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Procuradores: LEONARDO SPAGNOL (OAB: 12560-ES)

FISCALIZAÇÃO / AUDITORIA - NOTIFICAR (PRAZO
TRINTA DIAS) – DECRETAR REVELIA - DEIXAR DE
DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL - DISPONIBILIZAR.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA:
Tratam os presentes de Fiscalização / Auditoria, realizada na Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano, relativa ao período de 22/10/2018 a 23/11/2018, objetivando
avaliar a legalidade na condução do Pregão de nº 02/2017, bem como proceder à
análise da execução do Contrato nº 62/2017.
A área técnica, nos termos do Relatório Técnico 00047/2018-1 e da Instrução
Técnica Inicial 00217/2019-3, opinou pela conversão dos autos em Tomada de
Contas Especial, bem como pela citação dos seguintes responsáveis: Paulo Lovatti
Junior, Edia Klippel Litting, João Carlos Lorenzoni, Vix Serviços – ES Ltda,
Simony Endlich, Maria Arlete Novaes Moraes Silva e Thaynara Silva Rhein, para
que, apresentem razões de justificativas e os documentos que acharem
auditoria apontados no referido Relatório Técnico e na referida Instrução Técnica
Inicial.
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pertinentes e/ou recolham a importância devida, em razão dos achados de
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Na ocasião, através de voto, divergi parcialmente do entendimento da Área
Técnica, no que se refere a conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial, sendo acompanhado pelo Colegiado da 1ª Câmara, conforme
Decisão TC nº 00731/2019.
Em resposta as citações, os responsáveis apresentaram razões de
justificativas e alegações de defesa: a) Sr. João Carlos Lorenzoni (Prefeito
Municipal (01/01/2017 – em atividade); b) Srª. Edie Klippel Littig (Secretária
Municipal de Educação e Esporte (02/01/2017 – em atividade; c) Sr. Paulo
Lovatti Junior, Secretário Municipal de Saúde (02/01/2017 a 07/03/2018); d)
Srª. Simony Endlich, Fiscal do Contrato nº 062/2017 da Secretaria Municipal
de Saúde (15/02/2017 a 07/03/2017); e) Srª. Thaynara Silva Rhein, Fiscal do
Contrato nº 062/2017 da Secretaria Municipal de Saúde (08/03/2018 - em
atividade) e; f) Srª. Maria Arlete Novaes Moraes Silva Fiscal Contrato nº
062/2017 da Secretaria de Educação e Esporte (02/01/2017 - em atividade),
exceto a empresa Vix Serviços-ES Ltda.
A Área Técnica, nos termos da Manifestação Técnica 10440/2019-9, opinou pela
instauração de Tomada de Contas Especial em relação aos contratos 234/2017 e
62/2017, bem como pela expedição de notificação para apresentação de
documentos. Por fim, sugeriu a declaração de revelia da empresa Vix Serviços-ES
Ltda.
O Parquet de Contas, nos termos do Parecer nº 05406/2019-1, de lavra do
Procurador Dr. Luciano Vieira, anuiu em parte o posicionamento da área técnica,
divergindo em relação a instauração de tomada de contas especial, opinando pela
formação de processos apartados para apurar os danos causados.
É o sucinto relatório.

VOTO
1.

DA FUNDAMENTAÇÃO:
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Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos termos da Manifestação
Técnica 10440/2019-9, assim se posicionou quanto aos itens abaixo (após cada
item será exposta a fundamentação desse voto), litteris:

1.1 CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS CONCOMITANTES COM O MESMO
OBJETO:
2.3 – A3(Q1) - Celebração de contratos concomitantes com
mesmo objeto.
Critérios:
Constituição federal - art. 37, Princípio da Moralidade.
Lei - 4320/1964, art. 63, §2º, III.
Objetos:
Contrato - 62/2017
Vigência: 15/02/2017 a 15/02/2019
Data assinatura: 15/02/2017
Contratado: VIX SERVICOS - ES LTDA/13.729.411/0001-64
Materialidade: R$ 6.836.027,52
Descrição: Prestação de serviços continuados de limpeza,
conservação e desinfecção das unidades escolares e saúde do
município
UGs: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
Contrato - 189/2017
Vigência: 10/07/2017 a 10/08/2017
Data assinatura: 10/07/2017
Contratado: ISABEL CRISTINA VIEIRA NUNES/947.625.89772
Materialidade: R$ 6.222,30
Descrição: contratação de mão de obra para execução de
serviços de limpeza de caixas d'agua das escolas de ensino
fundamental mdo Município de Marechal Floriano: EMEF
Jacomo Borgo, EMEF Elizário Ferreira Filho, EMEF José A.
Simon, EMEF Mauro José Christo, EMEF Professsor Nicolau
Kromling, EMEF Sitio Rupf, EMEF Victor Hugo, EMEF
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Bernardo Leonor EFFgem, EMPF Lores Passinato Kuster,
EMEF Morro Baixo e EMPEF Rio Fundo
UGs: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
Contrato - 188/2017
Vigência: 10/07/2017 a 10/08/2017
Data assinatura: 10/07/2017
Contratado:
WARLES
OLIVEIRA/110.708.137-88

RODRIGUES

DE

Materialidade: R$ 1.778,40
Descrição: Contratação de mão de obra para execução de
serviços de limpeza das caixas d'agua das escolas de
educação infantil do município de marechal Floriano: CE Vovó
Fernandina, CEMEI Maria Knidel Lube, CMEI Cantinho da Tia
Maria, CEM Flomiro Endlich Canal Neto e CEM Leonor Miguel
Feu Rosa
UGs: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
Contrato - 234/2017
Vigência: 10/10/2017 a 10/10/2018
Data assinatura: 10/10/2017
Contratado: BRUTUS SERVICE LTDA/25.135.085/0001-46
Materialidade: R$ 5.752.762,08
Descrição: Prestação de serviços de limpeza e conservação
pública complementar (urbana e rural) serviços de implantação
e manutenção de áreas verdes, manutenção civil de parques,
jardins, controles de pragas urbanas e limpeza e desinfecção
de cisternas e caixas d'qgua mo município de Marechal
Floriano
UGs: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
Responsáveis:
a) João Carlos Lorenzoni (Prefeito Municipal 01/01/2017 – em
atividade)
Conduta: Homologar processo licitatório, celebrar contratos
nºs 062/2017, 234/2017, 0188/2017 e 0189/2017, efetuar
pagamentos para prestação de serviço de desinfecção de caixa
d’água em duplicidade, incorrendo em erro grosseiro.
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Nexo de causalidade: Ao Homologar processo licitatório,
celebrar contratos e efetuar pagamentos para prestação de
serviço de desinfecção de caixa d’água em duplicidade,
incorreu na impropriedade relatada.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam. pois deveria
o responsável ter conhecimento da duplicidade de objetos dos
contratos celebrados. Em face do exposto, é de se concluir que
a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão
pela qual ele deve ser citado a fim de avaliar se merece ser
apenado com aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção
da punibilidade.
b) Edia Klippel Littig (Secretária Municipal de Educação e
Esporte 02/01/2017 – em atividade.)
Conduta: Celebrar contratos nºs 062/2017, 188/2017 e
189/2017 de prestação de serviço de desinfecção de caixa
d’água em duplicidade, incorrendo em erro grosseiro.
Nexo de causalidade: Ao celebrar contratos nºs 062/2017,
188/2017 e 189/2017 de prestação de serviço de desinfecção
de caixa d’água em duplicidade incorreu na impropriedade
relatada.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável ter conhecimento da duplicidade de objetos dos
contratos celebrados. Em face do exposto, é de se concluir
que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável,
razão pela qual ele deve ser citado a fim de avaliar se merece
ser apenado com aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção
da punibilidade.
Dos Fatos
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A Relatório de Auditoria nº 47/2018, encampada pela
Instrução Técnica Inicial nº 217/2019, relatou a presente
irregularidade da seguinte forma:
“Situação encontrada
Período de ocorrência: 15/02/2017 a 23/11/2018.
Do procedimento Licitatório Pregão Presencial nº 002/2017, sagrou-se
vencedora do certame a empresa Vix Servicos ES Ltda, sendo celebrado o
Contrato

de

Prestação

de

Serviços

nº

062/2017,no

valor

de

R$

2.510.535,36 (dois milhões quinhentos e dez mil quinhentos e trinta e cinco
reais e trinta e seis centavos), cujo objeto é a contratação de empresa para
prestação

de

serviços

continuados

de

limpeza,

conservação

e

desinfecção das unidades escolares e das unidades de saúde do
município, que em sua Cláusula Quarta – Especificação dos serviços no seu
item 4.4.4.4, alínea “c”, assim dispõe:
4.1.1.1 – Áreas Internas
I–

[...]

II -

[...]

III -

[...]

IV -

Anualmente, uma vez quando não explicitado

[...]
c) – Lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d`água dos
prédios, remover a lama depositada e desinfetá -las.
Da contínua análise da documentação levantada, identificamos ainda, a
celebração do contrato de prestação de serviços nº 234/2017, assinado em
10 de outubro de 2017, entre o município de Marechal Floriano e a empresa
BRUTUS Service Ltda – ME, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação pública
complementar (urbana e rural), serviços de implantação e manutenção de
áreas verdes e manutenção civil e paisagística de parques, jardins, controle
de pragas urbanas e limpeza e desinfecção das cisternas e caixas
d`água no município de Marechal Floriano.
Consta na Cláusula Terceira do retromencionado instrumento contratual,
que o valor global a ser pago atinge o montante de R$ 5.752.762,08 (cinco
milhões setecentos e cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e dois
reais e oito centavos).
Analisando o objeto da avença identificamos, o que segue em sua Cláusula
Segunda – Descrição das Atividades
[...]
2.4.3 – Da forma de execução dos serviços:
[...]
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c). Os serviços objeto deste contrato serão realizados com a seguinte
periodicidade ao longo do prazo de duração do contrato nos 50 (cinquenta)
imóveis do Município:
Item

Serviços....................................Periodicidade

1

Desinsetização...........................Trimestral

2

Desratização...............................Mensal

3

Limp.

e

Desinfecção

de

Cisternas

e

Caixas

d`água............................................................... Semestral
[...]
2.4.4

