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PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

cial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

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

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

Contrato nº 031/2015
Processo TC-7569/2015
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Visel – Vigilância e Segurança Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato
nº 031/2015, que versa sobre a prestação de serviços de
natureza continuada de vigilância armada do prédio central, auditório e pátio de estacionamento do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
VIGENCIA: 12 (doze) meses, a partir de 06 de janeiro de
2019.
Vitória/ES, 19 de dezembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Vitória-ES, 18 de dezembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente
PORTARIA 500-P, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC 8510/2015,
RESOLVE:
efetuar a progressão da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que foi aprovada no estágio probatório, observando o disposto na LC 46/1994, na
LC 622/2012 e na Portaria N 47/2015, conforme abaixo:
MATR.

SERVIDOR

203.640 Julia Sasso Ali- 05/11/2018 I
ghieri

Ata de Registro de Preços nº 023/2018
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo

Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o Registro de
Preços para aquisição de licenças do produto Protection
Suite Enterprise Edition – SYMANTEC, com vigência de
36 (trinta e seis) meses.
Valor Total: R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis
mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia
seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oﬁwww.tce.es.gov.br
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SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Processo TC nº 5967/2018-7

Empresa: Estratégia IT Ltda. CNPJ nº 15.813.403/000127

C U M P R . NÍVEL REF. VIGÊNCIA
EST.PROB.

PORTARIA 501-P, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621/2012, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor MARCOS MARTINELLI, matrícula nº
203.179, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-2 na
Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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Ambiente -SecexEngenharia, substituindo o servidor AUGUSTO EUGÊNIO TAVARES NETO, matrícula nº 203.159,
afastado da referida função por motivo de férias, no período de 7/1/2019 a 21/12/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

tado da referida função por motivo de substituição do
secretário de controle externo, no período de 7/1/2019
a 5/2/2019.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 502-P, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

PORTARIA 504 -P DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor LUCAS GIL CARNEIRO SALIM, matrícula nº 203.521, ocupante do cargo efetivo de auditor de
controle externo, para exercer o cargo em comissão de
secretário de controle externo da Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas - SecexMeios, em substituição ao servidor MARCELO NOGUEIRA DIAS, matrícula nº 203.224, afastado do cargo por
motivo de férias, no período de 7/1/2019 a 5/2/2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora BRUNA MARIA OGIONI, matrícula nº 203.644, para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete do Procurador do Ministério Público de Contas Luciano Vieira, substituindo a servidora GIOVANA MOREIRA CAMATA GOBBI, matrícula nº 203.489, afastada do
cargo por motivo de férias, no período de 7/1/2019 a
21/1/2019.

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 503-P, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor RAFAEL IGNÊS TRISTÃO, matrícula nº
203.641, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-2 na
Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas - SecexMeios, substituindo o coordenador
LUCAS GIL CARNEIRO SALIM, matrícula nº 203.521, afas-

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2018
PROCESSO TC – 7992/2018-9
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico nº 040/2018, lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR
o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº
40/2018, visando à contratação de empresa especializada em serviços de lavagem, conservação e limpeza de
veículos, por demanda, para atender a frota de veículos
www.tce.es.gov.br

do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, que teve como vencedora a Do Valle & Pessoa Ltda,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o
n° 22.400.537/0001-81, com sede na Rua Juiz Alexandre
Martins de Castro Filho, Nº 285, Loja 02 e 03, Bairro Santa Lucia, Vitória/ES, CEP 29056-295,no valor total de R$
11.052,00 (onze mil e cinquenta e dois reais).
Em 19 de dezembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018
PROCESSO TC – 8349/2018-8
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico nº 039/2018, lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR
o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº
39/2018, visando à Contratação da empresa especializada na prestação dos serviços de emissão de certiﬁcados digitais e fornecimento de tokens criptográﬁcos, que
teve como vencedora a Valid Certiﬁcadora Digital Ltda,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o
n° 14.121.957/0001-09, com sede na Avenida Paulista,
São Paulo- SP, Sala 15, Nº 2064, , CEP 01310-928, no valor total de R$ 63.896,35 (sessenta e três mil, oitocentos
e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos).
Em 19 de dezembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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Resumo do Contrato nº 041/2018
Processo TC- 8840/2018-1
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: R. F. LIMA MARTINS PROJETOS - ME

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

co Fixo Comutado – STFC, conforme ANEXO I.

Ação: 1010

VALOR GLOBAL: R$ 28.185,94 (vinte e oito mil, cento e

Elemento de Despesa: 449051

oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2018.

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (dose) meses,

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na elaboração de Projeto Executivo para adequação elétrica,
no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, conforme as especiﬁcações técnicas contidas
no Projeto Básico, parte integrante deste Instrumentos.

Processo TC- 5994/2018-4

VALOR GLOBAL: R$ 60.570,63 (sessenta mil, quinhentos
e setenta reais e sessenta e três centavos).

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de até 220 (duzentos
e vinte) dias, contado ao dia seguinte da publicação do
extrato no Diário Oﬁcial de Contas do TCEES.

CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Presidente
Resumo do Contrato nº 037/2018

OBJETO: Este Contrato tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de Serviço Telefôni-

www.tce.es.gov.br

contado ao dia seguinte da publicação do extrato no Diário Oﬁcial de Contas do TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Vitória/ES, 19 de dezembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 095/2018
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Designar servidores para ﬁscalização do Contrato nº

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

PROJETOS – ME.

41/2018, ﬁrmado com a Empresa R. F. LIMA MARTINS

– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CON-

– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;

ções que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno des-

– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuite Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N
nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar para ﬁscalização do Contrato Nº
041/2018, ﬁrmado com a empresa R. F. LIMA MARTINS
PROJETOS – ME, os servidores elencados abaixo:
Servidores
Matrícula Designação
Larissa Nascimento Gabriel Scardini
203.699 Fiscal Titular
Juliana Martins dos Santos Amaral Esco- 203.663 Fiscal Adjunto
dino

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Telefone: (027) 3334-7665

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
www.tce.es.gov.br

Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
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

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 03400/2018-1
Processo: 09621/2018-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMED
- Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ROBERTO ANTONIO BELING NETO, MARCELO DA SILVA LUCHI, DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Representante: HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA
Procuradores: ISABELLE ALBUQUERQUE RIBEIRO MARETO (OAB: 14017-ES), LUCAS PASSOS DE SOUSA (OAB:
24003-ES)
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – CONCEDER MEDIDA
CAUTELAR – NOTIFICAR – DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
– RELATÓRIO:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Tratam os presentes autos de Representação com pedido de cautelar, protocolizada nesta Corte de Contas, pela sociedade empresária Horto Central Marataízes Ltda.,
em face da Secretaria Municipal de Educação do Município de Vila Velha-ES, questionando possível irregularidade no Pregão Eletrônico nº 153/2018, que visa o registro
de preços para a “contratação de empresa fornecedora
www.tce.es.gov.br

de produtos de gêneros alimentícios, a serem utilizados
na Alimentação Escolar”, com lote exclusivo para participação de microempresa ou empresa de pequeno porte.
Em síntese, a empresa representante protesta a sua inabilitação no certame, em razão de ter sofrido penalidade
pela Secretaria de Educação do Distrito Federal de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, pelo prazo de 06 (seis) meses.
Aduz a empresa representante que sua inabilitação se
deu de forma arbitrária, haja vista que o edital do certame em questão prevê no item 5.9, alínea “c” que não poderia participar da licitação aqueles que estivessem sido
declarados impedidos para licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão do direito
de licitar e contratar pela Prefeitura Municipal de Vila
Velha, entendendo, assim, que tal apenamento fora imputado por outro órgão, não podendo, assim a licitante
impedi-la de participar do procedimento licitatório.
Ante aos fundamentos gerais insertos na presente Representação, considerei necessário, à requisição de informações que pudessem subsidiar a formação do juízo cognitivo sumário acerca das questões impugnadas;
Assim, por meio da Decisão Monocrática nº 1901/20184, determinei a notiﬁcação do Secretário Municipal de
Educação do Município de Vila Velha, Senhor Roberto
Beling e do Pregoeiro, Senhor Marcelo da Silva Luchi para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem quanto a Representação interposta.
Devidamente notiﬁcados, os responsáveis compareceram aos autos alegando, em síntese, que a empresa representante interpretou de forma errônea o texto produzido no edital no subitem 5.9 “c”, trazendo a transcrição, conforme segue:
(...)
5.9. Não poderão participar desta licitação aqueles que:
c) Tenham sido declarados impedidos para licitar ou
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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contratar com a Administração Pública, punidos com
suspensão do direito de licitar e contratar pela Prefeitura Municipal de Vila Velha ou declarados inidôneos em
qualquer esfera de Governo; (...)
Prosseguindo, os responsáveis negam a ocorrência de irregularidade quanto a decisão de inabilitar a empresa
Horto Central Marataízes Ltda, acrescentando que, na
mesma linha do entendimento sustentado por eles, há
decisão nos autos do processo TC-263/2017.
Salientam que a empresa representante tinha conhecimento, por meio do instrumento convocatório, de que
não poderia participar do certame, devido a sanção sofrida pela Administração Pública do Distrito Federal, podendo, segundo os representados, até mesmo ter impugnado o edital e não o fez.
Declaram, por ﬁm, que a licitação em comento encontra-se homologada e está na fase de formalização do contrato.
Pois bem. A questão que se coloca é referente à restrição das empresas ao direito de licitar ou de ﬁrmar novos contratos com o Poder Público, em decorrência do
apenamento de suspensão temporária, de acordo com
o preceito do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93,
cujos entendimentos, em relação à amplitude dos efeitos de tal apenamento, não é unânime, o que certamente deixa os licitantes em posição de vulnerabilidade, posto que há posições divergentes e consistentes na doutrina.
Parte da doutrina, tem entendimento ﬁrmado no sentido de que a penalidade de suspensão abarca toda a Administração Pública, direta e indireta, da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. Neste sentido, o Superior
Tribunal de Justiça, em vários acórdãos, tem se posicionado pela incidência mais ampla dos efeitos da suspensão, conforme jurisprudência, que ora cito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE.

TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

[...]

Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(Enunciado Administrativo n. 2). 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III,
da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a
Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013,
DJe 23/08/2013).

XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;

Agravo desprovido.”
Por outro lado, o Tribunal de Contas da União, atualmente, rechaça este entendimento, sedimentando sua
jurisprudência no sentido de que a amplitude dos efeitos deverá ocorrer de forma mais restritiva, devendo a
penalidade de suspensão temporária e de impedimento de contratar, acontecer somente em relação ao órgão ou à entidade que a aplicou. Neste sentido, cito jurisprudência:
“a jurisprudência deste Tribunal tem se sedimentado no sentido de que a penalidade de suspensão temporária e de impedimento de contratar prevista no artigo 87, inciso III, da lei 8.666/1993 incide somente em relação ao órgão ou à entidade contratante, a exemplo dos Acórdãos 3.243/2012,
3.439/2012 e 1.064/2013, todos do Plenário;”
Para esta corrente, não é sem razão que a Lei nº 8.666/93
estabeleceu no art. 6º conceitos distintos de Administração e Administração Pública e no art. 87 empregou os
dois conceitos em incisos diferentes de um mesmo artigo, justamente para que ﬁque delimitado o âmbito de
aplicação de cada uma das penalidades. Conforme segue:
“Art. 6o Para os ﬁns desta Lei, considera-se:
www.tce.es.gov.br

XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente;
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
[...]
III - suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.”
De outra banda, para a corrente que entende que a penalidade em análise tem incidência geral, o que impediria a participação da empresa suspensa em qualquer outro certame, a distinção feita pelo legislador no art. 87,
III, da Lei 8.666/93, entre as locuções ‘Administração’ e
Administração Pública’, foi inapropriada, pelo motivo de
a Administração Pública ser ‘uma’.
Acrescentam ainda, que se o agente apresenta desvios
de conduta que o inabilitam para contratar com determinado sujeito administrativo, os efeitos dessa ilicitude teriam de se estender à toda a Administração.
Posto isto. Diante da celeuma que se estabeleceu no âmQuinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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bito da Administração Pública, quanto ao alcance da penalidade administrativa de suspensão temporária de participar de licitação com o Poder Público, apreendo que a
Administração deverá estabelecer no edital do processo
licitatório a ser deﬂagrado os critérios deﬁnidos em relação à extensão da sanção ora discutida, a ﬁm de evitar incertezas e insegurança aos contratantes e até mesmo à própria administração pública, em homenagem aos
princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.
Na mesma linha de raciocínio, já manifestei meu entendimento recentemente nos autos do processo TC6236/2018, cuja decisão fora proferida na 43ª sessão ordinária da Segunda Câmara ocorrida em 04 de dezembro
do corrente.
O referido tema já foi tratado por esta Corte de Contas,
sendo que o Acórdão TC-935/2017 proferido nos autos
do processo TC 263/2017, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Chamoun, citado pelos representantes, seguiu a linha do Superior Tribunal de Justiça e entendeu
que a penalidade prevista no art. 87, inciso III da Lei nº
8.666/93 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Púbica.
De outra banda, os autos do processo TC 10496/2016,
de relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo foi no sentido diametralmente oposto, ao entender que a penalidade do artigo 87, inciso III da Lei
8.666/93 só se aplica no âmbito da Administração que
impôs a penalidade.
Assim, ao constatar uma ausência de entendimento uniforme sobre a matéria no âmbito da jurisprudência pátria, abarcando também os entendimentos desta Corte,
apreendo que a preservação do que foi inicialmente
publicado é o que deve ser considerado, ante o princípio
da vinculação ao instrumento convocatório, expresso no
caput do art. 41 da Lei 8.666/1993.
Neste viés, cabe explanar sobre a citada cláusula 5.9 do

edital em análise, que delimita os parâmetros que a aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93
deverão obedecer neste caso concreto.
A meu ver, não resta dúvida que a Administração Pública do Município de Vila Velha, neste caso, a Secretaria
Municipal de Educação, apontou de forma contundente, clara e objetiva, que não poderiam participar da licitação aqueles punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pela Prefeitura Municipal de Vila Velha ou
declarados inidôneos em qualquer esfera do Governo.
Ora, não há que se discutir o intuito da Administração
Pública neste caso, pois ao inserir tal regramento no instrumento convocatório, restringiu o direito de participar
da licitação ou de ser contratado pelo Poder Público dos
licitantes apenados pelo próprio município, pois se assim não fosse, não apartaria as sanções de suspensão e
a de declaração de inidoneidade, já que teriam a mesma consequência restritiva, ao contrário, o contratante
fez questão de separá-las, já que quanto à penalidade de
suspensão, que é o tema controvertido, o seu entendimento está expressamente limitado ao âmbito do Município de Vila Velha, como assim fez constar.
Veriﬁca-se assim, apesar das divergências doutrinárias,
que a própria licitante estabeleceu seu posicionamento
em relação à questão debatida nestes autos, ﬁliando-se
ao entendimento sedimentado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, cuja incidência da penalidade
é mais restritiva.
Considerando, portanto, os contornos do mérito cautelar ora posto, conﬁro, através de cognição sumária, dada a possibilidade de dano ao direito material envolvido,
provimento cautelar, a ﬁm de assegurar a efetividade da
decisão ﬁnal meritória, haja vista, a veriﬁcação de probabilidade da procedência da inconsistência levantada em
sede do procedimento licitatório em voga, bem como, o
risco da demora da concretização de um juízo ﬁnal, que,
a meu ver, poderá acarretar sérios danos à Administração Pública, haja vista que, conforme dito pelos reprewww.tce.es.gov.br

sentados, o procedimento licitatório encontra-se homologado e em fase de elaboração do contrato.
Ante a irreversibilidade do dano ao direito material protegido, ou seja, a possibilidade de realização de um procedimento licitatório maculado por cláusulas ilegais, em
contrariedade ao interesse público, considero que a relevância de uma decisão efetiva, oriunda de cognição sumária, é maior do que uma decisão ﬁnal marcada pela
não efetividade. Neste sentido, cito o renomado processualista José Roberto dos Santos Bedaque (1998, p. 193):
“O longo tempo exigido para a entrega da tutela deﬁnitiva, antecedida de amplo contraditório e cognição exauriente, vem se mostrando absolutamente incompatível
com as necessidades do mundo moderno. Esse problema se agrava em países como o Brasil, onde fatores extraprocessuais acabam contribuindo para retardar ainda mais o resultado do processo, tornando a demora
fenômeno anormal e insuportável.
Pelo exposto, presente, portanto, o fumus boni iuris, ante a irregularidade detectada no procedimento licitatório em tela, conforme demonstrado na presente decisão.
Quanto ao requisito referente ao periculum in mora, o
mesmo se encontra presente, visto que a presente licitação se encontra em curso e conforme informações constantes da resposta dos representados o procedimento licitatório já fora homologado, encontrando-se na fase de
elaboração do contrato.
Posto isto, VOTO no sentido de que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que ora submeto.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC9621/2018-4, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO, por
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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cumprimento dos artigos 184 e 177 c/c art. 186 do RITCEES;
1.2. CONCEDER MEDIDA CAUTELAR, determinando ao
Secretário Municipal de Educação de Vila Velha, Sr. Roberto Antônio Beling Neto, bem como ao Pregoeiro, Sr.
Marcelo da Silva Luchi, que, CAUTELARMENTE, suspendam o Pregão Eletrônico nº 153/2018 na fase que estiver, abstendo-se de assinar o contrato ou de dar prosseguimento à execução contratual, com base no art. 376
do RITCEES, até que as questões suscitadas no corpo
desta decisão sejam analisadas e devidamente esclarecidas;
1.3. DETERMINAR A OITIVA dos responsáveis indicados,
para que, no prazo de 10 (dez) dias apresentem as informações que julgarem necessárias, referentes aos pontos
abordados nesta decisão, bem como outros esclarecimentos que julgarem relevantes para a avaliação do edital do Pregão Eletrônico nº 153/2018 do Município de Vila Velha, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 307
do RITCEES;
1.4. CIENTIFICAR ao representante e aos responsáveis
indicados de que o não atendimento de decisão deste
Tribunal é passível da aplicação de sanções, nos termos
regimentais;
1.5. DETERMINAR A OITIVA da empresa Distribuidora
Santa Paula Ltda., reconhecendo-a como terceira interessada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste frente a possibilidade de determinação de anulação
de procedimento licitatório e do contrato dele decorrente, nos termos do art. 207, II do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 – 45ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augus-

to Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheira substituta presente: Márcia Jaccoud
Freitas;
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 03403/2018-4
Processo: 08960/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA
Representante: GLOBAL VILLAGE CREATIVE E EXECUTIVE
PRODUTORA LTDA.
REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – SUBMISSÃO DO FEITO AO RITO ORDINÁRIO –CIENTIFICAR A REPRESENTANTE – ENCAMINHAMENTO À SEGEX PARA PROSSEGUIMENTO
A EXMA. SRA. RELATORA CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
RELATÓRIO
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pela empresa Global Village Creative e Executive Produtora Ltda., contra possíveis irregularidades na
Sessão Pública convocada pela Secretaria de Estado da
Saúde, tendo como objeto a subcontratação de serviços
de produção e edição para a campanha intitulada “Prestação de Contas”, no âmbito do Contrato n.º 115/2016,
ﬁrmado entre a Superintendência Estadual de Comunicação Social (SECOM) e a Agência MP Publicidade.
Alegou, em suma, que o Termo de Referência apresenta
condições restritivas, o que implica em violação ao prinwww.tce.es.gov.br

