor de R$ 7.261.086,20 (sete milhões duzentos e sessenta e um mil oitenta e seis reais e vinte centavos);
iii) comprove perante esta Corte de Contas o cumprimento
das determinações contidas nos incisos (i) e (ii);
iv) Determinação de que seja protocolizada perante esta
Corte cópia de qualquer requerimento de aditamento contratual e respectiva documentação, no prazo de 2 (dois) dias após seu protocolo administrativo;
v) Deferir o ingresso nos autos, na qualidade de terceiro
interessado, do Consórcio CCN, expedindo notiﬁcação ao
mesmo na qual conste o prazo de 15 (quinze) dias para que
este, caso queira, exerça as prerrogativas processuais pre-

Domingos Augusto Taufner
Conselheiro
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em Sessão Colegiada, em:
1.1. Pela Revogação da medida cautelar concedida;
1.2.Pela expedição de determinação ao ordenador de despesa responsável pela SDP 1/2017 e à Presidente da CEL
da SDP 1/2017, com fundamento no artigo 1º, inciso XVI,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c os artigos 300,
parágrafo 3º, e 329, parágrafo 7º da Resolução 261/2013,
nos termos das razões contidas nos subitens 4.1 e 4.2 da
ITC, a ﬁm de que, sob pena de aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso IV, da Lei Complementar Estadual
621/2012, em caso de descumprimento injustiﬁcado:
1.3.Notiﬁcar o Consórcio CCN para comprovar a exequibilidade de sua proposta ﬁnanceira, em especial quanto ao
baixo número de proﬁssionais alocados na equipe de apoio, ao baixo número de engenheiros também na equipe de
apoio, ao baixo número de engenheiros na atividade de
supervisão de obras e ao consequente baixo número de
horas-mês;
1.3.1 Considerada comprovada a exequibilidade da proposta, antes de assinar o contrato, (a) comprove nos autos do
processo administrativo da SDP 1/2017 a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis),
em nome das empresas integrantes do Consórcio CCN, abstendo-se de assinar o contrato em caso de registro positivo em nome de qualquer uma das empresas integrantes
do referido Consórcio no Ceis e (b) exija para a assinatuwww.tce.es.gov.br

ra do contrato a garantia adicional prevista no § 2º do artigo 48 da Lei 8.666/93, no valor de R$ 7.261.086,20 (sete
milhões duzentos e sessenta e um mil oitenta e seis reais e
vinte centavos);
1.3.2 Comprovar perante esta Corte de Contas o cumprimento das determinações contidas nos incisos (i) e (ii);
1.3.3 Determinar de que seja protocolizada perante esta
Corte cópia de qualquer requerimento de aditamento contratual e respectiva documentação, no prazo de 2 (dois) dias após seu protocolo administrativo;
1.4. Deferir o ingresso nos autos, na qualidade de terceiro
interessado, do Consórcio CCN, expedindo notiﬁcação ao
mesmo na qual conste o prazo de 15 (quinze) dias para que
este, caso queira, exerça as prerrogativas processuais previstas nesta Resolução, notadamente quanto às supostas irregularidades contidas na peça de representação.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista vencedor do Conselheiro Domingos Augusto Taufner. Vencido o relator, que
votou pela manutenção da cautelar.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheira substituta: Márcia Freitas Jaccoud (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 02805/2018-2
Processos: 13412/2015-5, 02068/2016-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: MARCELO DASSIE, RICARDO DE OLIVEIRA, FABIOLA RIBEIRO RIOS, JOSE HERMINIO RIBEIRO, CARLOS ROBERTO ROSA, HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Representante: GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Procuradores: KARINA PARADELA CUNHA DA SILVA (OAB:
24681-ES, OAB: 149647-MG), NEIMAR ZAVARIZE (OAB:
11117-ES)
REPRESENTAÇÃO – FISCALIZAÇÃO – NOTIFICAÇÃO: DEFERIR PEDIDO DE CÓPIA DIGITALIZADA – REABERTURA DE
PRAZO DE TCE - NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação interposta pela empresa
Global Hosp Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., em
face de supostas irregularidades na revogação do Pregão
Eletrônico nº 009/2014, expedido pela Secretaria de Estado
da Saúde em relação a contratação emergencial da empresa Hometec Comércio e Serviços Ltda., cujo o objeto se refe-