Da limpeza e Desinfecção das Cisternas e Caixa d`água

dos imóveis públicos:
2.4.4.1 – Estima-se que o Município de Marechal Floriano possui 50
(cinquenta) imóveis, sendo: Escolas, Unidades de saúde, Cras, Sede
Municipal e Imóveis Alugados
a). Ficará a cargo do Município a elaboração de um plano de limpeza
nas caixas d`água dos imóveis, porém a periodicidade adequada é de 2
(duas) vezes ao ano. (Grifamos)
Dessa forma, identificamos a sobreposição de vigência de contratos para a
execução de um mesmo objeto, por duas empresas diferentes, causando
danos ao erário pela ocorrência de duplicidade de pagamento.
Assim, consideramos que parte dos valores pagos a empresa BRUTUS
Service Ltda ME (contrato de prestação de serviços nº 234/2017) e a
empresa VIX Serviços ES Ltda ME (contrato de prestação de serviços
062/2017), podem ser considerados irregulares, porém, não se pode
segregar os valores pagos indevidamente, já que nas duas licitações, onde
se sagraram vencedoras as empresas Vix Serviços ES Ltda ME e Brutus
Service Ltda ME, o objeto envolvia uma gama de serviços a serem
realizadas, sendo o critério de julgamento adotado o de menor preço.
Vale ressaltar, que da verificação do Estatuto Social das empresas Vix
Serviços ES Ltda ME e Brutus Service Ltda ME, possuem sócio em comum,
na pessoa do Srº Marcelo Batista da Silva.
Se não bastasse a duplicidade de serviços contratados para a limpeza de
caixa d`água, identificamos ainda, a celebração de outros contratos de
prestações de serviços nº 188/2017, entre o município de Marechal Floriano
e o Sr. Warles Rodrigues de Oliveira, portador do CPF nº 110.708.138-88,
processo administrativo nº 5267/2017, e o contrato de prestação de serviços
nº 189/2017, entre o município de Marechal Floriano e a Srª Izabel Cristina
Vieira Nunes, portadora do CPF nº 947.625.897-72, processo administrativo
nº 5266/2017, cujo objeto é a limpeza de caixas d`água, abaixo resumidos:
Contrato de Prestação de Serviços nº 188/2017
Contratante: Município de Marechal Floriano
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Contratado: Warles Rodrigues de Oliveira
Objeto: Contratação de mão de obra para execução de serviços de limpeza
das caixas d`água das escolas de educação infantil do município de
Marechal Floriano: CE Vovó Fernandinha, CEMEI Maria Kindle Lube, CMEI
Cantinho da Tia Maria, CEM Flomiro Endliche Canal Neto e CEM Leonor
Miguel Feu Rosa.
Regime de execução: empreitada por preço global
Valor: R$ 1.778,40 (um mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta
centavos).
Prazo de vigência: 30 (trinta) dias, a partir da ordem de serviço.
Prazo de Execução: 05 (cinco) dias, durante o período de recesso escolar
das unidades de ensino.
Data da Assinatura: 10 de julho de 2017
Contrato de Prestação de Serviços nº 189/2017
Contratante: Município de Marechal Floriano
Contratado: Izabel Cristina Vieira Nunes
Objeto: Contratação de mão de obra para execução de serviços de limpeza
das caixas d`água das escolas de ensino fundamental do município de
Marechal Floriano: EMEF Elisiário Ferreira Filho, EMEF José Aloisio Simon,
EMEF Mauro José Christo, EMEF Professor Nicolau Krohling, EMEF Sítio
Rupf, EMEF Victor Hugo, EMEF Bernardo Leonor Effgem, EMPF Lores
Passinato Kuster, MPEF Morro Baixo e EMPEF Rio Fundoi
Regime de execução: empreitada por preço global
Valor: R$ 6.222,30 (seis mil duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos)
Prazo de vigência: 30 (trinta) dias, a partir da ordem de serviço.
Prazo de Execução: 05 (cinco) dias, durante o período de recesso escolar
das unidades de ensino.
Data da Assinatura: 10 de julho de 2017
Assim, verificamos que durante a vigência do Contrato 062/2017, assinado
em quinze de fevereiro de 2017, com vigência de 12 (doze) meses, foram
assinados os contratos nºs 188/2017 e 189/2017, em 10 de julho de 2017,
para a realização de serviços com identidade parcial de objeto (limpeza e
desinfecção de caixas d`água).
Analisando o contrato de prestação de serviços nº 062/2017, encontramos
ainda, contemplando em sua Cláusula Quarta – Especificação dos Serviços,
subitem 4.1.1.1 II, alínea “e” os serviços a serem realizados pela empresa
Vix Serviços ES Ltda ME, a seguir descrito:
4 – Especificação dos Serviços
[...]
4.1.1.1 – ÁREAS INTERNAS
[...]
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II – Semanalmente, uma vez, quando não explicitado:
[...]
e). Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em
assentos e poltronas.
Porém, foi identificado que houve uma contratação na pessoa do Srº
Antônio Rodrigues Silva Neto, por meio do processo administrativo nº
002320/2017 no valor de R$ 1.057,00 (um mil e cinquenta e sete reais), na
data de 29/03/2017, para a realização dos serviços de lavagem de cadeiras
estofadas do auditório da Secretaria Municipal de Educação e Esportes,
período em que já estava em vigência o Contrato nº 062/2017 com a
empresa Vix Serviços ES Ltda ME, serviços esses, que já estavam
contemplados

os referidos serviços, ocorrendo portanto, novamente, a

duplicidade de pagamento para a realização de um mesmo serviço.
Em

virtude do acima relatado,

resta evidenciado que os contratos

celebrados com as empresas VIX e BRUTUS, que possuem um sócio em
comum, Sr. Marcelo Batista da Silva, recebem valores em duplicidade, pela
prestação de serviços com objetos semelhantes, no mesmo período, e
devido ao critério de julgamento adotado pela municipalidade no certame
licitatório, fica impossível mensurar o quantum a ser glosado pelos
recebimentos em duplicidade.
Temos ainda a informar, que após o encaminhamento por parte da equipe
de auditoria do Ofício de Submissão 00103/2018-1, a Administração
Municipal efetuou a glosa de R$ 8.000,70 (oito mil reais e setenta centavos)
referente aos valores pagos na execução dos contratos administrativos nºs
188 e 189/2017
Diante do exposto, cabe aos responsáveis esclarecerem o acima relatado,
identificando os valores a serem ressarcidos pelo dano causado ao erário,
tendo em vista não ser possível mensurar o quantum a ser glosado pelos
recebimentos em duplicidade.
Causas
Inobservância a Normas Legais
Descumprimento da Constituição Federal
Efeitos
Duplicidade de objetos na celebração de contratos.
A

celebração de contratos

com

objetos

em

duplicidade ocasionou

pagamentos indevidos acarretando danos ao erário
Evidências
Termo

de

Referência

do

Pregão

Presencial

nº

002/2017

(ANEXO

00133/2019-1)
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Termo de Referência Pregão Presencial nº 051/2017 (ANEXO 00134/20194)
Continuação arquivo Termo de Referência Pregão Presencial nº 051/2017
(ANEXO 00135/2019-9)
Contrato nº 062/2017 (ANEXO 00136/2019-3)
Contrato nº 0234/2017 (ANEXO 00137/2019-8)
Contrato nº 0188/2017 (ANEXO 00138/2019-2)
Contrato nº 0189/2017 (ANEXO 00139/2019-7)
Esclarecimentos do fiscalizado
Instado a se manifestar por ocasião da submissão prévia oferecida pelo
ofício nº 00103/2018-1, o Prefeito Municipal de Marechal Floriano Srº João
Carlos Lorenzoni, encaminhou suas ponderações sobre o achado apontado
pela equipe de fiscalização, que a seguir transcrevemos:
No que tange ao item acima mencionado, a Auditoria do TCEES ponderou
pelas supostas irregularidades no sentido de que houvera conflito na
contratação relacionadas ao “mesmo objeto”, bem como na celebração de
contratos posteriores referentes ao mesmo objeto licitado, qual seja,
“limpeza de caixa d’água”.
O Município contratou a Empresa Vix Serviços ES Lltda por intermédio de
Licitação Pública (Pregão Presencial nº 002/2017), cujo objeto consiste na
prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e desinfecção
das unidades escolares e das unidades de saúde do Município.
Por seu turno, a Empresa Brutus Service Ltda – ME fora contratada pelo
Município de Marechal Floriano/ES, por meio de licitação pública, para
realizar os serviços de limpeza e conservação pública complementar
(urbana e rural), serviços de implementação e manutenção de áreas verdes
e manutenção civil e paisagística de parques, jardins, controle de pragas
urbanas e limpeza e desinfecção das cisternas e caixas d’água no Município
de Marechal Floriano/ES.
Neste aspecto, em que pese o respeito pelo entendimento da Auditoria do
TCEES, entendemos não haver qualquer irregularidade, no que tange ao
suposto conflito de objetos licitados.
Nesta linha, observa-se nitidamente que a Empresa Vix Serviços ES Ltda
fora contratada para dentro outros serviços, o de limpeza de caixas d’água
nas unidades escolares e nas unidades de saúde, enquanto a Empresa
Brutus Service Ltda – ME, fora contratada dentre outros serviços de limpeza
de caixas d’água nas demais localidades que se destoam de unidades
escolares e unidades de saúde. Assim, entendemos não haver qualquer
espécie de conflito relacionado ao objeto licitado.
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Outrossim, o fato das empresas acima relacionados possuírem em seu
Estatuto Social a pessoa de Marcelo Batista da Silva, por si só, não
verificamos qualquer irregularidade, haja vista não existir impedimento legal
em se constituir mais de uma empresa, bem como ao fato de que as
empresas (VIX e BRUTUS) não concorreram entre si nos certames
relacionados na auditoria.
Destarte, quanto aos contratos 062/2017, 188/2017 e 189/2017 os valores
pagos foram devidamente glosados ao pagamento da Empresa Vix Serviços
– ES Ltda, não persistindo qualquer dano ao erário.
Glosa: De acordo com a apuração realizada no Contrato de Prestação de
Serviços Nº 062/2017 firmado entre o Município de Marechal Floriano e a
Empresa Vix Serviços – ES Ltda que tem por objeto prestação de serviços
continuados de serviços de limpeza, conservação e desinfecção das
unidades escolares, é de responsabilidade da empresa a lavagem das
caixas d’água de seis em seis meses conforme Cláusula Quarta –
Especificação do serviços no seu item 4.4.4.4, alínea “c”, serviço este que
no ano de 2017 não foi prestado pela empresa, sendo necessária a
realização do serviço através de contrato de prestação de serviço.
Diante da constatação da duplicidade dos serviços contratados para a
lavagem das caixas d’águas nas unidades escolares, a Secretária Municipal
de Educação

e Esportes

– Srª.