cípio da isonomia e prejuízo à competitividade, impedindo o alcance à melhor proposta.
A campanha publicitária diz respeito à Secretaria de Estado de Saúde, sob a responsabilidade do Sr. Ricardo de
Oliveira (Secretário de Estado de Saúde), razão pela qual,
nos termos da Decisão Monocrática n.º 01791/2018-2,
determinei a notiﬁcação do mesmo, para que apresentasse cópia integral da documentação pertinente à contratação, bem como para que, caso quisesse, prestasse
informações prévias.
Devidamente notiﬁcado, o responsável prestou
seus esclarecimentos (Resposta de Comunicação n.º
01079/2018-2) e colacionou documentação de apoio
(Peça Complementar n.º 22948/2018-5.
Submetidos os autos à análise técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas
– SecexMeios, por meio da Manifestação Técnica n.º
01747/2018-1, sugeriu o conhecimento e indeferimento da medida cautelar, por ausência de periculum in mora, uma vez que a subcontratação já ocorreu, tendo a
empresa subcontratada prestado completamente o serviço, o que se encerrou em 16/11/2018. Opinou, ainda,
pela submissão do feito ao rito ordinário.
É o relatório.
Inicialmente, entendo por atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo
único, da Lei Complementar n.º 621/2012, referentes à
legitimidade ativa, clareza, indícios de prova, informações mínimas sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, bem como à identiﬁcação do pleiteante, constatando que o feito encontra-se apto a ser
recebido e processado por este Tribunal.
No mérito, corroboro integralmente com a conclusão
técnica, entendendo pela negativa da concessão da tutela cautelar e submissão do feito ao rito ordinário.
Conforme pontuado pelo responsável em suas razões e
observado pelo corpo técnico, a subcontratação do serviço de produção e de edição para a campanha intitulaQuinta-feira, 20 de dezembro de 2018

9

ATOS DO PLENÁRIO

da “Prestação de Contas” da SESA já foi efetuada pela
agência de publicidade MP Publicidade Ltda EPP, após a
realização da sessão pública em 07.11.2018, que declarou como vencedora a empresa Zoom Filmes.
Além disso, resta evidenciado que a empresa subcontratada, Zoom Filmes, já prestou completamente o serviço,
com a produção e a edição da campanha objeto da subcontratação, observado o prazo ﬁnal para conclusão e
entrega do serviço, encerrado em 16/11/2018, nos termos do item 9 do Termo de Referência.
Por essa razão, ainda que sejam vislumbradas eventuais
condições restritivas à competição no Termo de Referência, tais questões poderão ser analisadas de forma pormenorizada a partir da instrução processual a ser realizada sob o rito ordinário, já que inexiste perigo na demora
que justiﬁque a concessão da tutela cautelar.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 11 de dezembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer da Representação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n.º
621/2012;
1.2. Indeferir a medida cautelar pleiteada, uma vez que
ausentes os requisitos autorizativos;
1.3. Submeter o feito ao rito ordinário;
1.4. Cientiﬁcar a representante da presente decisão, nos
termos do art. 307, §7º, do RITCEES;

1.5. Após as providências, os autos deverão ser remetidos à área técnica para instrução.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 – 45ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição/relatora).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 03404/2018-9
Processo: 09065/2018-1
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: ROGERIO SARMENTO, LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA, ALVAREZ MARCHITO DE
SIQUEIRA FILHO
Recorrente: LEONARDO CAETANO KROHLING
Procuradores : ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC956/2018 – PLENÁRIO (PROCESSO TC 5086/2016) – EFEITO SUSPENSIVO – ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DE RECURSOS E CONSULTAS.

www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Sr. Leonardo Caetano Krohling em face do Acórdão TC956/2018 – Plenário, proferido no bojo do processo TC
5086/2016, que acolheu parcialmente as justiﬁcativas
do Recorrente, mas que manteve duas irregularidades,
quais sejam: celebração de convênio contendo plano de
trabalho sem o devido detalhamento dos itens 01 e 02
do plano de aplicação; apresentação irregular da prestação de contas.
Alega o Recorrente que o Acórdão recorrido tem o condão de impor ao gestor penalidade de multa no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que, a seu ver, conﬁguraria a constatação de grave lesão. Por esse motivo,
requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na
medida em que a sua simples interposição não é capaz
de impedir a execução dos valores decorrentes da condenação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento do presente recurso, notadamente os genéricos constantes dos artigos 153 e 162 e os especíﬁcos
impostos pelos artigos 164 a 166, da Lei Complementar
Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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[...]
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuﬁcientemente instruída ou manifestamente inepta.
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:
I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
pressupostos de legitimidade e tempestividade.
[...]
Art. 164. De decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item especíﬁco do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento a
execução das decisões.
Art. 165. O recurso de reconsideração, interposto por
petição dirigida ao Tribunal de Contas, conterá:
I - os nomes e a qualiﬁcação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.
Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos de ﬁscalização e de consulta.

[...]
§ 2º Nos processos de consulta, o pedido de reexame
é cabível exclusivamente ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.
§ 3º Ao pedido de reexame aplicam-se, no que couber,
as disposições dos artigos 164 e 165 desta Lei Complementar
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e especíﬁcos – art. 408, caput e parágrafos 4º e 5º e, ainda, o art. 405, caput e parágrafos 1º e 2º
c/c 410, §3º -, senão vejamos:
Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades:
I - ser interposto por escrito;
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;
III - conter a qualiﬁcação indispensável à identiﬁcação do
recorrente;
IV - ser ﬁrmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada;
V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico;
VI - conter os documentos que o instruirão, quando for
o caso.
Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.
Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.
www.tce.es.gov.br

Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:
I – não se achar devidamente formalizado;
II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
IV – for intempestivo;
V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.
Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:
I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II – o pedido for juridicamente impossível;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notiﬁcação, diligência, inspeção ou auditoria;
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 405. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e
por escrito.
§ 1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso de reconsideração das deliberações tomadas nos
pareceres prévios dos chefes do Poder Executivo.
§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do
Tribunal.
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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[...]
Art. 408. Caberá pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos de ﬁscalização e de consulta.
[...]
§ 4º Nos processos de consulta, o pedido de reexame
será interposto exclusivamente pelo Ministério Público
junto ao Tribunal. § 5º O prazo para interposição do pedido de reexame é de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o processamento do pedido de reexame por este Tribunal de Contas.
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto em face
de decisão de mérito proferida em processo de ﬁscalização –, tempestividade – já que observado o prazo de 30
(trinta) dias – e legitimidade – pois formulado pelas partes interessadas.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualiﬁcação do Recorrente, os fundamentos de fato e de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos,
além de estar suﬁcientemente instruída, cumprindo, por
isso, os pressupostos recursais.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente
pedido de reexame, no exercício da competência monocrática assegurada pelo art. 161, da LC 621/2012 e art.
177, §2º, do RITCEES – aplicáveis ao pedido de reexame
por disposição expressa do art. 166, §3º da LC 621/2012
e do art. 410, §3º do RITCEES –, e determino a abertura da instrução processual com o regular prosseguimento do feito.
DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
Conhecido o expediente recursal, insta apreciar o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao pedido de
reexame.

Segundo aduz o Recorrente, a suspensão dos efeitos da
decisão guerreada seria necessária para que não resultasse em grave lesão, de difícil reparação ao Recorrente.
Via de regra, o pedido de reexame é espécie recursal
desprovida de efeito suspensivo, nos moldes da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (TCEES). Entretanto a mesma Lei admite, como medida de exceção, a possibilidade
de concessão do efeito suspensivo a este expediente recursal, desde que requerida pelo Recorrente e com a ﬁnalidade de evitar grave lesão ou lesão de difícil reparação. Vejamos:
Art. 166. [...]
§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação, o Tribunal poderá,
excepcionalmente, por maioria absoluta de seus membros, a pedido do interessado, do sucessor ou do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, atribuir efeito
suspensivo ao pedido de reexame.
Igualmente o RITCEES assim preleciona:
Art. 408. [...]
§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação, o Tribunal poderá,
excepcionalmente, por maioria absoluta de seus membros, a pedido do interessado, do sucessor ou do Ministério Público junto ao Tribunal, atribuir efeito suspensivo
ao pedido de reexame.
§ 2º É cabível a concessão de efeito suspensivo em pedido de reexame em face de parecer em consulta
§ 3º Nos casos em que for concedido efeito suspensivo
a item especíﬁco da decisão, deverá ser dado prosseguimento à execução dos demais itens em processo apartado.
Sendo assim, entendo que no presente caso estão demonstrados os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, haja vista as diﬁculdades e a morosidade que são próprias à busca de ressarcimento de valores pagos após a eventual reforma de decisões condenatórias, como pode vir a ocorrer no presente caso, quanwww.tce.es.gov.br

to mais quando os valores, embora não vultosos, sejam
consideráveis, a ponto de justiﬁcar o argumento aventado pelo Recorrente no sentido de que há risco de grave
lesão na hipótese de não atribuição do efeito suspensivo pleiteado.
Por tais motivos, acolho o requerimento de concessão
de efeito suspensivo no presente pedido de reexame, e
submeto o feito ao crivo do Plenário.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conceder efeito suspensivo ao presente pedido de
reexame;
1.2. Apensar estes autos ao processo TC 5086/2016;
1.3. Remeter o presente processo ao Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas para regular instrução.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 – 45ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da presidência), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente no exercício da Presidência

Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

12

ATOS DOS RELATORES

RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão em Protocolo 00522/2018-4

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.