re a: contratação de empresa para prestação de serviços de
locação de kits de oxigenoterapia domiciliar, incluindo a recarga de oxigênio.
Após as medidas procedimentais de praxe, foram os autos à área técnica, que instruiu o feito com a Manifestação Técnica 417/2016-4 (ﬂs.1652/1654), Manifestação Técnica 739/2016-9 (ﬂs.1672/1677), Instrução Técnica Inicial
675/2016-2 (ﬂs.1678/1702), Instrução Técnica Conclusiva
340/2017-9 (ﬂs.1897/1931), com as regulares citações e notiﬁcações determinadas por meio das respectivas Decisões
Monocráticas, além da manifestação do Ministério Público
de Contas, que se pronunciou conforme Parecer 2340/20172 (ﬂs.1941/1969).
Do julgamento do feito, realizado na sessão Plenária do dia
06/02/2018, do qual foi relator o Conselheiro Substituto
João Luiz Cotta Lovatti, resultando vencedor voto-vista da
Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas, foi prolatado
o ACÓRDÃO TC-058/2018 – PLENÁRIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas
no voto-vista da conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas:
1.1. Acompanhar integralmente o entendimento do Ministério Público de Contas, contrariando posicionamento técnico
conclusivo, por considerar PROCEDENTE a presente REPRESENTAÇÃO, nos termos dos artigos 186 e 178, inciso II, da
Resolução TC 261/2013, tendo em vista o reconhecimento
das irregularidades descritas nos itens abaixo:
1.1.1 revogação indevida do pregão eletrônico 009/2014 –
ausência de motivação (subitem 3.1 da ITI 00675/2016-2) base legal: violação ao princípio da motivação;
1.1.2 contratação direta por dispensa – justiﬁcativa de prewww.tce.es.gov.br

ços indevida e insuﬁciente e existência de sobrepreço (subitem 3.2 da ITI 00675/2016-2) - base legal: infringência ao artigo 26, inciso III, da Lei 8.666/93 e princípio da economicidade previsto no artigo 70 da Constituição Federal;
1.1.3 contratação direta por dispensa – existência de superfaturamento (subitem 3.3 da ITI 00675/2016-2) – base legal:
infringência ao art. 70 da CRFB (Princípio da Economicidade).
1.2 Acompanhar, em parte, o entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, por:
1.2.1 ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Ricardo de Oliveira, para afastar a sua responsabilidade quanto à irregularidade suscitada no subitem 3.1 da ITI
00675/2016-2, com amparo no inciso I do art. 95 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.2 ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pela
Sra. Fabíola Ribeiro Rios, para afastar a sua responsabilidade
quanto às irregularidades suscitadas nos subitens 3.2 e 3.3
da ITI 00675/2016-2, com amparo no inciso. I do art. 95 da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.3 ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pela empresa Hometec Comércio e Serviço Ltda.–ME, para
afastar a sua responsabilidade quanto ao subitem 3.3 da ITI
00675/2016-2.
1.3. Acompanhar, em parte, o entendimento do Ministério
Público de Contas, contrariando manifestação técnica conclusiva, por:
1.3.1 REJEITAR as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. José Hermínio Ribeiro em virtude da irregularidade disposta no subitem 3.1 da ITI 00675/2016-2, com amparo no
inc. II do art. 95 da Lei Complementar Estadual 621/2012,
imputando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do seu art. 135, inc. II da Lei Complementar EsSexta-feira, 26 de outubro de 2018
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tadual 621/2012;
1.3.2 REJEITAR as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo
Sr. Marcelo Dassie em virtude das irregularidades dispostas
nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3 da ITI 00675/2016-2, com amparo
no inc. II do art. 95 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
imputando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do seu art. 135, inc. II do referido diploma legal;
1.3.3 REJEITAR as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo Sr. Carlos Roberto Rosa em virtude das irregularidades
dispostas nos subitens 3.2 e 3.3 da ITI 00675/2016-2, com
amparo no inc. II do art. 95 da Lei Complementar Estadual 621/2012, imputando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), na forma do art. 135, inc. II, do referido diploma legal.
1.4. DETERMINAR ao atual Secretário de Estado da Saúde
(SESA) que:
1.4.1 ADOTE PROVIDÊNCIAS para evitar contratações diretas (sem licitação) e pagamentos por indenização com relação a serviços e materiais integrantes do Programa de Oxigenoterapia, promovendo-se a realização de licitações para a
manutenção do programa;
1.4.2 INSTAURE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, com fulcro
no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
para apuração e quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos responsáveis, decorrente:
i. do superfaturamento do Contrato Emergencial nº
071/2016 – SRSV;
ii. do superfaturamento advindo de licitações e contratações diretas (sem licitação), inclusive pagamentos por indenização, ﬁrmados com a empresa Global Hosp Comércio de
Equipamentos Médicos Ltda, anteriormente à celebração do