Édia Klippel

Littig, expediu uma

NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL, onde fica notificada a empresa Vix
Serviços – ES Ltda, na pessoa do Sr. Douglas do Nascimento, a ressarcir
aos cofres públicos o montante referente às contratações dos serviços
prestados de empresa/pessoa física para a realização do referido serviço,
conforme contrato nº 188/2017 no valor de R$ 1.778,40 (um mil setecentos
e setenta e oito reais e quarenta centavos) e, contrato nº 189/2017 no valor
de R$ 6.222,30 (seis mil duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos) na
nota fiscal referente ao mês de competência 10/2018 na data de 29 de
outubro de 2018.
A empresa Vix Serviços – ES Ltda, respondeu a Notificação Extrajudicial
através do ofício nº 0063/2018 de 31 de outubro de 2018.
Através da CI.SEMEC nº 014/2018 de 01 de novembro de 2018, foi
solicitada a Secretária Municipal de Finanças – Srª. Eliete Maria Wassem
Stein, que acompanhe no processo de pagamento referente ao mês de
outubro de 2018 à glosa estabelecida com a empresa Vix Serviços – ES
para ressarcir aos cofres públicos o valor dos contratos de prestação de
serviços de limpeza das caixas d’água das unidades escolares da Rede
Municipal de Ensino pago sob os processos nº 5266/2017 e 5267/2017.
Foi dada ciência ao Controle Interno do teor do presente achado.
Conclusão do achado
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Conforme apertada síntese encaminhada pelo Gestor, tem-se que os
esclarecimentos prestados não têm o condão de afastar a irregularidade
apontada, e além disso, confirma todos os fatos apontados pela equipe de
Auditoria.
Continuando análise da resposta ao Ofício de submissão, deparamos com a
informação de que a empresa Vix Serviços ES Ltda fora contratada para a
executar a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e
desinfecção das unidades escolares e das unidades de saúde do Município,
e temos a acrescentar, que o valor contratado foi de R$ 2.510.535,36 (dois
milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta
e seis centavos).
Informa ainda, que a empresa Brutus Service Ltda – ME, fora contratada
pelo Município de Marechal Floriano/ES, por meio de licitação pública, para
realizar os serviços de limpeza e conservação pública complementar
(urbana e rural), serviços de implementação e manutenção de áreas verdes
e manutenção civil e paisagística de parques, jardins, controle de pragas
urbanas e limpeza e desinfecção das cisternas e caixas d’água no
Município de Marechal Floriano, e também temos de acrescentar, que o
valor do contrato, atinge o valor de R$ 5.752.762,08 (cinco milhões,
setecentos e cinquenta e dois mil. Setecentos e sessenta e dois reais e
oito centavos), com a presença até de um engenheiro químico atuando na
execução dos serviços.
Nas ponderações realizadas, declara o Alcaide, não existir qualquer
irregularidade, no que tange ao suposto conflito de objetos licitados, já
que a empresa Vix Serviços ES Ltda, fora contratada dentre outros serviços,
para realizar a limpeza de caixas d’água nas unidades escolares e nas
unidades de saúde, enquanto que a empresa Brutus Service Ltda – ME,
fora contratada dentre outros serviços de limpeza de caixas d’água nas
demais localidades que destoam-se de unidades escolares e unidades
de saúde, entendendo não haver qualquer espécie de conflito de
objeto licitado.
Não merece

prosperar, os esclarecimentos prestados pelo Gestor,

conforme a seguir esclarecemos.
Quanto ao Contrato 062/2017, celebrado com a empresa Vix não existe
nenhuma dúvida a ser dirimida, já que nada foi questionado pelo gestor
quanto a esse aspecto da obrigação da referida empresa de realizar a
limpeza e desinfecção das caixas d’agua das unidades escolares e de
saúde do Município.
No que tange ao Contrato de Prestação de Serviços nº 234/2017, celebrado
cm a empresa BRUTUS, segundo demonstrado no Ofício de Submissão ao
Gestor Municipal, tem-se que o objeto é a contratação de empresa
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especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação pública
complementar (urbana e rural), serviços de implantação e manutenção de
áreas verdes e manutenção civil e paisagística de parques, jardins, controle
de pragas urbanas e limpeza e desinfecção das cisternas e caixas
d’água do município.
Dispõe o referido instrumento contratual em sua Cláusula Segunda –
Descrição das Atividades, em seu item 2.4.3, alínea “c”, 2.4.4 e 2.4.4.1 “a”,
o que se segue:
[...]
2.4.3 – Da forma de execução dos serviços:
[...]
c). Os serviços objeto deste contrato serão realizados com a seguinte
periodicidade ao longo do prazo de duração do contrato nos 50 (cinquenta)
imóveis do Município:
Item

Serviços....................................Periodicidade

1

Desinsetização...........................Trimestral

2

Desratização...............................Mensal

3

Limp.

e

Desinfecção

de

Cisternas

e

Caixas

d`água...............................................................Semestral
[...]
2.4.4

Da limpeza e Desinfecção das Cisternas e Caixa d`água

dos imóveis públicos:
2.4.4.1 – Estima-se que o Município de Marechal Floriano possui 50
(cinquenta) imóveis, sendo: Escolas, Unidades de saúde, Cras, Sede
Municipal e Imóveis Alugados
a). Ficará a cargo do Município a elaboração de um plano de limpeza
nas caixas d`água dos imóveis, porém a periodicidade adequada é de 2
(duas) vezes ao ano. (Grifamos)
Assim, é de clareza cristalina, e de expressa literalidade, que os serviços a
serem executados pela empresa Brutus Service Ltda – ME, compreendem
também a limpeza e desinfecção de todos os imóveis públicos do
Município, incluindo os pertencentes as unidades escolares e de saúde
do Município, existindo sim, um conflito de objetos, entre o Contrato
062/2017 celebrado com a empresa Vix Serviços Ltda – ME e o contrato
234/2017 celebrado com a empresa Brutus Service Ltda – ME.
Além dos contratos celebrados com as empresas VIX e BRUTUS, foram
apresentados no Ofício de Submissão ao Gestor Municipal,

os contratos

188/2017 com a pessoa física do Sr. Warles Rodrigues de Oliveira para a
lavagem de escolas do município, no valor de R$ 1.778,40 (hum mil
setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), e o Contrato de
Prestação de Serviços nº 189/2017 coma pessoa da Srª Izabel Cristina
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Vieira Nunes, no valor de R$ 6.222,30 (seis mil duzentos e vinte e dois reais
e trinta centavos), também para limpeza de caixas d’água nas escolas
municipais.
Assim, demonstra-se a multiplicidade de contratos firmados para a
execução do mesmo objeto.
Ao afirmar que foi determinado a glosa nos valores a serem recebidos pela
empresa VIX, no valor de R$ 8.000,70 (oito mil e setenta reais), referente a
somatória dos contratos 188 e 189/2017, celebrado com pessoas físicas,
para a execução dos serviços contratados junto com as empresas retro
mencionadas, não existiu nenhum dano ao erário, torna -se risível esse
argumento apresentado.
Primeiro, o valor contratado com a empresa VIX, e com a empresa
BRUTUS, foi em valor MILIONÁRIO a ser executado duas vezes no ano,
nas unidades de educação e de saúde do Município, tendo um custo
MUITO maior para a Municipalidade.
Além

disso, não foi identificado pela equipe, a determinação da

Administração Municipal, em também ser efetuado a glosa, nos pagamentos
devidos a empresa BRUTUS Service Ltda – ME (contrato nº 234/2017).
Ao declarar que o valor a ser descontado dos contratos com valores
ínfimos celebrados com pessoas físicas para a realização dos serviços
contratados, uma só vez, e somente nas dependências das unidades
escolares, sanam as irregularidades apontadas, chega a beirar o
absurdo, uma vez que o valor a ser glosado dos contratos celebrados com
pessoas físicas, serem muito inferiores aos praticados pela empresa VIX e
Brutus, sendo tal glosa danosa ao Erário, e não merece prosperar.
Assim, deveriam ser lavadas duas vezes ao ano todas as unidades de
saúde e de educação do Município, pelas duas empresas, e só foi
comprovada a lavagem das unidades escolares do Munícipio, uma vez
por ano por pessoas físicas contratadas para a realização dos
serviços.
A Administração Pública tem o Poder/Dever de preservar o interesse
público e administrar os escassos recursos públicos que possui, para
atender as prementes necessidades de seus Munícipes.
Assim, o princípio da Moralidade Administrativa (CR/88, art.37, caput) traduz
o dever de honestidade e ética do administrador público enquanto gestor
dos interesses da sociedade. É o dever da boa administração.
Observamos ainda, que o critério de julgamento no Pregão Presencial nº
002/2017, cujo objeto é limpeza, conservação e desinfecção das unidades
escolares e das unidades de saúde, foi o de menor preço global, e não
por item, não sendo possível determinar qual o valor do serviço relativo a
lavagem e desinfecção das caixas d’água das unidades de saúde e
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escolares do Munícipio, a serem glosados da empresa Vix e Brutus,
vencedoras

dos

Certames

licitatórios,

quanto

ao

item

lavagem

e

desinfecção das caixas d’água das unidades escolares e de saúde.
Quanto ao questionamento feito pela equipe quanto ao sócio em comum
existente na composição societária das empresas VIX e Brutus, Sr. Marcelo
Batista da Silva, foi para demonstrar que referidas empresas possuem o
mesmo dono, e foram contratadas pela Municipalidade para a realização de
um mesmo serviço, que não foi executado por nenhuma das empresas,
sendo que as mesmas

receberam regularmente os valores previstos no

contratos celebrados com a Administração Municipal, e devido a omissão,
o desleixo, a falta de eficiente fiscalização, a desídia, por parte da
Administração, em gerir a coisa pública, foi determinante para as
referidas empresas recebessem recursos públicos, sem a devida
contraprestação de seus serviços, e se

locupletaram dos valores

recebidos.
Desse modo, mantem-se pelos seus próprios fundamentos a irregularidade
apontada.”