Em, 17 de dezembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Protocolo(s): 07366/2018-4
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 17/12/2018 16:33
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): PAULO JOSE SOARES SERPA
Trata o presente expediente, protocolizado nesta Corte
de Contas sob o nº 07366/2018-4 de requerimento encaminhado pelo Sr. Paulo José Soares Serpa, referente ao
Processo TC 6538/2012.
Instado a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência, através da
Manifestação Técnica 01387/2018-5, opinou pelo arquivamento do expediente, considerando os fatos de que o
Processo 6538/2012 já se encontra julgado, que o peticionante não foi responsabilizado pelas irregularidades
tratadas nos autos, e ressaltou que, na forma do Acórdão TC 1322/2017– Plenário, cabe ao DETRAN instaurar
o contraditório para cada servidor afetado, bem como
encaminhar nova Tomada de Contas Especial a esta Corte de Contas.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer
00140/2018-1, anui a proposta de arquivamento do expediente, conforme argumentado pela área técnica.
Ante o exposto, tendo em vista que a documentação é
extemporânea e que o momento processual é inoportuno para juntada de novos documentos, conforme determina o §2º do art. 322 e no caput do art. 328, ambos do
Regimento Interno do TCE, bem como o art. 61 da Lei Orgânica desta Egrégia Corte de Contas deixo de receber a
documentação.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oﬁcial de Contas a ﬁm de cientiﬁcar ao Interessado.
www.tce.es.gov.br

Decisão em Protocolo 00523/2018-9
Protocolo(s): 18491/2018-8
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 17/12/2018 16:58
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): JOSE DE BARROS NETO
Procurador(es): VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918ES)
Trata o presente expediente de requerimento de vista
dos autos do Processo TC 5107/2017-5 formulado por
JOSÉ DE BARROS NETO, por intermédio de seu advogado
VITOR RIZZO MENECHINI, OAB/ES 10.918.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido
de vista para eventuais cópias do Processo TC 5107/20175, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a ﬁm de cientiﬁcar o Interessado, que deverá
comparecer junto ao Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta Decisão a ﬁm de
que seja viabilizada a vista dos autos para cópia, na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente
expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do Processo TC 5107/2017-5 devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 17 de dezembro de 2018.
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01951/2018-3
Processo: 07770/2016-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMF - Prefeitura Municipal de Fundão
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Jorge Fernando Prates Ribeiro, Maria Aparecida Vieira Carreta, Leonardo De Lima Oliveira, Geruza
Guerra Correa, Patrick Jose Dos Santos
Interessado : Antonio Carlos Pimentel Mello, Joilson Rocha Nunes
Diante do indício de irregularidade de que trata a Instrução Técnica Inicial n° ITI 00788/2018-9, com fulcro nos
artigos 56, III e 63, I c/c o art. 142, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012, DECIDO:
CITAR, as Sras. Geruza Guerra Correa – Ex-secretária Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Fundão, Maria Aparecida Vieira Carreta – Ex-Secretária Municipal de Gestão e RH da Prefeitura Municipal de Fundão e o Sr. Patrick José dos Santos – Ex-Secretário Municipal de Turismo da Prefeitura Municipal de
Fundão para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157, II do Regimento Interno desta Corte de
Contas), prestem os esclarecimentos que julgarem pertinentes e/ou recolham a importância devida, quanto ao
indício de irregularidade apontado na Instrução Técnica
Inicial ITI 00788/2018-9.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00788/2018-9 e da Manifestação Técnica nº 01780/2018-4, para remessa aos interessados, juntamente com os Termos de Citação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complemen-

tar 621/2012.
b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família
ou empregado do responsável ou do interessado.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na
forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo
Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar
621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os
meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja
data será publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação
da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo
diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade.
e) Para ﬁns de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei
Complementar 621/2012, os responsáveis deverão observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Vitória/ES, 17 de dezembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Decisão em Protocolo 00524/2018-3
Protocolo(s): 18327/2018-7
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 18/12/2018 14:25
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): ANTONIO CARLOS SOARES DE AZEVEDO
Trata o presente expediente de requerimento de vista
dos autos do Processo TC 3734/2017-5 e apensos, formulado pelo Sr. ANTONIO CARLOS SOARES DE AZEVEDO.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 § 2º
do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO
o pedido de vista para eventuais cópias do Processo TC
3734/2017-5 e apensos, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oﬁcial de Contas a ﬁm de cientiﬁcar o Interessado, que
deverá comparecer junto ao Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta Decisão a
ﬁm de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente
expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do Processo TC 3734/2017-5, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 18 de dezembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro

www.tce.es.gov.br
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DECM 1940/2018
I – RELATÓRIO
Como aﬁrmado anteriormente nestes autos, trata-se
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.
Ao ﬁnal, o ilustre represente postulou a “suspensão cautelar da concorrência para seleção da empresa de gerenciamento do Programa Águas e Paisagens”, em trâmite
através da SDP nº. 001/2017; 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.
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.
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 (Pro-

cesso Administrativo nº. 80312357).
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 quanwww.tce.es.gov.br

to 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
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
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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para admissão de terceiro interessado. Sobreveio, assim,
a 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...”.
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.
Sobreveio, então, voto vista proferido pelo Conselheiro
Domingos Augusto Tauﬀner, por meio do qual o mesmo
na parte conclusiva de sua explanação aduz que:
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:
1. Pela Revogação da medida cautelar concedida;
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:
notiﬁque o Consórcio CCN para comprovar a exequibi-

lidade 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;

Augusto Tauﬀner extrai-se a necessidade de expedição
de notiﬁcação ao jurisdicionado, bem como ao Presidente da Comissão Especial de Licitação da SDP 001/2017
para a adoção de providências visando o saneamento e
continuidade dos atos conducentes à contratação pretendida.

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);

Tais medidas, diga-se, referem-se à necessidade de comprovação, por parte do Consórcio CCN, 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

comprove perante esta Corte de Contas o cumprimento das determinações contidas nos incisos (i) e (ii) deste subitem 6.2;
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;
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.
Tal voto prevaleceu perante o Colegiado, resultando na
Decisão TC - 2804/2018 retornando os autos a este Relator para o regular prosseguimento.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Do teor do voto proferido pelo Conselheiro Domingos
www.tce.es.gov.br

Comprovada a referida exequibilidade impôs-se, ainda, a
necessidade de comprovação nos autos, e antes da própria assinatura do contrato, de: 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) prestação, para a assinatura do contrato, de garantia adicional, prevista no artigo 48, §2º., 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).
Até a presente data não consta nos autos qualquer documentação relacionada a estes temas, razão pela qual faz-se necessária a intervenção do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, a ﬁm de que tanto o gestor público, quanto o Consórcio CCN, sejam compelidos
a praticar os atos acima descritos.
Com relação à comprovação de exequibilidade da proposta de preços apresentada pelo Consórcio CCN, tenho
que a referida demonstração não se exaure com o mero
protocolo dos estudos junto à Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, vez que a presente representação foi formulada com o ﬁto de, também, avaQuinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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liar a adequação dos valores sugeridos.
Neste particular, então, compreendo que a análise da
compatibilidade dos preços não se restringe à Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, devendo ser avaliada a comprovação pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, razão
pela qual o contrato somente poderia ser ﬁrmado e executado após o aval desta Corte.
Assim, tão logo seja analisada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, deverá ocorrer o
encaminhamento desta, e do parecer acerca da análise,
a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES.
No que tange às demais determinações, veriﬁco pela
necessidade de expedição de ofício ao jurisdicionado,
bem como ao Presidente da Comissão Especial de Licitação referente ao SDP nº. 001/2017, para apresentar
a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), em nome das empresas integrantes do Consórcio CCN, e do comprovante de prestação
da garantia adicional, prevista no artigo 48, §2º., 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).
Ressalvo, por ﬁm, que a Decisão TC nº. 2804/2018 não
ﬁxou prazo para o cumprimento de suas determinações.
Neste particular ﬁxo o prazo de 15 (quinze) dias, com base no art. 300, §2º., da Resolução TCEES nº. 261/2013,
para o cumprimento da decisão que segue.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, e com fulcro na Decisão TC 2804/2018, adotada com base no voto proferido pelo
Conselheiro Domingos Augusto Tauﬀner, DECIDO nos seguintes termos:
Notiﬁcar o atual Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN e o Presidente
da Comissão Especial de Licitação – CEL responsável pela

condução da SDP nº. 001/2017, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, comprove, sob pena de multa:
A expedição de notiﬁcação dirigida ao Consórcio CCN,
indicando ao mesmo a necessidade de apresentação
de estudo técnico demonstrativo da exequibilidade de
sua proposta ﬁnanceira, em especial, mas não somente, 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;
Demonstrada a exequibilidade da proposta, e ainda antes de assinar o contrato, comprove nestes autos:
Realização de 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,
Prestação de garantia adicional prevista no artigo 48,
§2º. 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);
Tão logo seja apresentada a documentação referente ao
item 1, sub-item “a”, e após análise por parte da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, sejam os mesmos encaminhados a esta Corte de Contas
para análise.
Vitória, 12 de dezembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 01959/2018-1
Processo: 09795/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E
AEROLEVANTAMENTOS LTDA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA – PEDIDO DE CAUTELAR – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO n°
505645/2018) – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AEROFOTOGRAMETRIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
CORPORATIVO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO,
POR MEIO DO PMAT – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS – ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO – NOTIFICAÇÃO 05 (CINCO) DIAS.
I

RELATÓRIO

Trata-se de Representação formulada pela pessoa jurídica de direito privado Hiparc Geotecnologia, Projetos e
Aerolevantamento Ltda, em que alega irregularidades no
âmbito da Concorrência Pública n° 003/2018 (Processo
Administrativo n° 505.645/2018), da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos
especializados em aerofotogrametria, atualização cadastral, planta genérica de valores, fornecimento de sistema
de informações geográﬁcas corporativo, treinamento e
suporte técnico, por meio do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores
Sociais Básicos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças do município de Nova Venécia.
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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Em síntese, foi alegado o seguinte:

1.165/2012, Plenário, Rei. Min. Raimundo Carneiro).