Contrato Emergencial nº 71/2016 – SRSV, em relação a todos os serviços e materiais fornecidos, especialmente quanto ao item relativo à “recarga de oxigênio gasoso medicinal”;
iii. e nos termos dos arts. 152 e seguintes. do RITCEES, comunique a essa Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, a
Instauração de Tomada de Contas em tela, consoante art. 5º
da Instrução Normativa TC 32/2014, e providencie a devolução do dano ao erário, devendo os autos ser encaminhados
a esse Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, na forma do
art. 14, sem prejuízo da observância dos demais prazos e da
informação de outros dados exigidos pela IN TC nº 32/2014.
1.5. Dar CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão ﬁnal a
ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o
art. 307, § 7º, da Resolução TC 261/2013.
1.6. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista da conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas, conforme artigo 82, § 7º, do
Regimento Interno. Parcialmente vencido o relator conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que manteve
seu voto pela aplicação de multa de R$ 33.000,00 para José
Hermínio Ribeiro e Marcelo Dassie, cominada com pena de
inabilitação e proibição de contratar por 5 anos, e multa de
R$ 10.000,00 para Carlos Roberto Rosa e Hometec Comércio
e Serviços LTDA-EPP.
À ﬂ. 2149 consta a Certidão de Trânsito, certiﬁcando que o
citado Acórdão transitou em julgado em 22/06/2018.
Em relação ao item 1.4 do ACÓRDÃO TC-058/2018 – PLENÁRIO, em especial ao que se refere ao subitem 1.4.2 – Instauração de Tomada de Contas Especial, tendo o prazo concedido ao Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado da Saúde,
vencido em 11/04/2018, foi emitido o Termo de Notiﬁcação
1091/2018-3 (ﬂ.2190) notiﬁcando-o, para que, no prazo de
15 (quinze) dias encaminhasse a esta Corte de Contas as inwww.tce.es.gov.br

formações acerca da referida Tomada de Contas.
Às ﬂs. 2207/2208 foi juntado o OF/SESA/GS/Nº 646/2018,
em nome do Sr. Ricardo de Oliveira, em resposta ao Termo
de Notiﬁcação 1091/2018-3, nos seguintes termos:
Senhor Conselheiro,
Considerando os apontamentos oriundos da reunião realizada entre os Membros da Comissão de Tomada de Contas
Especial, em cumprimento à determinação contida no item
1.4 do ACÓRDÃO TC-058/2018 - PLENÁRIO, com os assessores de vosso Gabinete, em 11 de outubro do corrente, e voltados ao início dos trabalhos, é que vimos solicitar os seguintes documentos e esclarecimentos:
Que seja disponibilizada em mídia digital a integralidade
do processo TC 13412/2015, GLOBAL HOSP. COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., bem como toda e qualquer documentação complementar ao mesmo, e que venha
a colaborar para o exercício das atividades delegadas;
Que seja delimitado o espaço de tempo concernente às licitações e contratações diretas (sem licitação), inclusive pagamentos por indenização, ﬁrmados com a empresa GLOBAL HOSP. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., anteriormente à celebração do Contrato Emergencial nº
071/2016 -SRSV, haja vista, que a Decisão Monocrática Preliminar não esclarece o intervalo de tempo, o que pode diﬁcultar a realização clara e objetiva do objeto determinado por V.
Exa., o que permitirá, destarte, a otimização dos trabalhos e
apresentação dos resultados.
Retornam os autos a este gabinete, para ciência e deliberação.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Em que pese o feito já ter transitado em julgado, há que se
considerar o requerimento ora juntado aos autos pelo SecreSexta-feira, 26 de outubro de 2018
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tário Estadual de Saúde. Tendo em vista que, a determinação
da instauração de tomada de contas, nos termos propostos,
quais sejam: apuração e quantiﬁcação do dano, bem como
a identiﬁcação dos responsáveis, decorrente do superfaturamento do Contrato Emergencial nº 71/2016 – SRSV, advindo de licitações e contratações diretas (sem licitação), inclusive pagamentos por indenização, ﬁrmados com a empresa
Global Hosp Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. anteriormente à celebração do referido Contrato, em relação
a todos os serviços e materiais fornecidos; impõem-se consideráveis esforços na sua execução.
Portanto, deﬁro o pedido do interessado, no sentido de que
se disponibilize em mídia digital a integralidade dos presentes autos, oportunizando-o a concluir os trabalhos da tomada de contas em questão.
Quanto ao pleiteado pelo interessado no item 2, solicitando que seja delimitado o espaço de tempo concernente às
licitações e contratações diretas (sem licitação), inclusive pagamentos por indenização, ﬁrmados com a empresa GLOBAL HOSP. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., anteriormente à celebração do Contrato Emergencial
nº 071/2016 – SRSV, esclareço que consoante Acórdão TC
58/2018, que acolheu na íntegra a fundamentação ministerial por meio do Parecer nº 2340/2017, o objeto a ser delimitado refere aos pagamentos ocorridos à empresa GlobalHosp Comércio e Equipamento Ltda, no período compreendido entre janeiro/2015 a março de 2016, conforme
consta na tabela à ﬂ. 26 do referido parecer, nas considerações adicionais, que ora me permito a transcrever:
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS:
Denotam-se dos autos indícios de irregularidade no ato também da empresa GlobalHosp Comércio e Equipamentos Ltda,
de cobrar, anteriormente ao Pregão Eletrônico nº 009/2014,