Justificativas dos gestores
Os gestores relacionados neste tópico apresentaram as
seguintes razões de justificativa na defesa:
1) O Sr. João Carlos Lorenzoni, Prefeito Municipal (01/01/2017 –
em atividade), alegou que: “No que tange ao item acima
mencionado, a Auditoria do TCEES ponderou pelas supostas
irregularidades

no

sentido

de

que

houvera

conflito

na

contratação relacionadas ao "mesmo objeto", bem como na
celebração de contratos posteriores referentes ao mesmo
objeto licitado, qual seja, "limpeza de caixa d'água". O
Município contratou a Empresa Vix Serviços ES Ltda por
intermédio

de

Licitação

Pública

(Pregão

Presencial nº.

002/2017), cujo objeto consiste na prestação de serviços
continuados de limpeza, conservação e desinfecção das
unidades escolares e das unidades de saúde do Município. Por
seu turno, a Empresa Brutus Service Ltda – ME fora contratada
pelo Município de Marechal Floriano/ES, por meio de licitação
pública, para realizar os serviços de limpeza e conservação
pública

complementar

(urbana

e

rural),

serviços

de

implementação e manutenção de áreas verdes e manutenção
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civil e paisagística de parques, jardins, controle de pragas
urbanas e limpeza e desinfecção das cisternas e caixas d'água
no Município de Marechal Floriano/ES. Neste aspecto, em que
pese o respeito pelo entendimento da Auditoria do TCEES,
entendemos não haver qualquer irregularidade, no que tange
ao suposto conflito de objetos licitados. Nesta linha, observa-se
nitidamente que a Empresa Vix Serviços ES Ltda, fora
contratada para dentre outros serviços, o de limpeza de caixas
d'água nas unidades escolares e nas unidades de saúde,
enquanto a Empresa Brutus Service Ltda – ME, fora contratada
dentre outros serviços, o de limpeza de caixas d'água nas
demais localidades que destoam-se de unidades escolares e
unidades de saúde. Assim, entendemos não haver qualquer
espécie de conflito relacionado ao objeto licitado. Outrossim, o
fato das empresas acima relacionadas possuírem em seu
Estatuto Social a pessoa de Marcelo Batista da Silva, por si só,
não verificamos qualquer irregularidade, haja vista não existir
impedimento legal em se constituir mais de uma empresa, bem
como ao fato de que as empresas (VIX e BRUTUS) não
concorreram entre si nos certames relacionados na auditoria.
Destarte, quanto aos contratos 062/2017, 188/2017 e 189/2017
os valores pagos foram devidamente glosados ao pagamento
da Empresa Vix Serviços – ES Ltda, não persistindo qualquer
dano ao erário. Glosa: De acordo com apuração realizada no
Contrato de Prestação de Serviços Nº 062/2017, firmado entre
o Município de Marechal Floriano e a Empresa Vix Serviços ES Ltda, que tem por objeto prestação de serviços continuados
de serviços de limpeza, conservação e desinfecção das
unidades escolares, é de responsabilidade da empresa a
lavagem das caixas d'águas nas unidades escolares de seis
em

seis

meses conforme Cláusula Quarta – Especificação

dos serviços no seu item 4.4.4.4, alínea "c", serviço este que
no ano de 2017 não foi prestado pela empresa, sendo
necessária a realização do serviço através de contrato de
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prestação de serviço. Outrossim, diante da

constatação da

duplicidade dos serviços contratados para a

lavagem das

caixas d'águas nas unidades escolares, a Secretária Municipal
de Educação e Esportes – Srª Édia Klippel Littig, expediu uma
NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL, onde fica notificada a
empresa Vix Serviços – ES Ltda, na pessoa do Sr. Douglas do
Nascimento, a ressarcir aos cofres públicos o montante
referente

às

contratações

dos

serviços

empresa/pessoa física para realização do

prestados

de

referido serviço,

conforme contrato nº 188/2017 no valor de R$ 1.778,40 (um mil
setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) e,
contrato nº 189/2017 no valor de R$ 6.222,30 (seis

mil

duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos) na nota fiscal
referente ao mês de competência 10/2018 na data de 29 de
outubro de 2018. Através da CI.SEMEC. Nº 014/2018 de 01 de
novembro de 2018, foi solicitada a Secretária Municipal de
Finanças – Srª. Eliete Maria Wassem Stein, que acompanhe no
processo de pagamento referente ao mês de outubro de 2018
à glosa estabelecida com a empresa Vix Serviços – ES Ltda
para ressarcir aos cofres públicos o valor dos contratos de
prestação de serviços de limpeza das caixas d'água das
unidades escolares da Rede Municipal de Ensino pago sob os
processos nº. 5266/2017 e 5267/2017. Registra-se ainda que
as atividades escolares eram eminentes e necessário seria em
caráter

urgente

a

limpeza

das

caixas

d'dágua. Como

mencionamos acima, apesar de supostamente termos incorrido
em erro, este paira sob o âmbito formal, ao passo que inexiste
dano ao erário.”
2) A Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal de Educação e
Esporte (02/01/2017 – em atividade), alegou que: “Quanto à
celebração de contratos concomitantes com o mesmo objeto,
importante

ressaltar

que

os

contratos

comparados

das

empresas Vix Serviços ES LTDA e Brutus Service LTDA –ME
são muito mais abrangentes que a prestação de serviços de
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limpeza de caixas d’água. Seus objetos abrangem, de um lado,
fornecimento de mão de obra e materiais de limpeza em valor
superior a dois milhões de reais e, de outro, limpeza pública e
manutenção paisagística em valor superior a cinco milhões de
reais. Em que pese não ter havido discriminação de valores pro
serviço

nas

propostas

apresentadas

pelas

empresas

vencedoras das licitações, já há nos autos documentação
suficiente para se apurar tais valores: os contratos firmados
com pessoas físicas, de n. 062/2017, 188/2017 e 189/2017
devem ser considerados como teto, visto que no escopo das
licitações com diversos serviços é razoável presumir que o
valor cobrado seria inferior ao da prestação de serviços
pontual. Quanto a estes contratos, chegou ao conhecimento da
administração pública que não estava sendo realizada a
limpeza das caixas d’água de algumas unidades, razão pela
qual foi tomada a medida imediata de contratação deste
serviço. Posteriormente, após notificação da empresa Vix
Serviços ES LTDA, que esclareceu que realmente não realizou
o serviço ao final do primeiro semestre do contrato, foi feita a
glosa dos valores dispendidos nas contratações pontuais. A
partir de então, a empresa contratada passou a realizar o
serviço de limpeza de caixas d’água, não tendo havido portanto
nenhum prejuízo ao erário. No que tange à semelhança de
objetos, diverge quanto ao entendimento da auditoria por
entender que há diferenças suficientes nos objetos de ambos
os contratos, não havendo sobreposição de serviços. Pelo
exposto, pugna pelo acolhimento das presentes razões de
justificativa, dando quitação à ora subscritora, sem cominação
de multa, nos termos do § 2º do Art. 87 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.”

Análise
A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, por meio do
Pregão Presencial nº 02/2017 (ANEXO 00133/2019-1), firmou
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o Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1) com a empresa
Vix Serviços–ES Ltda., em 15 de fevereiro de 2017, no valor
de R$ 2.510.535,36 (dois milhões, quinhentos e dez mil,
quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), para
a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação
e desinfecção das unidades escolares e saúde do município.
Na especificação dos serviços a serem prestados incluía-se
a limpeza de cisternas e caixas d’água, nos termos da
Cláusula Quarta – Especificação dos serviços, item 4.1.1.1,
alínea “c”, colacionada a seguir:
4.1.1. Os serviços de limpeza e conservação serão executados pela
contratada na seguinte frequência:
4.1.1.1 – Áreas Internas
[...]
IV - Anualmente, uma vez quando não explicitado
[...]
c) – Lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d`água dos
prédios, remover a lama depositada e desinfetá -las.

Por outro lado, a Equipe de Auditoria identificou que durante o
período de vigência do Contrato nº 62/2017, de 15 de
fevereiro de 2017 a 15 de fevereiro de 2019, a Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, por meio do Pregão
Presencial nº 051/2017 (ANEXO 00134/2019-4 e ANEXO
00135/2019-9), firmou o Contrato nº 234/2017 (ANEXO
00137/2019-8) com a empresa Brutus Service Ltda – ME, em
10 de outubro de 2017, no valor de R$ 5.752.762,08 (cinco
milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e
sessenta e dois reais e oito centavos), cujo objeto também
incluía expressamente a limpeza e desinfecção das
cisternas e caixas d`água de escolas e unidades de saúde
do município, nos termos da Cláusula Segunda – Descrição
das Atividades, item 2.4.4.1, caput e alínea “a”, transcrita a
seguir:
[...]
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2.4.3 – Da forma de execução dos serviços:
[...]
c). Os serviços objeto deste contrato serão realizados com a seguinte
periodicidade ao longo do prazo de duração do contrato nos 50 (cinquenta)
imóveis do Município:
Item

Serviços.................................................Periodicidade

1

Desinsetização........................................Trimestral

2

Desratização

........................................Mensal

3
Limp.
e
Desinfecção
de
Cisternas e
d`água.........................................................................Semestral

Caixas

[...]
2.4.4
Da limpeza e Desinfecção das Cisternas e Caixa d`água
dos imóveis públicos:
2.4.4.1 – Estima-se que o Município de Marechal Floriano possui 50
(cinquenta) imóveis, sendo: Escolas, Unidades de saúde, Cras, Sede
Municipal e Imóveis Alugados
a). Ficará a cargo do Município a elaboração de um plano de limpeza
nas caixas d`água dos imóveis, porém a periodicidade adequada é de 2
(duas) vezes ao ano. (Grifamos)