[...]

(...)

Trata-se de licitação que tem por objeto a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços
técnicos especializados em aerofotogrametria, atualização cadastral, planta genérica de valores, fornecimento
de sistema de informações geográﬁcas corporativo, treinamento e suporte técnico, por meio do PMAT- Programa de Modernização da Administração Tributária e da
Gestão dos Setores Sociais Básicos, atendendo, assim, as
necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, deste
Município, conforme especiﬁcações e quantitativos descritos no Termo de Referência, a saber:

É importante ressaltar que sequer fora apresentada
qualquer motivação constante no edital da licitação para
impedir a participação de consórcios.

1.1. Cobertura aerofotogra métrica;
1.2. Levantamento Cadastral;
1.3. Sistemas;
1.4. Conversão de dados- plano diretor;
1.5. Gestão Tributária;
1.6. Capacitações e Súporte Técnico.
No item 4.2, 11C” do edital da licitação, estabeleceu-se
vedação expressa à participação de consórcios na licitação, sem a apresentação de qualquer motivação.
Conﬁgurando, portanto, vedação que contraria o art. 33
da Lei nº 8.666/93, segundo a interpretação que vem
sendo dada a ele pelo Tribunal de Contas da União, resultando, por consequência, na restrição da competitividade do certame, em franca violação ao art. 3º, § 1º, inc.
l, da Lei nº 8.666/93.
2. Com efeito, o Tribunal de Contas da União tem entendimento já sedimentado no sentido de que cabe à Administração, de maneira motivada, decidir sobre a participação ou não em licitações de empresas em consórcio, sendo certo, porém, que há a necessidade de se demonstrar com fundamentos sólidos a escolha a ser feita
pelo gestor durante o processo de licitação no que toca
à vedação da participação de consórcios (... )” (Acórdão

Efetivamente, não há possibilidade jurídica de se vedar
a participação de interessados reunidos em consórcio,
pois o objeto da licitação comporta uma multiplicidade
de serviços para a entrega dos produtos ﬁnais, conforme
indicado no Anexo I (Termo de Referência), de tal modo a participação de consórcios é medida que se impõe.
Portanto, a participação de interessados constituídos
sob a forma de consórcio torna-se obrigatória, sob pena
de violação ao princípio da competitividade da licitação,
pela restrição indevida existente no edital (art. 3º, § 1º,
inc. I, da Lei nº 8.666/93).
3. Além disso, o edital, também, contempla entre os serviços contratados, “Cobertura aerofotogramétrica”. Porém, os itens 6.3.4. e 7.1. do edital, não preveem a necessidade do licitante estar inscrito no Ministério da Defesa como empresa executante da fase aeroespacial da
Cobertura aerofotogramétrica, que no jargão da indústria é chamado de inscrição na Categoria “A”.
Portanto, grave é essa infração ao artigo 6º do Decreto-Lei nº 1.177/71 e ao
Decreto nº 2.278, de 18 de julho de 1997 e a Portaria
637-CS-6/FA-61-05/03/1998.
Recentemente o ilustríssimo magistrado, Dr. José Antônio Coitinho, da 2ª Vara da Fazenda Pública - Porto Alegre, Processo nº 9022456-93.2018.8.21.0001, em SENTENÇA, concedeu a segurança que fora pleiteada pela
impetrante, determinando que as autoridades coatoras
impetradas façam constar no Edital a obrigatoriedade da
autorização prévia das empresas participantes junto ao
Ministério da Defesa, na categoria “A”.
(...)
www.tce.es.gov.br

Não bastasse isso, o item 7.1.7. do edital, exige, comprovante de registro/cadastro da proponente e dos Sistemas propostos nesta licitação no
Programa BNDES Prosoft, para cumprimento das exigências dos Itens Financiáveis no âmbito do Programa de
Modernização da Administração Tributária e da Gestão
dos Setores Sociais Básicos (PMAT), conforme CIRCULAR
Nº 31/2013 do BNDES.
Porém, a especiﬁcação dos serviços do sistema contempla a possibilidade de seu desenvolvimento. Assim sendo, não necessariamente, somente, software de prateleira podem ser ofertados nessa licitação em tela.
[...]
Assim, são três as supostas irregularidades apontadas
pela representante:
Vedação à participação de empresas reunidas em consórcio, sem justiﬁcativa;
Ausência de exigência de que as licitantes sejam inscritas
no Ministério da Defesa como categoria “A”; e
Exigência indevida de que as licitantes estejam inscritas
no Programa BNDES Prosoft.
Por ﬁm, requer, seja alterado o item 4.2, alínea “c” do
edital para admitir a participação de interessados constituídos sob consórcio, seja inserida no edital a exigência
de inscrição no Ministério de Defesa como categoria “A”
para a realização dos serviços, bem como, requer a retirada do subitem 8.1.7 do edital com base no princípio da
competitividade.
O valor máximo aceitável para a execução dos serviços é R$ 3.238.998,77 (três milhões, duzentos e trinta
e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta
e set centavos) e data de abertura das propostas é o dia
20/12/2018 às 08 horas.
Instado a se manifestar o Núcleo de Controle Externo
de Tecnologia da Informação e Comunicação opinou pelo conhecimento e, apesar da medida cautelar não ter
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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sido pleiteada pelo representante, sugeriu a suspensão
cautelar da Concorrência Pública 003/2018 por entender
que o serviço a ser contratado é de materialidade considerável e que a data de abertura das propostas é o dia
20/12/2018, in verbis:
[...]
ANÁLISE
A Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno) apresenta o rol de requisitos para admissibilidade de denúncia
no TCEES:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Da análise da representação apresentada, constata-se
que contém os requisitos necessários.
Consta certidão que comprova o signatário da representação como sócio da empresa. Apesar de a representan-

te não anexar o edital ou os normativos citados, foi possível obtê-los por meio de pesquisa na Internet. Em especial, o edital, documento a partir do qual as irregularidades são apontadas.
No que tange aos indícios de prova, em análise sumária,
não parece haver irregularidade quanto o item “c” indicado na seção anterior, a saber, “Exigência indevida de
que as licitantes estejam inscritas no Programa BNDES
Prosoft ”.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade da denúncia, que o serviço a ser contratado é de materialidade considerável e que a data de abertura das propostas é o dia 20/12/2018, muito embora a
medida cautelar não tenha sido pleiteada pela impetrante, propõe-se:
a. Com fundamento no art. 177 do RITCEES, CONHECER
a presente denúncia;
b. Com fundamento no art. 185 do RITCEES, a SUSPENDER CAUTELARMENTE da Concorrência Pública
003/2018 da PM de Nova Venécia, até posterior decisão
de mérito;
c. Com fundamento no art. 307, § 3º, determinar a OITIVA da parte para que se pronuncie em até 10 dias; e
d. Com fundamento no art. 307, § 7º, CIENTIFICAR a representante da decisão do Tribunal.
II.1

ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente
os constantes dos artigos 94, 100 e 101, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
www.tce.es.gov.br

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Art. 100. O exercício do controle externo decorrente da
ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, será realizado sob o rito sumário, nos
termos do Regimento Interno. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração são responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e de sua execução.
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.
Parágrafo único: Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Da mesma forma, o Regimento interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 também cuida dos requisitos em seu artigo 183 e seguintes,
senão vejamos:
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, observará o disposto nesta subseção. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta. Parágrafo único. Havendo fundado
receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de
risco de ineﬁcácia da decisão de mérito será imposto rito
sumário à representação, nos termos deste Regimento.
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de ﬁscalização ao Plenário
para deliberação.
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é
ampliado pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitações) que assim dispõem:

Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo,
por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e representações.
Quanto aos indícios de provas, apesar da representante não juntar o Edital em questão, é possível obtê-lo por
meio de pesquisa na internet. Ainda, versa sobre matéria afeta à competência desta Corte, estando, portanto,
atendidos os demais requisitos de admissibilidade.

Executivo Municipal.
Juntamente com os Termos de Notiﬁcação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES des-

Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito
cautelar, determinar a notiﬁcação do Secretário Municipal Finanças e do Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, 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.

feito, que havendo conﬁrmação de qualquer irregulari-

III

DECISÃO

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os ﬁns do
disposto neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita por licitante, estando, portanto, amparada pelo artigo
101 da LC 621/2012.

Na oportunidade, decido NOTIFICAR o Prefeito Municipal, Senhor Mário Sérgio Lubiana, dando-lhe ciência
deste procedimento ﬁscalizatório em andamento, para

Art. 113. [...]

dências que entender necessárias, enquanto Chefe do

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

Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissibilidade, CONHEÇO a presente representação em face de licitação e antes de apreciar a medida cautelar pleiteada,
DETERMINO A NOTIFICAÇÃO do Secretário Municipal
de Finanças, senhor Adalto Ezidio e do Presidente da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, senhor Farley Delabela, para que
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos
do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se manifeste sobre as
irregularidades apontadas.