um preço excessivamente maior nos casos de pagamento indenizatório e de contratação emergencial, em detrimento do
preço que seria pago por intermédio de procedimento licitatório. Senão vejamos o seguinte trecho das alegações apresentadas pela Sra. Fabíola Ribeiro Rios, à época, respondendo como Superintendente Regional de Saúde de Vitória:
1 - Reaﬁrmamos, é necessário esclarecer que, depois de expirada a vigência da última contratação (Contrato n° 185/2014
com vigência compreendendo o período de 05/07/2014 a
29/12/2014) a prestação dos serviços se manteve com a empresa GlobalHosp Comércio e Equipamentos Ltda, sem cobertura contratual e com valores bem superiores à contratação emergencial, que a mim imputam a conduta de ter valores acima do mercado.
2 - Em resumo, a empresa GlobalHosp Comércio e Equipamentos Ltda durante o andamento processual de contratação emergencial do processo n°. 69343160 ingressou com
ação que culminou com o mandado judicial que suspendeu
sua tramitação. Com a decisão, em 02/12/2016 (ﬂs. 488 verso do processo 69343160), em seu favor, sustou a contratação
da empresa Hometec Comércio e Serviços Ltda -ME. Assim,
com isso, a empresa GlobalHosp Comércio e Equipamentos
Ltda manteve a prestação dos serviços cuja vigência já havia
expirado (contrato n° 185/2014), ocorrendo tais pagamentos sem cobertura contratual (entre 01/2015 a 03/2016), na
modalidade indenizatória e com valores, inclusive, bem acima daqueles coletados no pregão eletrônico 9/2014 [...]. Necessário frisar, como já informado no item contextualização
que esses pagamentos (contrato n° 185/2014 - Processo n°.
66557755) se efetivaram no processo de pagamento de n°
67168426. Observa-se no quadro abaixo a divergência dos
valores, especiﬁcamente do item apontado na ITI: (g.n.)
Quadro comparativo dos valores das empresas nas forma
www.tce.es.gov.br