Como se observa, foi constatada a simultaneidade da
vigência de contratos com a identidade parcial de objetos,
qual seja, a limpeza e desinfecção das cisternas e caixas
d`água de escolas e unidades de saúde, para a execução
por duas empresas diferentes, o que causou dano ao erário
pela ocorrência de duplicidade de pagamento.
Nesse passo, insta salientar que não procede a alegação dos
defendentes no sentido de que a empresa Vix Serviços–ES
Ltda. teria sido contratada para executar o serviço de limpeza
de caixas d'água nas unidades escolares e de saúde, ao
passo que a empresa Brutus Service Ltda.–ME teria sido
contratada para executar o serviço de limpeza de caixas d'água
nas

demais

escolares

e

localidades

que

de

de

saúde,

destoem
modo

que

de
não

unidades
haveria

sobreposição entre os objetos dos respectivos contratos.
Conforme

demonstrado,

de

acordo

com

a

expressa

literalidade das cláusulas dos Contratos nº 62/2017 (ANEXO
ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: A8B6D-20ABE-794FF

Produzido em fase anterior ao julgamento

00136/2019-1)

e

nº

234/2017

(ANEXO

00137/2019-8),

integrava o objeto de ambos os contratos a limpeza e
desinfecção das caixas d`água de unidades escolares e de
saúde.
A Equipe de Auditoria relatou que não foi possível quantificar
o montante do dano ao erário, em razão de não ter sido
especificado em planilha de composição de custos o preço
unitário de cada serviço licitado que compunha o objeto dos
02 (dois) contratos, em violação ao artigo 7º, § 2º, § 4º e § 6º e
ao artigo 40, § 2º, II da Lei 8.666/93. Dessa forma, deve ser
determinado à Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
que promova a instauração de Tomada de Contas Especial
para apuração do montante do dano ao erário ocorrido no
Contrato nº 234/2017 (ANEXO 00137/2019-8), firmado com a
empresa

Brutus

identificação

dos

Service

Ltda.–ME,

responsáveis,

em

bem

como

decorrência

a
do

pagamento pelo serviço de limpeza e desinfecção das
caixas d`água de unidades escolares e de saúde, que já
integrava o Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1).
Não bastasse isso, a Equipe de Auditoria identificou ainda que,
durante o período de vigência do Contrato nº 62/2017, a
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, por meio de
procedimentos de dispensa de licitação por pequeno valor,
realizou a contratação direta de 02 (duas) pessoas físicas
para a limpeza das caixas d’água das escolas do
município, quais sejam, Sr. Warles Rodrigues de Oliveira e
Srª Izabel Cristina Vieira Nunes, respectivamente através do
Contrato nº 188/2017, no valor de R$ 1.778,40 (mil,
setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), do
Contrato nº 189/2017, no valor de R$ 6.222,30 (seis mil,
duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos), ambos
firmados em 10 de julho de 2017, com vigência até 10 de
agosto de 2017.
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Tais contratações diretas configuraram um fracionamento de
despesa com dupla fuga à realização de processo
licitatório. Com efeito, foram utilizados procedimentos de
dispensa de licitação por pequeno valor (Contratos nº
188/2017 e nº 189/2017) para contratação do serviço de
limpeza das caixas d’água das escolas, o qual não poderia
ter sido contratado dessa forma, caso fosse somado à outra
parcela do mesmo tipo de serviço que já havia sido licitado
por meio dos Pregões Presenciais nº 02/2017 (ANEXO
00133/2019-1) e nº 051/2017 (ANEXO 00134/2019-4 e ANEXO
00135/2019-9) e já constituía objeto, respectivamente, dos
Contratos nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1) e nº 234/2017
(ANEXO 00137/2019-8).
Ademais, o valor somado das duas contratações diretas
(Contratos

nº 188/2017

e

nº 189/2017)

totalizaram o

montante de R$ 8.000,70 (oito mil reais e setenta centavos), o
que, por si só, inviabilizaria a adoção do procedimento de
dispensa de licitação por pequeno valor, pelo fato de
ultrapassar o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), vigente à
época para este tipo de contratação direta.
Esta prática é expressamente vedada pelo arts. 24, II e 23, §
2º da Lei 8.666/93, in verbis:
Art. 24. É dispensável a licitação:
II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do
limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez;
Art. 23, § 2º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens,
parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto
de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação
distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do
objeto em licitação.
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Além disso, os Contratos nº 188/2017 e nº 189/2017,
originados de procedimento de dispensa de licitação, nos
quais foi despendido o montante de R$ 8.000,70 (oito mil reais
e setenta centavos), indicam que a Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano realizou pagamentos indevidos, sem a
correspondente prestação do serviço de limpeza de caixas
d’água das escolas municipais, relativos aos Contratos nº
62/2017 (ANEXO 00136/2019-1) e nº 234/2017 (ANEXO
00137/2019-8), originados

dos Pregões Presenciais nº

02/2017 (ANEXO 00133/2019-1) e nº 051/2017 (ANEXO
00134/2019-4

e

ANEXO 00135/2019-9), que possuíam

sobreposição parcial de objeto com as contratações
diretas, bem como entre si.
Por sua vez, os defendentes, nas razões de justificativa
apresentadas, reconheceram a ausência da prestação do
serviço de limpeza de caixas d’água das escolas municipais
somente com relação ao Contrato nº 62/2017 (ANEXO
00136/2019-1), firmado com a empresa Vix Serviços–ES
Ltda., em decorrência sobreposição parcial de seu objeto
com o das contrações diretas (Contratos nº 188/2017 e nº
189/2017).
Por outro lado, os defendentes não reconheceram a mesma
irregularidade com relação ao Contrato nº 234/2017 (ANEXO
00137/2019-8), firmado com a empresa Brutus Service Ltda.–
ME, embora também existisse sobreposição parcial de seu
objeto com o objeto das contrações diretas (Contratos nº
188/2017 e nº 189/2017), bem como com o objeto do Contrato
nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1), no tocante ao serviço de
limpeza

de caixas d’água das escolas, conforme já

demonstrado anteriormente na presente análise.
Nessa esteira, os defendentes alegaram que a Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano promoveu a glosa da
quantia de R$ 8.000,70 (oito mil reais e setenta centavos)
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Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: A8B6D-20ABE-794FF

Produzido em fase anterior ao julgamento

somente no Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1), que
corresponde a valor equivalente àquele despendido nas
contratações diretas (Contratos nº 188/2017 e nº 189/2017)
para prestação do serviço de limpeza de caixas d’água das
escolas.
Contudo, não há nos autos documentos suficientes para
comprovar a efetiva realização da alegada glosa, tais como:
a) notas fiscais de todos os meses em que foram efetuadas
a glosa deste valor pela Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano; b) cópia dos cheques ou de outros documentos
idôneos (DOC, TED ou estrato bancário da Prefeitura), por
meio dos quais tenham sido efetuados os pagamentos
destas notas fiscais à empresa Vix Serviços–ES Ltda., de
modo a comprovar o abatimento da glosa no pagamento.
Além do mais, entendemos que a glosa no montante de R$
8.000,70 (oito mil reais e setenta centavos), ainda que
realmente

tenha sido efetuada, não é suficiente para

recompor o dano ao erário perpetrado, haja vista que as
contratações diretas (Contratos nº 188/2017 e nº 189/2017)
tinham por objeto a limpeza das caixas d’água das escolas
por apenas uma única vez, ao passo que o Contrato nº
62/2017 (ANEXO 00136/2019-1) previa, em seu objeto, que o
referido serviço fosse executado uma vez por semestre, ou
seja, duas vezes a cada ano de vigência do contrato.
Seguindo esta lógica, o montante glosado da empresa Vix
Serviços–ES Ltda., em razão da ausência da prestação do
serviço de limpeza das caixas d’água das escolas, no
âmbito do Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1),
deveria ter sido o dobro do valor despendido com as
contratações diretas (Contratos nº 188/2017 e nº 189/2017)
para a execução de tal serviço, ou seja, R$ 16.001,40
(dezesseis mil e um reais e quarenta centavos) por cada ano
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de vigência do Contrato nº 62/2017, em que não for
comprovada a prestação deste serviço.
Contudo,

o

objeto

do

Contrato

nº

62/2017

(ANEXO

00136/2019-1) englobava a limpeza das caixas d’água não
apenas das escolas municipais, mas também das unidades
de

saúde

municipais.

Desse

modo,

caso

não

seja

comprovada a prestação do serviço de limpeza das caixas
d’água nas unidades de saúde municipais pela empresa Vix
Serviços–ES Ltda., por duas vezes a cada ano de vigência
do Contrato nº 62/2017 (uma vez por semestre), deverá ser
instaurada Tomada de Contas Especial para quantificar o
montante do dano ao erário perpetrado.
Ante o exposto, sugere-se a expedição de determinação à
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano para a adoção
das seguintes providências:
A) No tocante ao Contrato nº 234/2017 (ANEXO 00137/20198), firmado com a empresa Brutus Service Ltda.–ME,
promover a instauração de Tomada de Contas Especial para
apuração do montante do dano ao erário ocorrido na
execução deste contrato, bem como a identificação dos
responsáveis, em decorrência de pagamentos efetuados
pelo serviço de limpeza e desinfecção das caixas d`água de
unidades

escolares

e

de

saúde,

sem

a

devida

contraprestação deste serviço, que já integrava o objeto do
Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1).
B) No tocante ao Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/20191), firmado com a empresa Vix Serviços–ES Ltda., promover a
instauração de Tomada de Contas Especial para apurar a
ausência da prestação do serviço de limpeza e desinfecção
das caixas d`água tanto de unidades escolares, quanto de
unidades de saúde, durante todo o período de vigência
deste contrato, bem como para quantificar o montante do dano
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ao erário decorrente de pagamentos efetuados sem a
correspondente prestação do citado serviço, com a devida
identificação dos responsáveis.
C) Ainda no tocante ao Contrato nº 62/2017 (ANEXO
00136/2019-1), firmado com a empresa Vix Serviços–ES
Ltda., deve apresentar: c.1) notas fiscais de todos os meses
em que foram efetuadas a glosa do valor de R$ 8.000,70
(oito mil reais e setenta centavos) pela Prefeitura Municipal
de Marechal Floriano; c.2) cópia dos cheques ou de outros
documentos idôneos (DOC, TED ou estrato bancário da
Prefeitura), por meio dos quais tenham sido efetuados os
pagamentos destas notas fiscais à empresa Vix Serviços–
ES Ltda., de modo a comprovar o abatimento da glosa no
pagamento; c.3) nota de arrecadação do citado valor aos
cofres

públicos

da

Prefeitura

Municipal de

Marechal

Floriano.