Lei de Licitações

que, no uso de suas atribuições legais, adote as provi-

www.tce.es.gov.br

ta Corte.
Por ﬁm, dê-se ciência à Comissão de Licitação e ao Pre-

dade no Edital de Concorrência Pública em análise, este Tribunal de Contas poderá penalizar os responsáveis
com as sanções de que tratam os arts. 130 e seguintes
da LC 621/2012, bem como com a imputação de ressarcimento dos danos que venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, conforme art.
125, § 6º da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do
pedido cautelar.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

20

ATOS DOS RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1942/2018-4
PROCESSO TC:

00887/2013-1

UG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

CLASSIFICAÇÃO:
TAURADA

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INS-

RESPONSÁVEL:

LUCIANO SANTOS REZENDE
FRANCISCO AMALIO GRIJO

Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Secretário Municipal de Cultura da
Prefeitura Municipal de Vitória, através da Portaria nº
004/2012, ﬂs. 02, publicada em 06.11.2012, ﬂs. 03.
Por meio da Decisão Monocrática nº 1889/2018-8 (evento 74), determinei a citação dos responsáveis indicados,
conforme segue:
RESPONSÁVEL
IRREGULARIDADE
Sr. João Carlos 2.1. Processo n. 7712875/2014 – Inexecução
Carneiro
do projeto e ausência de prestação de contas
-violação ao art. 7º da Lei Rubem Braga (Lei n.
3.730/1991) e art. 6º, caput, do Decreto Municipal n. 10.328/1999, que regulamentou a mencionada lei; art. 6º, parágrafo único do Decreto
Municipal n. 10.328/1999–ressarcimento de R$
45.800,00 equivalente a 25.288,079 VRTE.
Sr. Cristian Leite 2.2 Processo n. 7715015/2014 -Inexecução
de Souza
do projeto e ausência de prestação de contas -violação ao art. 7º da Lei Rubem Braga (Lei n.
3.730/1991) e art. 6º, caput, do Decreto Municipal n. 10.328/1999, que regulamentou a mencionada lei; art. 6º, parágrafo único do Decreto
Municipal n. 10.328/1999–ressarcimento de R$
40.000,00 equivalente.
Sra. Alana Clau- 2.3 Processo n. 7712206/2014 -Inexecução
dia Campos Ri- do projeto e ausência de prestação de conbeiro
tas -violação ao art. 7º da Lei Rubem Braga (Lei
n. 3.730/1991) e art. 6º, caput, do Decreto Municipal n.10.328/1999, que regulamentou a mencionada lei; art. 6º, parágrafo único do Decreto
Municipal n. 10.328/1999–ressarcimento de
R$ 38.202,00 equivalente a 24.015,842 VRTE.

Sr. Heraldo Ferrei- 2.4 Processo n. 7812360/2014-Inexecução do
ra Borges
projeto e ausência
de prestação de contas
-violação ao art. 7º da Lei Rubem Braga (Lei n.
3.730/1991) e art. 6º, caput, do Decreto Municipal n. 10.328/1999, que regulamentou a mencionada lei; art. 6º, parágrafo único do Decreto
Municipal n. 10.328/1999–ressarcimento de R$
70.601,57 equivalente a 38.978,396 VRTE.

Ocorre que, em consulta ao CPF do Sr. João Carlos Carneiro no sítio da Receita Federal, veriﬁcou-se o seu falecimento. Desta forma, ante a ausência de informações a
respeito da abertura de processo de inventário, determino que seja desconsiderado o comando de citação em
relação ao Sr. João Carlos Carneiro, dado por meio da DECM nº 1889/2018-8, para que seja oﬁciado o Juízo da 1ª
e da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória, a ﬁm de que informe à esta Corte de Contas sobre a
existência ou não de processo de inventário em decorrência do óbito do Sr. João Carlos Carneiro, com a ﬁnalidade de abrir o contraditório e a ampla defesa em favor
dos possíveis sucessores, em razão de possível imputação de ressarcimento ao erário.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1948/2018-1
PROCESSO TC:

9538/2016-1

CLASSIFICAÇÃO:
TERMINADA

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE-

UN. GESTORA:
SUS DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JE-

RESPONSÁVEIS:
ZA

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOU-

PEDRO PAULO AGIB FONTES
UBALDO MARTINS DE SOUZA
RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

O presente feito cuida de Tomada de Contas Especial Determinada, procedentes da Prefeitura Municipal de Bom
Jesus do Norte, instaurada pelo Sr. Pedro Paulo Agib Fontes – então Controlador Geral do Município, mediante
a Portaria nº 068/2016, em atendimento às determinações contidas no Acórdão TC 494/2016 – Primeira Câmara, para apuração e quantiﬁcação dos fatos abordados nos autos do processo TC-2816/2014 – Prestação de
Contas Anual de Ordenador do Município de Bom Jesus
do Norte, referente ao exercício de 2013, ﬁgurando como responsável o senhor Ubaldo Martins de Souza, então Prefeito.
Vale ressaltar, que a determinação constante no Acórdão TC 494/2016 – Primeira Câmara, cuida da apuração dos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em atraso das parcelas devidas ao INSS relacionadas ao parcelamento ﬁrmado e o ressarcimento aos
cofres públicos desses valores (multas e juros pelo atraso no pagamento)
Evitando ser repetitivo em demasia, ressalto os eventos
mais relevantes pelos quais sofreu o presente feito:
DECISÃO TC 1836/2017-8 (peça 17) – por unanimidade
a Segunda Câmara acolheu o voto do Relator no sentido de notiﬁcar o Sr. Marcos Antonio Teixeira de Souza.
DECISÃO MONOCRÁTICA 1133/2018-3 (peça 28) – resultou na citação e na notiﬁcação do Sr. Marcos Antônio
Teixeira de Souza, tendo em vista o não atendimento à
DECISÃO 1836/2017-8.
DECISÃO MONOCRÁTICA 1566/2018-9 (peça 39) – resultou no indeferimento do pedido do Sr. Marcos Antônio
Teixeira de Souza para reabertura de prazo da TCE, bem
como na notiﬁcação do requerente responsável para
encaminhar a este Tribunal de Contas a conclusão da Tomada de Contas em questão.
RESPOSTA DE COMUNICAÇÃO 945/2018-6 E PEÇA
COMPLEMENTAR 20409/2018-8 (peças 43 e 44) – encaminhadas pelo Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza,
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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em resposta à DECISÃO MONOCRÁTICA 1566/2018-9.
A SecexPrevidência – Secretaria de Controle Externo de
Previdência e Pessoal, analisando a documentação juntada aos autos pelo responsável, elaborou a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 1475/2018-5 (peça 48), da qual destaco
as principais considerações feitas pela subscritora:
O Relatório da Comissão é bastante simpliﬁcado e traz a
documentação relativa ao parcelamento do débito que a
Prefeitura possui junto ao INSS em 60 prestações mensais, conforme abaixo discriminado:
Período
9/2012
10/2012
13/2012
02/2013
13/2012

Principal
45.421,98
18.688,58
109.870,77
2.811,35
41.457,34
218.250,02

JUROS
1.698,77
596,15
2.900,58
28,11
1.094,47
6.318,08
Valor da parcela

MULTA
9.084,39
3.737,71
21.974,15
562,27
8.291,47
43.649,99

Total
56.205,14
23.022,44
134.745,50
3.401,73
50.843,28
268.218,09
4.470,30

A documentação que dá suporte a essas informações já
havia sido trazida aos autos e analisada pela equipe técnica quando da elaboração da Instrução Contábil Conclusiva 297/2015. Portanto, o Relatório da Comissão limitou-se a reproduzir o que já se conhecia, não dispondo sobre a apuração e a quantiﬁcação do dano, bem como identiﬁcação dos responsáveis, em relação aos encargos ﬁnanceiros incidentes sobre o recolhimento em
atraso das parcelas devidas ao INSS relacionadas ao parcelamento ﬁrmado e o ressarcimento aos cofres públicos. Sendo assim, não foi trazida aos autos a comprovação de que os valores dos encargos ﬁnanceiros relativos ao atraso do recolhimento das parcelas devidas ao
INSS, ou seja, juros e multas, foram ressarcidos aos cofres municipais.
A Comissão também não apresentou o Relatório acompanhado da Nota de Conferência e de toda documentação de que ela dispõe, não apresentando nem seu parecer conclusivo, e nem o relatório do controle interno, em
total descumprimento da IN 32/2014.