de contratação (1 - licitação por pregão 9/2014; 2 - Contrato
n° 185/2014 expirado e pagamento indenizatório; 3 - Contratação emergencial 69343160) para o item destacado pela ITI
Item Especiﬁcação GlobalHosp Comércio e Equipamentos Ltda Hometec Comércio e Serviços Ltda -ME Preço unitário Pregão (1) Preço unitário Indenizatório (2) Preço unitário Emergencial (3) Preço unitário Pregão (1) Preço unitário Emergencial (3) 1 Kits de oxigenioterapia domiciliar contendo válvula
reguladora, manômetro, ﬂuxômetro de oxigênio, umidiﬁcador para cilindro e adaptador de saída 45,00 109,00 109,00
45,00 105,00
Obs.: Além dessas empresas no processo de contratação
emergencial houve apresentação de orçamento para esse
item da empresa Versace Medical Manutenção em equipamentos médicos Ltda, no valor de R$ 135,00.
E assim se comprova a presunção de que a licitação produz
para a administração pública sempre a melhor contratação,
ou seja, aquela que lhe assegura a maior vantagem possível.
Isto posto, considerando a necessidade de responsabilização
e de quantiﬁcação do dano, também deve ser determinado
à SESA que instaure tomada de contas especial
Nesse passo, diante da delimitação de tempo para promover
a Tomada de Contas nos termos do Acórdão TC 58/2018, entendo necessária a reabertura de prazo para a Comissão de
Tomada de Contas.
III – CONCLUSÃO
Assim, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração de
Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. DEFERIR a disponibilização em mídia digital dos presentes autos, conforme o requerido, diante dos esforços
consideráveis e oportunizando ao jurisdicionado o cumprimento da determinação constante do Acórdão TC 058/2018;
1.2. ESTABELECER que o intervalo de tempo a ser analisado, para efeito dos trabalhos da tomada de contas aqui tratadas, se refere aos pagamentos ocorridos à empresa GlobalHosp Comércio e Equipamento Ltda, no período compreendido entre janeiro/2015 a março de 2016;
1.3. REABRIR o prazo de 90 (noventa) dias a partir da data
da publicação desta Decisão;
1.4. NOTIFIQUE-SE o senhor RICARDO DE OLIVEIRA, Secretário Estadual de Saúde, ou quem suas vezes ﬁzer, para ciência desta Decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA, JOSE ANGELO PANDOLFI [RODRIGO SANTOS NEVES (OAB: 9866-ES)]

Pautas das Sessões - 2ª Câmara
PAUTA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 10:00

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Processo: 03506/2018-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Laranja da Terra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 2ª 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.

Exercício: 2017

CONSELHEIRO

Exercício: 2017

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Responsável: GILSON GOMES JUNIOR
Processo: 03523/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Apiacá
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Responsável: MIGUEL AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Total: 4 processos

Processo: 03650/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

CONSELHEIRO

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

RODRIGO COELHO DO CARMO

Exercício: 2016
Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI [GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], JOAO CARLOS LORENZONI
Processo: 06011/2017-1
Unidade gestora: Superintendência Regional de Saúde
de Vitória
SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Processo: 11832/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2015
Responsável: VERA LUCIA COSTA
Processo: 02688/2017-7

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Boa Es-

Responsável: FABIOLA RIBEIRO RIOS, FABRICIA FORZA

perança
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Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2016

Exercício: 2017

Responsável: MARCOS FERNANDO ALVES, WAGNEY
GOMES CAMARA

Responsável: MIGUEL DJALMA SALVALAIO

Processo: 04746/2017-1
Unidade gestora: Banestes Administradora e Corretora
de Seguros Ltda
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Processo: 03987/2018-1
Unidade gestora: Instituto Jones dos Santos Neves
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Responsável: ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO, ANDREZZA ROSALEM VIEIRA, GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA

Processo: 04946/2017-5

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado

Exercício: 2017

Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2017
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Processo: 05551/2018-5

Responsável: ALENCAR MARIM
Processo: 03489/2018-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: ROBERIO PINHEIRO RODRIGUES
Processo: 03705/2018-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Roque do Canaã

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 04835/2018-2

Processo: 04593/2018-7

Classiﬁcação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Exercício: 2017

Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA, RODOLFO RENOLDI HEIMBECK

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco

Total: 10 processos

Unidade gestora: Departamento Estadual de Trânsito

Unidade gestora: Hospital Pedro Fontes
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Processo: 08162/2007-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NECI NEVES PINTO
Processo: 04397/2010-4

Classiﬁcação: Solicitação de Auditoria/Inspeção

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Terceiro interessado: Deputado estadual (ES, ENIVALDO
DOS ANJOS)

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Estado do Espírito Santo
Interessado: MARIA DA GLORIA FERREIRA OLIVEIRA

Processo: 07104/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itarana

Processo: 08488/2010-5

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Representante: Membros do Ministério Público Estadual
(ES, VERA LÚCIA MURTA MIRANDA)