1.1.2 Fundamentação do Voto referente ao item 1.1
Pois bem, diante do exposto acima, deve-se separar os principais pontos aptos a
justificar a fundamentação do presente voto:
A Empresa Vix Serviços ES Ltda foi contratada, dentre outros serviços, para
prestação de serviços de limpeza de caixa d’água por meio do Contrato 62/2017.
Um Contrato em que se alega que há duplicidade com este é o 234/2017 (com a
Brutus Service Ltda – ME). A justificativa dos responsáveis é que este último não
englobava limpeza de caixa d’água nas unidades escolares e nas unidades de
saúde, não havendo, por conseguinte, a duplicidade mencionada. Porém, o Contrato
de Prestação de Serviços nº 234/2017 também faz menção a escolas e unidades de
saúde, não prosperando tal justificativa. Veja-se:
2.4.3 – Da forma de execução dos serviços:
a) [...]
b) c). Os serviços objeto deste contrato serão realizados com a seguinte periodicidade ao
longo do prazo de duração do contrato nos 50 (cinquenta) imóveis do Município:
c) Item

Serviços....................................Periodicidade

d) 1

Desinsetização...........................Trimestral

e) 2

Desratização...............................Mensal
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f)

3

Limp.

e

Desinfecção

de

Cisternas

e

Caixas

d`água...............................................................Semestral
g) [...]
h) 2.4.4

Da limpeza e Desinfecção das Cisternas e Caixa d`água dos imóveis

públicos:
i)

2.4.4.1 – Estima-se que o Município de Marechal Floriano possui 50 (cinquenta)
imóveis, sendo: Escolas, Unidades de saúde, Cras, Sede Municipal e Imóveis
Alugados

Além disso, há mais dois contratos em duplicidade com o item de limpeza de caixa
d’água do Contrato 62/2017 (ressalta-se que a periodicidade deste serviço é de seis
meses), são eles, o 188/2017 e 189/2017 (estes dois contratos, com pessoas físicas,
foram referentes apenas à limpeza, uma única vez, de caixa d’ água das escolas e
somam o valor de R$ 8.000,70 - oito mil reais e setenta reais). A justificativa dos
responsáveis é de que tal valor foi glosado da empresa Vix Serviços ES Ltda, porém
tal alegação não supre a irregularidade pelos seguintes motivos:
Se a empresa Vix Serviços ES Ltda não estava prestando adequadamente o serviço
de limpeza de caixa d’água a glosa deveria ser em relação a todo o valor recebido
para isso (incluindo limpeza referente a unidades de saúde e educação, sendo que a
glosa foi referente apenas ao serviço prestado pelas pessoas físicas que limparam
as caixas d’ água de escolas). Além disso, a glosa foi referente a apenas um serviço
de limpeza por ano, sendo que contratualmente no ano de 2017 a obrigação seria de
2 (duas) limpezas, ou seja, ainda que se comprove a glosa – o que não está provado
nos autos – a irregularidade não estaria suprida.
Considerando não ser possível quantificar o dano, haja vista que o critério de
julgamento não era por itens, bem como, dever ser verificada a ausência da
prestação do serviço de limpeza e desinfecção das caixas d`água tanto de unidades
escolares, quanto de unidades de saúde, durante todo o período de vigência,
acompanho a área técnica em relação à necessidade de comprovação da glosa
alegada de forma documental idônea. Já em relação à determinação do
Município instaurar Tomada de Contas Especial, entendo como mais prudente
deixar para um segundo momento, haja vista que a instrução pode vir a
influenciar na futura Tomada de Contas Especial instaurada pelo Município.
No que pese isso, pode-se aproveitar a oportunidade para notificar o atual Prefeito
Municipal (Sr. João Carlos Lorenzoni) para que seja informado, no prazo de 30
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(trinta) dias, quais medidas administrativas já foram tomadas, pelo Município de
Marechal Floriano, em relação ao:
a) Contrato nº 234/2017 (ANEXO 00137/2019-8), firmado com a empresa Brutus
Service Ltda.–ME, no que toca a apuração do montante do dano ao erário ocorrido
na execução deste contrato, bem como a identificação dos responsáveis, em
decorrência de pagamentos efetuados pelo serviço de limpeza e desinfecção das
caixas d`água de unidades escolares e de saúde, sem a devida contraprestação
deste serviço, que já integrava o objeto do Contrato nº 62/2017 (ANEXO
00136/2019-1).
b) No tocante ao Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1), firmado com a
empresa Vix Serviços–ES Ltda., no que se refere à apuração de ausência da
prestação do serviço de limpeza e desinfecção das caixas d`água tanto de unidades
escolares, quanto de unidades de saúde, durante todo o período de vigência deste
contrato, bem como para quantificar o montante do dano ao erário decorrente de
pagamentos efetuados sem a correspondente prestação do citado serviço, com a
devida identificação dos responsáveis.

1.2 DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2.4 – A4(Q2) – Descumprimento Parcial da Convenção
Coletiva de Trabalho
Critérios:
Lei - 8.666/1993, art. 66 e 67.
Súmula - TST.
Lei - 8.666/1993, art. 77.
Lei - 8.666/1993, art. 58, III, IV.
Objetos:
Contrato - 62/2017
Vigência: 15/02/2017 a 15/02/2019
Data assinatura: 15/02/2017
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Contratado: VIX SERVICOS - ES LTDA/13.729.411/0001-64
Materialidade: R$ 6.836.027,52
Descrição: Prestação de serviços continuados de limpeza,
conservação e desinfecção das unidades escolares e saúde do
município
UGs: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
Responsáveis:
a) Vix Servicos-ES Ltda (empresa contratada)
Conduta: Deixar de efetuar o pagamento de adicional de
insalubridade as merendeiras e serventes que faziam jus ao
referido adicional nos meses de fevereiro a julho/2017, incorreu
em conduta dolosa.
Nexo de causalidade: Ao Deixar de efetuar o pagamento de
adicional de insalubridade as merendeiras e serventes que
faziam jus ao referido adicional nos meses de fevereiro a
julho/2017, obteve enriquecimento ilícito, podendo ensejar
responsabilidade subsidiária por parte da Administração
Pública.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável
efetuar o pagamento de adicional de
insalubridade as merendeiras e serventes que faziam jus ao
referido adicional. Em face do exposto, é de se concluir que a
conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o
responsável ser citado a fim de avaliar se merece ser
condenado em débito e/ou apenado com a aplicação de pena
de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção
da punibilidade.

b) Simony Endlich (Fiscal do Contrato nº 062/2017, Sec.
Saúde – 15/02/2017 a 07/03/2017.)
Conduta: Deixar de acompanhar a regular execução dos
serviços contratados, especialmente no que tange à
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conferência de documentos relativos ao pagamento de
insalubridade, encaminhados pelo fornecedor, emitindo ateste
em relação à regularidade dos mesmos, considerando-se a
execução do Contrato 062/2017, incorrendo em erro grosseiro.
Nexo de causalidade: Ao Deixar podendo dar causa a
responsabilidade subsidiária da Administração Pública de
acompanhar a regular execução dos serviços contratados,
especialmente no que tange à conferência de documentos
relativos ao pagamento de insalubridade, encaminhados pelo
fornecedor, emitindo ateste em relação à regularidade dos
mesmos, considerando-se a execução do Contrato 062/2017,
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável
acompanhar a regular execução dos serviços
contratados. Em face do exposto, é de se concluir que a
conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão
pela qual ele deve ser citado a fim de avaliar se merece ser
apenado com aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção
da punibilidade.

c) Maria Arlete Novaes Moraes Silva (Fiscal do Contrato nº
062/2017 15/02/2017 – em atividade.)
Conduta: Deixar de acompanhar a regular execução dos
serviços contratados, especialmente no que tange à
conferência de documentos relativos ao pagamento de
insalubridade, encaminhados pelo fornecedor, emitindo ateste
em relação à regularidade dos mesmos, considerando-se a
execução do Contrato 062/2017, incorrendo em erro grosseiro.
Nexo de causalidade: Ao Deixar podendo dar causa a
responsabilidade subsidiária da Administração Pública.de
acompanhar a regular execução dos serviços contratados,
especialmente no que tange à conferência de documentos
relativos ao pagamento de insalubridade, encaminhados pelo
fornecedor, emitindo ateste em relação à regularidade dos
mesmos, considerando-se a execução do Contrato 062/2017.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
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público, estado de necessidade, culpa
Administração, caso fortuito e força maior.

exclusiva

da

Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável
acompanhar a regular execução dos serviços
contratados. Em face do exposto, é de se concluir que a
conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão
pela qual ele deve ser citado a fim de avaliar se merece ser
apenado com aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção
da punibilidade.
Dos Fatos
A Relatório de Auditoria nº 47/2018, encampada pela
Instrução Técnica Inicial nº 217/2019, relatou a presente
irregularidade da seguinte forma:
“Situação encontrada
Período de ocorrência: 15/02/2017 a 23/11/2018.
Visando instruir os autos da contratação de pessoal necessário, para suprir
a demanda das unidades de saúde e de ensino do Município, a
administração elaborou termo de referência detalhando o quantitativo de
pessoal necessário para suprir a demanda das unidades de saúde e de
ensino do Município, com previsão de 50 (cinquenta) cargos de Serventes,
13 (treze) merendeiras, 7 (sete) vigias e 01 (uma) nutricionista, totalizando
71 (setenta e um) trabalhadores.
De acordo com a proposta vencedora, existia a previsão na Planilha de
Custo de que as 13 (treze) merendeiras contratadas fariam jus à
percepção de adicional de insalubridade de 20% sobre seu salário base e 10 (dez) serventes que fariam jus a 40% de adicional de
insalubridade, dadas as suas especificidades laborais.
Posteriormente, foi efetuado o 1º Termo Aditivo ao contrato nº 062/2017,
acrescendo mais 03 (três) merendeiras com a percepção de adicional de
insalubridade de 20% sobre seu salário-base e 04 (quatro) serventes que
fariam jus a 40% de adicional de insalubridade, dentre outros acréscimos de
pessoal.
Conforme