Ainda, ressalta-se que, apesar de a tomada de contas estar incompleta, será dada continuidade à instrução processual por este Tribunal, pois já há elementos suﬁcientes nos autos para delimitar o dano e identiﬁcar o responsável, e, por essa razão, será sugerida a citação do
responsável por meio de Instrução Técnica Inicial, a seguir juntada aos autos. Sugere-se, portanto, que seja dada ciência ao jurisdicionado de que a instrução do processo continuará pelo Tribunal.
Por ﬁm, sugere em sua PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
APLICAÇÃO DE MULTA ao Prefeito Municipal, Sr. Marcos
Antônio Teixeira de Souza, nos termos do art. 135 da Lei
Complementar 621/2012, c/c o art. 16 da IN 32/2014,
pelo não encaminhamento da Tomada de Contas Especial nos moldes da IN 32/2014;
CIÊNCIA ao Município de Bom Jesus do Norte de que será dada continuidade à instrução do processo pelo Tribunal de Contas.
A INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 723/2018-4 (peça 49),
lançada nos autos posteriormente à análise feita através
da Manifestação Técnica 1475/2018-5, aponta como indício de irregularidade:
OMISSÃO NO ORDENAMENTO DE PAGAMENTO TEMPESTIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DANDO
CAUSA À COBRANÇA ONEROSA DE JUROS E MULTAS.
Base legal: artigos 37 e 70 da Constituição Federal de
1988.
Responsáveis:
Identiﬁcação: UBALDO MARTINS DE SOUZA - Prefeito
Municipal de Bom Jesus do Norte
Conduta: Deixar de ordenar o pagamento tempestivo
de contribuição previdenciária dando causa à cobrança
onerosa de encargos ﬁnanceiros.
Nexo: Ao deixar de ordenar o pagamento tempestivo
de contribuição previdenciária dando causa à cobrança
www.tce.es.gov.br

onerosa de encargos ﬁnanceiros, praticou ato de gestão
antieconômico que implica em ressarcimento ao erário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa por parte da
autoridade pública, que deveria zelar pela saúde ﬁnanceira do ente que gerencia, valorizando os princípios da
economicidade e da eﬁciência.
A Comissão discriminou os valores relativos aos juros
e às multas geradas, conforme consta no quadro transcrito da Manifestação Técnica 1475/2018-5, com o total
de juros e multas resultando na soma de R$ 49.968,07
(equivalente a 20.977,45 VRTE).
Como bem salientado pela subscritora da ITI 723/20184, o recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias acarreta na incidência de acréscimos legais, compostos de juros e multa, portanto, o seu não recolhimento no prazo resulta em despesas, ou seja, um ônus causado aos cofres públicos por culpa ou dolo do administrador. Assim, tem o Prefeito Municipal o dever de cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações, inclusive as previdenciárias. Não cumprindo os prazos, deverá
arcar com os encargos ﬁnanceiros a que deu causa. Por
isso, o não recolhimento tempestivo de contribuições
previdenciárias é considerado ilegítimo, antieconômico
e contrário à ﬁnalidade pública, impondo-se a sua glosa e o consequente dever de ressarcimento aos cofres
públicos.
Por ﬁm, considera a área técnica que os valores devidos a título de juros e multas já foram apurados e discriminados em documento enviado pela Prefeitura de
Bom Jesus do Norte a este Tribunal; assim como já foi
instaurada uma Tomada de Contas Especial com o propósito de reaver os valores relativos aos juros e multas
decorrentes da ausência de pagamento das contribuições que não houve comprovação, pela Prefeitura ou pelo responsável, de que esses valores foram ressarcidos;
entende que o processo já possui elementos suﬁcientes para que seja proposta a CITAÇÃO do responsável.
CONCLUSÃO
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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Diante do exposto, acolhendo a proposta lançada por
meio da Instrução Técnica Inicial 723/2018-4, DECIDO:

Criação: 17/12/2018 16:33

Pela CITAÇÃO do ex-Prefeito Municipal de Bom Jesus do
Norte, Sr. UBALDO MARTINS DE SOUZA, nos termos do
artigo 56, III, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
e do artigo 157, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC 261/2013, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente alegações de defesa, bem como
documentos que entender necessários, e/ ou recolha a
importância devida, em razão do indício de irregularidade apontado:

Interessado: EVANDRO ALVES VIEIRA

RESPONSÁVEL IN- subitens/ IRREGULARI- IMPORTÂNCIA DEVIDA
DIVIDUAL
DADES
R$
VRTE
2.1 OMISSÃO NO ORUBALDO
MAR- DENAMENTO DE PA- 49.968,07 20.977,45
TINS DE SOUZA
GAMENTO TEMPESTIEx-Prefeito Muni- VO DE CONTRIBUIÇÃO
cipal
PREVIDENCIÁRIA DAN2013 – 2016
DO CAUSA À COBRANÇA ONEROSA DE JUROS
E MULTAS.

DETERMINO seja encaminhada, juntamente ao Termo de Citação, cópia da Instrução Contábil Conclusiva 297/2015 (peça 05), e da Instrução Técnica Inicial
723/2018-4, a ﬁm de propiciar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
À Secretaria Geral das Sessões para as devidas providências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
DECISÃO EM PROTOCOLO 521/2018-1
Protocolo: 18140/2018-7
Assunto: Requerimento/Solicitação
Descrição complementar: indeferir pedido - juntar aos
autos TC-4875/2018

Origem: Gabinete do Conselheiro Rodrigo Coelho
Trata-se de requerimento encaminhado pelo Sr. Evandro Alves Vieira, responsável pela Secretaria Municipal
de Finanças de Vila Velha no exercício de 2017, questionando possíveis retiﬁcações realizadas pela atual gestão
nas contas da referida secretaria sem seu conhecimento,
tendo em vista que o julgamento a ser proferido será sobre sua gestão frente à secretaria.
O protocolo foi autuado nesta Corte de Contas sob o número 18140/2018-7, em 10/12/2018, e encaminhado à
SEGEX para a devida instrução com a respectiva identiﬁcação nominal das Unidades Gestoras indicadas pelo interessado.
O NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia, a pedido da SEGEX emite a Manifestação Técnica 1769/2018-8, e após a análise e os esclarecimentos que faz, propõe ao ﬁnal: o indeferimento do pedido, visto a possibilidade de retiﬁcação da documentação
não estruturada relativa à prestação de contas anual antes da fase de análise e instrução, artigo 15 da IN TC nº
43/2017; que seja o protocolo juntado ao processo TC4875/2018-7 para ﬁns de controle; que seja dada ciência ao interessado.
Assim sendo, subscrevo, na íntegra, a Manifestação
Técnica 1769/2018-8, para indeferir o pedido do requerente, tendo em vista que os autos do processo TC4875/2018-7 se encontram no NCE em fase de análise e
instrução inicial, não cabendo neste momento a abertura de contraditório, por não ter sido, ainda, realizado nenhum juízo de valor acerca da matéria tratada.
Junte-se aos autos do processo TC-4875/2018-7.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1958/2018-5
PROCESSO TC:

6338/2016-1

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CLASSIFICAÇÃO:

PEDIDO DE REVISÃO

REQUERENTE:

PEDRO COSTA FILHO

PROCURADOR:

ALEXANDRE ZAMPROGNO

Cuidam os presentes autos de Pedido de Revisão interposto pelo senhor Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal
de Ecoporanga no exercício de 2008, em face do ACÓRDÃO TC-706/2015 – PLENÁRIO, proferido nos autos do
processo TC-3483/2009, que julgou IRREGULARES suas
contas, condenando-o ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 2.000 VRTE, e imputou-lhe débito de ressarcimento em favor do erário municipal, na quantia equivalente a 61.281,9521 VRTE, referentes a irregularidades apontadas naqueles autos.
Após os trâmites regulares, foi proferido nos presentes
autos o ACÓRDÃO TC-184/2018 – PLENÁRIO (ﬂs.82/87),
pelo não conhecimento do presente Pedido de Revisão,
por não se adequar às hipóteses de incidência invocada
pelo peticionante. O ACÓRDÃO TC-184/2018 – PLENÁRIO transitou em julgado em 19 de junho de 2018, conforme consta Certidão 887/2018-7 (ﬂ.95).
Compulsando os autos, veriﬁca-se à ﬂ.99, Despacho
44006/2018-2, onde o Procurador-Geral Luciano Vieira
determinou fosse oﬁciado ao Chefe do Executivo Municipal de Ecoporanga requisitando informações, no prazo
de trinta dias, acerca das providências adotadas quanto ao débito de ressarcimento imputado pelo v. acórdão
condenatório – Ofício 2751/2018-1, endereçado ao Sr.
Elias Dal Col, Prefeito de Ecoporanga (ﬂ.100).
A resposta do senhor Prefeito, referente ao Ofício 2751/2018-1, foi protocolizada sob o número
17637/2018-7 e juntada às ﬂs. 106/119. Em síntese, informa a Assessoria Jurídica daquele município, que foQuinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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ram procedidas todas as providências administrativas
para o ressarcimento do débito no valor de 116.435,709
VRTE, imputado ao Sr. Pedro Costa Filho, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, ocorrendo assim,
a inscrição do referido débito em Dívida Ativa através
da certidão nº 0000012/2018 (ﬂs.115/116). Por conseguinte, fora promovida a cobrança judicial através da Petição de Ação de Execução Fiscal protocolizada em 29
de novembro de 2018, com Processo tombado sob o nº
5000354-54.2018.8.08.0019 – Comarca de Ecoporanga-ES (comprovante juntado à ﬂ.119).
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 6171/2018-8 (ﬂs.121/123), subscrito pelo digno Procurador-Geral Luciano Vieira, pelo arquivamento
dos autos, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações
sobre o andamento de ações de cobranças ajuizadas e
procedimentos instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos ﬁnalísticos judiciais
ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual,
no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipal
ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ﬁcou nos autos evidenciado;

Considerando que a multa foi inscrita em Dívida Ativa

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1960/2018-2

– CDA 5998/2016, em 01/09/2016, pela Secretaria de

PROCESSO TC:

Estado da Fazenda – SEFAZ, assim como o débito im-

UG:
DE VILA VELHA

putado gerou a Ação de Execução Fiscal nº 500035454.2018.8.08.0019, protocolizada em 29 de novembro

CLASSIFICAÇÃO:
TERMINADA

de 2018.