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

www.tce.es.gov.br

do Estado do Espírito Santo
Interessado: WESMAN BERMOND PEREIRA
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Processo: 00392/2011-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: DUANY VIEIRA CAMARGO, JULIANA PEREIRA RAMALHETE CAMARGO, KAROLINE LELLIS CAMARGO, VICTORIA GABRIEL MARCONI CAMARGO
Processo: 01651/2011-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARTA INEZ MOULIN SCHWAN
Processo: 09814/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 07241/2008-1
Interessado: OLINDA MARCAL DE OLIVEIRA
Processo: 10296/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUIZ MANOEL D ALMEIDA FLORES
Processo: 00007/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Estado do Espírito Santo

Interessado: FERNANDO MARINS VIVACQUA

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 00045/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCIA REGIA DE OLIVEIRA CALIMAN
Processo: 00193/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: GIVALDO BERNARDES DOS SANTOS
Processo: 00735/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 06612/2013-9
Interessado: ALOISIO ANDRADE PORTO

Interessado: RAQUEL FONSECA
Processo: 00994/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SOLANGE RIBEIRO MARQUES
Processo: 01019/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: OSMAR LUIS STINGHEL DOS REIS
Processo: 01107/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUZIA ODETE MORAES

Processo: 00844/2017-6

Processo: 01217/2017-4

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

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: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA

Terceiro interessado: ALDAIR MARIA SANTOS DE FREITAS

Processo: 00986/2017-2

Processo: 01288/2017-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
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do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARGARETH LUNZ MATIELLO

ALERTA

Processo: 01366/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JOANA D ARC MENDONCA CARDOSO
Processo: 07917/2018-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA AUXILIADORA IZOTON COELHO
Total: 21 processos

Total geral: 35 processos

PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

http://diario.tce.es.gov.br

Seu cadastro em 8 passos

1
2 Clique em Alerta Personalizado
3 Clique em Cadastre-se
4 Preencha o formulário
5 Clique novamente em Alerta Personalizado
6 Clique em Incluir Palavra Chave
campo “Descrição” insira a
7 No
palavra chave a ser pesquisada.
uma palavra chave por vez. Refaça
8Coloque
esta ação quantas vezes for necessário.
Acesse a página do Diário:
http://diario.tce.es.gov.br

Clique em Log Off
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 14 de novembro de 2018- Quarta-Feira.

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO ANTERIOR
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Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 01695/2018-8

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: 04523/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: HJSN - Hospital Doutor João Dos Santos Neves
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS PAULO
PUGNAL DA SILVA
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA – SECONT.
REPRESENTAÇÃO – NOTIFICAR – PRAZO 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, proveniente do Acórdão TC-1318/2017 Plenário, exarado nos autos do Processo TC 8699/2015, que cancelou a Fiscalização autorizada pelo Termo de Designação 11/2016 (fl. 366 do Processo TC 8699/2015), em
face da HJSN - Hospital Doutor João dos Santos Neves, relativamente a anulação de empenhos durante
o exercício de 2014.
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica
nº 00628/2018-4, sugeriu o conhecimento da presente representação, bem como a notificação do Sr. Ricardo Oliveira (Secretário de Saúde Estadual) e do Sr.
Marcos Pugnal (Secretário de Controle e Transparência).

ra conhecida, conforme Decisão Monocrática
01044/2018-9, por estarem presentes os requisitos
de admissibilidade.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Assim sendo, DETERMINO, com fundamento no artigo 288, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº
261/2013, a NOTIFICAÇÃO do Sr. Ricardo Oliveira
(Secretário de Saúde Estadual) e do Sr. Marcos Paulo Pugnal da Silva (Secretário de Controle e Transparência), a fim de que se manifestem, no prazo de 30
(trinta) dias, acerca dos termos da presente representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar), que apuraram as supostas irregularidades no âmbito do HJSN - Hospital
Doutor João dos Santos Neves, indicando, em especial, os responsáveis e os valores das despesas sem
prévio empenho no órgão em questão.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica nº 00628/2018-4, constante dos
presentes autos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências quanto ao decidido.
É como decidido.
Vitória, 05 de outubro de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Cabe informar que a presente Representação já fowww.tce.es.gov.br
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