Convenção

Coletiva de Trabalho 2017/2018,

registrada no

Ministério do Trabalho e Emprego sob o número ES000165/2017, firmada
entre os sindicatos das empresas e dos trabalhadores vinculados às
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atividades de asseio e conservação no Estado do Espírito Santo, consta
previsão de adicional de insalubridade.
Foi adotado procedimento de conferência dos processos de pagamento,
especificamente acerca da verificação do adimplemento do adicional de
insalubridade juntos aos funcionários da Vix Service ES Ltda, analisando-se
as folhas de pagamento referente aos meses de fevereiro a julho de 2017,
apresentadas pela empresa contratada, oportunidade em que se constatou
a inexistência de pagamento do referido adicional ao longo dos seis meses
de execução do contrato.
Dessa forma, a empresa contratada deixou de efetuar o pagamento de
adicional de insalubridade devido aos serventes que faziam jus ao adicional
de 40% (quarenta por cento) e às merendeiras no percentual de 20% (vinte
por cento) na execução do Contrato nº 062/2017, no valor de R$ R$
59.121,29 (cinquenta e nove mil cento e vinte e um reais e vinte e nove
centavos), conforme demonstrado a seguir:
Tabela 01 –

Demonstrativo dos valores Devidos de Insalubridade no
Exercício de 2017 e 2018
EXERCÍCIO 2017
Mês Fevereiro

Localidade
Secretaria de saúde

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

570

06/03/2017

Servente

Sub Total

2.414,03
2.414,03

Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

Valor (R$)

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

573

06/03/2017

Merendeira

Sub Total

Valor
893,39
893,39

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

572

06/03/2017

Merendeira

Sub Total

Valor
725,88
725,88

Valor Devido de Insalubridade no mês 02/2017

4.033,30

Mês Março
Localidade
Secretaria de saúde

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

617

03/04/2017

Servente

Sub Total

4.153,17
4.153,17

Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

Valor (R$)

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

620

03/04/2017

Merendeira

Valor
1.675,10
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Sub Total

1.675,10

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

619

03/04/2017

Merendeira

Valor
1.435,80

Sub Total

1.435,80

Valor Devido de Insalubridade no mês 03/2017

7.264,07

Mês Abril
Localidade
Secretaria de saúde

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

661

04/05/2017

Servente

Sub Total

5.373,17
5.373,17

Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

Valor (R$)

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

653

04/05/2017

Merendeira

Sub Total

Valor
1.435,80
1.435,80

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

660

04/05/2017

Merendeira

Sub Total

Valor
1.435,80
1.435,80

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação
Administração Geral

657

04/05/2017

Servente

Sub Total

Valor
389,36
389,36

Valor Devido de Insalubridade no mês 04/2017

8.634,13

Mês Maio
Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

699

06/06/2017

Merendeira

Sub Total

1.435,80
1.435,80

Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

Valor (R$)

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

700

06/06/2017

Merendeira

Valor
1.675,10

Sub Total

1.675,10

Valor Devido de Insalubridade no mês 05/2017

3.110,90

Mês Junho
Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Valor (R$)
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Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

699

03/07/2017

Merendeira

Sub Total

1.435,80

Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

1.435,80

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo
Servente

713

03/07/2017

Merendeira

Sub Total

Valor
7.294,01
957,20
8.251,21

Secretaria de saúde

722

03/07/2017

Servente

Sub Total

5.061,68
5.061,68

Valor Devido de Insalubridade no mês 06/2017

14.748,69

Mês Julho
Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

765

03/07/2017

Merendeira

Sub Total

1.435,80
1.435,80

Localidade
Secretaria
Educação Fundamental
Sub Total

Valor (R$)

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

765

27/07/2017

Merendeira

Valor
1.435,80
1.435,80

Secretaria de saúde

762

27/07/2017

Servente

5.840,40

Sub Total

5.840,40

Valor Devido de Insalubridade no mês 07/2017

8.712,00

Mês Agosto
Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

810

30/08/2017

Merendeira

Sub Total

1.435,80
1.435,80

Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

Valor (R$)

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

811

30/08/2017

Merendeira

Sub Total

Valor
1.675,10
1.675,10

Valor Devido de Insalubridade no mês 08/2017

3.110,90

Mês Setembro
Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

846

28/09/2017

Merendeira

Sub Total

Valor (R$)
331,10
331,10
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Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

847

28/09/2017

Merendeira

Sub Total

Valor
425,70
425,70

Valor Devido de Insalubridade no mês 09/2017

756,80

Mês Outubro
Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

903

30/10/2017

Merendeira

Sub Total
Localidade
Secretaria
Educação Fundamental
Sub Total

de
Ensino

Valor (R$)
331,10
331,10

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

893

27/10/2017

Merendeira

Valor
425,70
425,70

Valor Devido de Insalubridade no mês 10/2017

756,80

Mês Novembro
Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

971

01/12/2017

Merendeira

Sub Total

331,10
331,10

Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

Valor (R$)

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

964

01/12/2017

Merendeira

Valor
425,70

Sub Total

425,70

Valor Devido de Insalubridade no mês 11/2017

756,80

Mês Dezembro
Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

984

29/12/2017

Merendeira

Sub Total

331,10
331,10

Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

Valor (R$)

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

990

29/12/2017

Merendeira

Sub Total

Valor
425,70
425,70

Valor Devido de Insalubridade no mês 12/2017
Valor Devido de Insalubridade no exercício de 2017

756,80
52.641,19

EXERCÍCIO DE 2018
Mês Janeiro
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Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

1028

30/01/2018

Merendeira

Sub Total

Valor
425,70
425,70

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

1032

30/01/2018

Merendeira

Valor
331,10

Sub Total

331,10

Valor Devido de Insalubridade no mês 01/2017

756,80

Mês Fevereiro
Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

1068

26/02/2018

Merendeira

Sub Total

Valor
425,70
425,70

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

1064

26/02/2018

Merendeira

Valor
331,10

Sub Total

331,10

Valor Devido de Insalubridade no mês 02/2017

756,80

Mês Março
Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

1111

27/03/2017

Merendeira

Sub Total

Valor

425,70
425,70

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

1113

27/03/2017

Merendeira

Sub Total

Valor
331,10
331,10

Valor Devido de Insalubridade no mês 03/2017

756,80

Mês Abril
Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

1194

07/05/2017

Merendeira

Sub Total
Localidade

Valor
425,70
425,70

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Valor
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Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

1157

30/04/2017

Merendeira

331,10

Sub Total

331,10

Valor Devido de Insalubridade no mês 04/2017

756,80

Mês Maio
Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

1125

04/06/2018

Merendeira

Sub Total

Valor
425,70
425,70

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

1157

30/04/2017

Merendeira

Valor
331,10

Sub Total

331,10

Valor Devido de Insalubridade no mês 05/2017

756,80

Mês Junho
Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

1252

28/06/2018

Merendeira

Sub Total

Valor
425,70
425,70

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Valor

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

1281

04/07/2018

Merendeira

331,10

Sub Total

331,10

Valor Devido de Insalubridade no mês 06/2017

756,80

Mês Julho
Localidade
Secretaria
Educação Fundamental
Sub Total

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

1326

06/08/2018

Merendeira

Valor
425,70
425,70

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

1281

04/07/2018

Merendeira

Valor
331,10

Sub Total

331,10

Valor Devido de Insalubridade no mês 07/2017

756,80

Mês Agosto
Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Valor
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Secretaria
Educação Fundamental

de
Ensino

1369

04/09/2018

Merendeira

425,70

Sub Total

425,70

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

1365

03/09/2018

Merendeira

Valor
189,20

Sub Total

189,20

Valor Devido de Insalubridade no mês 08/2018

614,90

Mês Setembro
Localidade
Secretaria
Educação Fundamental

de
Ensino

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

1369

04/09/2018

Merendeira

Valor
425,70

Sub Total

425,70

Localidade

Nº Nota
Fiscal

Data

Cargo

Secretaria
de
Educação - Educação
Infantil

1385

01/10/2018

Merendeira

Valor
141,90

Sub Total

141,90

Valor Devido de Insalubridade no mês 08/2017

567,60

Valor Devido de Insalubridade no Exercício de 2018
Valor Devido de Insalubridade no Exercício de 2017 e
2018
Fonte: Processos de pagamento da PMMF

6.480,10
59.121,29

OBS: A memória de cálculo contendo o detalhamento da Planilha
acima está exposta nos ANEXOS (Anexo 00334/2019-1 e Anexo
00335/2019-5), parte integrante deste relatório
Assim,

conclui-se que a Administração tinha ciência inequívoca da

necessidade de pagamento do adicional de insalubridade previsto na
planilha de custos oferecida pela empresa contratada, porém omitiu-se no
dever de fiscalizar a contento a fiel execução das disposições contratuais
previstas.
Conforme previsão da Súmula 331 TST, a Administração Pública responde
subsidiariamente

pelo

inadimplemento

de

obrigações

trabalhistas

eventualmente devidos por empresa interposta, transcrição abaixo:
SÚMULA Nº 331 DO TST
CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS.

LEGALIDADE

(nova

redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011,
DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011.
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I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal,
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no
caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta,
não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública
direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e
limpeza, bem como a de serviços especializ ados ligados à atividade-meio
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos
serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da
relação processual e conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta
respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso
evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da
Lei

n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do

cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre
de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela
empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas
as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação
laboral. (grifo nosso)
Entende-se que caso o Administrador Público não cumpra as obrigações
legais e constitucionais ao seu cargo durante o período de execução,
considerando-se a responsabilidade na fiscalização do contrato de licitação,
qualquer lesão daí decorrente acarreta a sua responsabilização, por danos
causados a terceiros.
Portanto,

a Administração Pública não deve ficar inerte diante da

inadimplência da empresa contratada quanto às obrigações trabalhistas,
sob pena de incorrer em responsabilidade.
Dessa

forma,

concorreram

os

responsáveis

legais

apontados

no presente item

para a configuração da responsabilidade subsidiária da

Administração, de maneira que a Prefeitura realizou a despesa com o item
insalubridade compondo a planilha de custo, e permanece responsável pelo
débito decorrente do inadimplemento por parte da contratada referente ao
adicional de insalubridade devido as serventes e merendeiras.
Portanto, considerando o risco de a Administração ser responsabilizada
pelo inadimplemento do adicional de insalubridade, nos termos estipulados
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pela Súmula 331 do TST, sugere-se emissão de determinação para que a
PMMF instaure procedimento administrativo visando apurar os valores
efetivamente devidos à título de insalubridade às serventes e merendeiras,
adotando-se, ainda, as medidas que se fizerem necessárias a fim de
resguardar-se de potencial passivo trabalhista.
Assim, foi apurado pela equipe de auditoria o Valor de R$ 59.121,29
(cinquenta e nove mil cento e vinte e um reais e vinte e nove centavos), que
não foram repassados aos obreiros da empresa contratada, a título de
adicional de insalubridade.
Após a entrega do Oficio de Submissão nº 00103/2018-1 pela equipe de
auditoria