RESPONSÁVEL:

Portanto, veriﬁca-se que as cobranças dos valores se encontram na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável pelo Parquet de Contas, o que justiﬁca a extinção do procedimento de monitoramento e
acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à baixa
do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado.
Por ﬁm, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 6171/2018-8, e DECIDO:
Pelo ARQUIVAMENTO do feito, sem baixa do débito/
responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde
que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do
débito para as medidas de direito.
Pela DEVOLUÇÃO dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, conforme solicitado, para a providências necessárias.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

6162/2018-4
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DESATURNINO DE FREITAS MAURO

Tratam-se os presentes autos de Tomada de Contas Especial Determinada por esta Corte de Contas, no âmbito do Município de Vila Velha, em atendimento à Decisão TC 1352/2018, prolatada nos autos do processo TC3531/2017 (Representação em face desse Município), visando apuração de eventuais danos ao erário ocasionados em virtude do encerramento do convênio 009/2004
ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal de Vila Velha e a
entidade Cáritas Arquidiocesana de Vitória.
Compulsando os autos, veriﬁcasse por meio da Decisão
Monocrática 1590/2018-2 (peça 29), dilação de prazo
por mais 30 (trinta) dias para a conclusão da Tomada de
Contas em questão, atendendo requerimento procedente da Comissão de TCE instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha.
Em resposta, através do OF. Nº 1067/2018/SEMSA/GAB
assinado pelo Sr. Jarbas Ribeiro de Assis Junior (Secretário Municipal de Saúde de Vila Velha), foi encaminhado, por meio digital, o Processo Administrativo PMVV
nº 40.360/2018, visando atender às determinações da
Decisão 1352/2018-1, cujas peças são as de número 33 a
159 dos presentes autos.
O feito foi encaminhado à SEGEX para providenciar a regular instrução – Despacho 57309/2018-1 (peça 162).
A SecexSAS – Secretaria de Controle Externo de Saúde
e Assistência Social, pronuncia-se através da Manifestação Técnica 1363/2018-1 (peça 164), e em análise à documentação enviada, entendeu que a Comissão Especial
de Tomada de Contas não conseguiu quantiﬁcar dano e
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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identiﬁcar responsáveis em relação aos fatos noticiados.
Aﬁrmativas essas, do próprio relatório da comissão, no
Parecer da Procuradoria, bem como na análise do controle interno. Diante das alegações feitas pela Comissão
Especial de tomada de contas, constatou o subscritor da
peça técnica que de fato o procedimento encaminhado
a esta Corte de Contas não se encontra instruído regularmente para que possa seguir o regular trâmite

RODRIGO COELHO DO CARMO

Sendo assim, acolho a proposta da área técnica apresentada por meio da Manifestação Técnica 1363/20181 (peça 164), que sugere a notiﬁcação dos responsáveis
ali indicados – item 2: Proposta de Encaminhamento, DECIDO:

CLASSIFICAÇÃO:
TERMINADA

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE-

RESPONSÁVEL:
TESCH

IRINEU WUTKE E ERALDINO JANN

Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR – Secretário Municipal de Saúde de Vila Velha, ou
quem suas vezes o ﬁzer, para que, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Decisão, encaminhe a
este Tribunal de Contas a complementação da presente tomada de contas especial, nos termos deﬁnidos no
art. 15 da IN 32/2014, buscando a participação efetiva
de proﬁssionais com as condições necessárias, especialmente capacitados formalmente se houver, para as apurações da mencionada tomada de contas especial determinada, como também, que além da apuração dos fatos, identiﬁcação dos responsáveis com as devidas condutas ilícitas praticadas, e quantiﬁcação do dano, segreguem os recursos ﬁnanceiros aplicados em razão de suas
origens, possibilitando futura avaliação sobre competência para condução e julgamento dos fatos.
Com aquiescência do Conselheiro Relator Rodrigo Chamoun, que seja encaminhada CÓPIA DAS FLS. 2.679 A
2.709 DOS AUTOS DO PROCESSOTC-5818/2013, para
subsidiar a complementação da tomada de contas especial em questão, bem com cópia da Manifestação Técnica 1363/2018-1, juntamente ao Termo de Notiﬁcação
endereçado ao Sr. Jarbas Ribeiro de Assis Junior.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.

Relator

tar a falta de alguns documentos.
Diante da diﬁculdade encontrada, a Manifestação Téc-

,,,
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1961/2018-7
PROCESSO TC:

5328/2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
PAVÃO

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo senhor Ailto dos Santos Souza – Controlador
Geral do Município de Vila Pavão, originário do Acórdão
TC 256/2016, prolatado no Processo TC-3148/2014, que
trata de Prestação de Contas Anual do município em referência, comunicada a esta Corte de Contas nos termos
do Oﬁcio n° 024/2016 – UCCI de 07.07.2016 e protocolado sob o nº 10163/2016, em 13.07.2016.
O Ofício nº 187/2018 – GPVP/ES (Petição Intercorrente
1369/2016), emitido pelo atual gestor Sr. Irineu Wutke
– Prefeito Municipal, solicitou nova dilação de prazo de
60 dias, alegando diﬁculdades na obtenção e análise da
documentação para a conclusão dos trabalhos, da análise do petitório depreendeu-se a Decisão Monocrática
1427/2018, que deferiu o prazo de mais 30 dias a contar
30.08.2018, publicação no Diário eletrônico do TCEES.
Em 28.09.2018, tempestivamente o gestor encaminhou o Processo PMVP–TCE 01/2016, sendo que em
01.10.2018, mediante o Despacho 51528/2018, foram
os autos convertidos em Processo Eletrônico.
O Despacho 52071/2018-2 remeteu os autos à Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal -SecexPrevidência, para a devida instrução, no ato da análise a
área técnica constatou que com a digitalização ocorreu
quebra da ordem cronológica dos autos, além de aponwww.tce.es.gov.br

nica 01738/2018 (peça 111), sugeriu, nos temos do art.
15 da Instrução Normativa 32/2014, a devolução dos autos à origem para que no prazo de 30 dias, o responsável
proceda a devida complementação dos dados.
Sendo assim, acolho a proposta da área técnica apresentada por meio da Manifestação Técnica 01738/2018 (peça 46), e DECIDO:
Pela NOTIFICAÇÃO do Senhor Irineu Wutke, Prefeito
Município de Vila Pavão, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, seja procedida a devida complementação dos
dados nos termos da Manifestação Técnica 01738/2018.
Que a Manifestação Técnica 01738/2018, seja remetida
juntamente com o respectivo Termo de Notiﬁcação.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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Veriﬁco que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:

Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Relator: Domingos Augusto Taufner

I – ser redigida com clareza;

Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, ELIZA COELHO DE OLIVEIRA VALVASSORI, CELIS GOMES DOS
SANTOS, ELCIMAR MACHADO DE FARIA

II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário a presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

Representante: SALVADOR ENGENHARIA LTDA

IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;

Decisão Monocrática 01962/2018-1
Processo: 09093/2018-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Procuradores: LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788-ES),
RODRIGO OLIOZA GONZALEZ (OAB: 26599-ES)
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, tendo em vista supostas irregularidades ocorridas durante o Edital de Concorrência Pública nº 012/2018 que
tem como objeto contratação de empresa para execução
de serviços no Sistema de Iluminação Pública do Município de Cariacica, compreendendo a expansão, revitalização e melhoria no sistema de iluminação pública em
avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, áreas esportivas (campo de futebol), fachadas, faixas de pedestres, trevos, pontes e viadutos, com o fornecimento total de materiais e mão-de-obra por lote.
Alegou o Representante:
Foi desclassiﬁcado indevidamente em razão de proposta inexequível
Os autos foram encaminhados para a SecexEngenharia
que elaborou a Manifestação Técnica nº 01929/2018-9
opinando pelo conhecimento da representação, suspender cautelarmente qualquer ato relacionado ou contrato
decorrente da Concorrência Pública nº 12/2018 e notiﬁcação da autoridade competente.
FUNDAMENTAÇÃO

III - estar acompanhada de indício de prova;

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
www.tce.es.gov.br

Alegou o Representante que foi desclassiﬁcado indevidamente em razão de proposta inexequível.
Importante aqui destacar que os serviços de distribuição
de energia elétrica caracterizam-se como serviços essenciais de acordo com a Lei 7.723/1989. Uma possível paralização da referida Concorrência Pública poderia colocar em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e/ou a
segurança da população.
Conforme a informação da equipe técnica desta Corte de
Contas o Município tem hoje o contrato emergencial nº
101/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para
execução dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública do Município e possuí vigência até o dia
12 de janeiro de 2019.
O fato de se ter um contrato emergencial com vigência
até o dia 12 de janeiro de 2019 não assegura que a população ﬁcará amparada após esse período com a possível
paralização da Concorrência Pública nº 12/2018.
Uma possível suspensão da Concorrência Pública nº
12/2018 poderia causar maiores prejuízos ao interesse
público que a sua continuidade, já que se trata de serviços de sistema de iluminação pública, serviço este que,
se paralisado pode causar um prejuízo ainda maior à população do Município. Estamos assim, diante do periculum in mora inverso, motivo pelo qual a medida cautelar
não deve ser concedida.
Ante todo o exposto, divirjo do entendimento da equipe
técnica e decido:
DECISÃO
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
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ATOS DOS RELATORES

CONHECER a presente representação tendo em vista a
presença dos requisitos de admissibilidade previstos nos
artigos 184 e 177 c/c 186 do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em vista a
possibilidade de periculum in mora inverso.
DETERMINAR a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente por meio eletrônico, dos Srs. Eliza Coelho de Oliveira Valvassori – Presidente da CPL, Elcimar Machado de
Faria – Engenheiro e Membro da CPL, Célis Gomes dos
Santos – Engenheiro Eletricista da SEMINFRA, para que
no prazo de 10 (dez) dias se pronunciem quanto a decisão, de acordo com o disposto no artigo 307, §3º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
DETERMINO o prosseguimento do feito no rito ordinário.
Dar ciência ao representante do teor desta decisão.
Vitória ES, 19 de dezembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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