à

Administração

Municipal,

esta

encaminhou

documento

comprobatório da retenção no valor de R$ 71.494,89 (setenta e um mil
quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente
aos valores a serem recebidos pela contraprestação dos serviços da
empresa contratada, a fim de se resguardar de

uma possível demanda

judicial,

de

ocasionado

por

falta

de

pagamento

insalubridade

aos

funcionários contratados.
Desse modo, verifica-se que houve benefício efetivo da auditoria , no
momento em que a administração efetuou a retenção dos valores devidos
pela empresa contratada referente aos valores devido de Insalubridade no
Exercício de 2017 e 2018 no montante acima descrito, a fim de se
resguardar de uma futura demanda judicial.
Causas
Imprudência
Deixar de efetuar o pagamento de adicional de insalubridade as serventes e
merendeiras, em desconformidade com a proposta contratada e convenção
coletiva de trabalho.
Efeitos
Prejuízos gerados por pagamentos indevidos
Ao

deixar

de

efetuar o pagamento de adicional

de insalubridade,

descumpriu previsão contratual, afastando-se da proposta apresentada,
causando enriquecimento ilícito, assim como potencial danos ao erário.
Evidências
Termo de Referência Pregão nº 002/2017 (ANEXO 00147/2019-1)
Contrato nº 002/2017 (ANEXO 00148/2019-6)
Proposta de Preço oferecida pela empresa VIX Serviços Ltda. (ANEXO
00149/2019-1)
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Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 nº 000165/2017 (ANEXO
00150/2019-3)
Memória de Cálculo dos valores devidos de insalubridade no exercício de
2017 (ANEXO 00334/2019-1)
Memória de Cálculo dos valores devidos de insalubridade no exercício de
2018. (ANEXO 00335/2019-4)
Reclamação Trabalhista (ANEXO 00352/2019-8)
Esclarecimentos do fiscalizado
Instado a se manifestar por ocasião da submissão prévia oferecida por meio
do Ofício nº 00103/2018-1, o Prefeito Municipal de Marechal Floriano Sr.
João Carlos Lorenzoni encaminhou suas ponderações sobre o achado
apontado pela equipe de fiscalização, que a seguir transcrevemos.
De acordo com apuração realizada no Contrato de Prestação de Serviços
Nº 062/2017, firmado entre o Município de Marechal Floriano e a empresa
VIX SERVIÇOS – ES LTDA, que tem por objeto prestação de serviços
continuados de serviços de limpeza, conservação e desinfecção das
unidades escolares e das unidades de saúde desta municipalidade, é de
responsabilidade da empresa o pagamento de adicional de insalubridade
para as merendeiras e serventes que fazem jus ao mesmo.
Diante da constatação de que não houve o pagamento do adicional de
insalubridade as merendeiras e serventes no período de fevereiro de julho
de 2017, a Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Srª. Édia Klippel
Littig e o Secretário Municipal de Saúde – Sr. Hercules Fernando de Mello,
expediram uma NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL, onde foi NOTIFICADA a
empresa VIX SERVIÇOS – ES LTDA, na pessoa do Sr. Douglas do
Nascimento, a efetuar o pagamento de adicional de insalubridade devido às
merendeiras e serventes referente aos meses de fevereiro a julho de 2017,
respeitando a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018, registrada no
Ministério de Trabalho e Emprego sob o nº ES000165/2017, firmada entre
os sindicatos das empresas e dos trabalhadores vinculados às atividades de
asseio e conservação no Estado do Espírito Santo, que consta previsão de
adicional de insalubridade.
Observação: Em atendimento ao Ofício de Requisição 03411/2018-9 do
TCEES, de 25 de outubro de 2018, que solicitou a Planilha de Custo da
empresa VIX Serviços – ES Ltda constando a relação nominal das
serventes, merendeiras e dos vigias que apresentam respectivos adicionais
de insalubridade, bem como os endereços e seus locais/horários de
trabalho; que a empresa apresente a memória de cálculo da discriminação
dos serviços constantes de todas as notas fiscais de fevereiro de 2017 até a
presente data; a planilha de excel aberta, referente a planilha de custo dos
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cargos contratados (planilhas de custo inicial do contrato, dos aditivos e da
repactuação);

por se tratar de um

contrato abrangendo 02 (duas)

secretarias (Saúde e Educação) as informações requeridas devem ater-se
as secretarias correspondentes em que V. Srªs. faç am parte. A Secretária
Municipal de Educação e Esportes – Srª. Édia Klippel Littig encaminhou
OF.SEMEC.Nº 1142/2018 de 29 de outubro de 2018, comunicando que
através do OF.SEMEC.Nº 1141/2018 solicitou a empresa Vix Serviços – ES
Ltda que encaminhasse a secretaria, até as 13 horas do dia 29 de outubro
de 2018, as informações solicitadas.
A empresa Vix Serviços – ES Ltda através do OF.VIX SERVIÇOS Nº
0078/2018 solicitou um prazo de 03 (três) dias úteis a contar de 29/10/2018
para apresentar a documentação comprobatória, tendo como justificativa a
necessidade de tempo para juntar toda a documentação solicitada.
Em 30/10/2018 a empresa vix Serviços – ES Ltda através do OF.VIX
SERVIÇOS Nº 0080/2018 enviou a resposta ao OF.SEMEC Nº 1141/2018
respondendo a solicitação e encaminhando cópia dos documentos, que
foram entregues a equipe de auditoria do TCEES.
Foi dada ciência ao Controle Interno do teor do presente achado.
Conclusão do achado
Tem-se que nos esclarecimentos prestados, o gestor reconhece que a
Administração Municipal, pecou em não fazer uma fiscalização eficiente, no
que diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade devido aos
funcionários da empresa contratada, no período de fevereiro a julho de
2017.
Em resposta a Notificação Extrajudicial encaminhada pela Administração
Municipal, a empresa VIX SERVIÇOS –ES LTDA, encaminhou OFÍCIO VIX
SERVIÇOS Nº 0084/2018, datado de 19 de novembro de 2018, reconhece
as irregularidades apontadas pela equipe de auditoria , referente ao não
pagamento do adicional de insalubridade com os seus funcionários, e
declara, sem apresentar nenhuma prova documental, que foi acordado
com o sindicato dos trabalhadores que os valores devidos as merendeiras e
serventes, no valor de R$ 71.494,89 (setenta e um mil, quatrocentos e
noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), será devolvido,

aos

obreiros em 10 (dez) vezes, sendo a primeira parcela devido ao
vencimento em 12/2018.
Temos a esclarecer, que os valores apresentados como devidos pela
empresa VIX, tem o indicativo que não estão corretos, haja vista, que o
percentual calculado para os serventes, para o recebimento do adicional de
insalubridade estão calculados sob o percentual de 20%, quando o
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correto, e que foi colocado na planilha de custo apresentado, e pago
pela administração Municipal, é de 40%.
Vale ressaltar que o pagamento de insalubridade no percentual máximo
(40%) para quem realiza a limpeza de banheiros de uso coletivo, já está
sumulado no Tribunal Superior do Trabalho, sob o nº 448, sendo inconteste
que os valores são devidos aos obreiros, independentemente de laudo
pericial, além de ter a previsão de pagamento prevista na Convenção
Coletiva de Trabalho,

assinado entre os

sindicatos patronal e dos

trabalhadores.
Também causa estranheza, que a empresa faça um suposto acordo com o
sindicato da categoria dos trabalhadores, para realizar a devolução dos
valores recebidos a título de insalubridade, e não repassados a seus
colaboradores em 10 (dez) parcelas, quando esses valores foram pagos
pela Administração regularmente, dentre os meses correspondentes a
prestação de serviço, e agora a empresa contratada se propõe a querer
pagar em um prazo dilatado.
Vale alertar, que se os valores não pagos a título de insalubridade, não
forem repassados pela empresa a seus colaboradores, a Administração
Pública poderá ser compelida a cumprir com a obrigação, nos termos
da Súmula 331 do TST.
Temos ainda a informar que a equipe de auditoria identificou uma
reclamação trabalhista, na Vara do Trabalho de Venda Nova do Imigrante,
ajuizada pela Sra. Elizângela Tavares em face da empresa Vix Serviços –
ES

Ltda e Município de Marechal Floriano (Processo nº 0000193-

77.2018.5.17.0101), onde o magistrado ao proferir a sentença, em 21 de
janeiro de 2019, assim se manifestou:
SENTENÇA I – Relatório
(...)
II- Fundamentos
(...)
Responsabilidade do segundo reclamado, Município de Marechal Floriano
(...)
As culpas in elegendo e in vigilando do tomador de serviços são evidentes,
à ausência de cumprimento de obrigação de pagamento de adicional de
insalubridade, de fácil fiscalização pelo segundo reclamado, bem assim
as parcelas resilitórias.
Aplica-se ao caso sob exame a Súmula 331 do TST
(...)
Se o contratado, ainda que tenha aportado ao certame licitatório a
documentação exigível, se mostra inidôneo no curso da execução
contratual, deve a Administração agir, fiscalizar a execução contratual,
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cuidando para para que da atividade pública não advenha prejuízos
aos cofres públicos, aos administrados e nem a terceiros. E se ela faz
a contento, deve ser responsabilizada pelos danos causados. É o que
ocorreu, in casu, em que a empresa contratada exigia sobrejornada
sem o correlato pagamento, bem assim não adimplia o adicional de
insalubridade.
(...)(grifo nosso)
Assim, mantém-se a irregularidade apontada.”

Justificativas dos gestores
Os gestores relacionados neste tópico apresentaram as
seguintes razões de justificativa:
1) O Srª. Simony Endlich, Fiscal do Contrato nº 062/2017, Sec.
Saúde (15/02/2017 a 07/03/2017), alegou que: “A própria
auditoria concluiu não ter havido dano ao erário, na medida em
que foi retido o valor de R$ 71.494,89 (setenta e um mil
quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove
centavos) dos pagamentos efetuados à empresa contratada,
pelo não pagamento do adicional de insalubridade. A empresa
contratada foi devidamente notificada em 07/11/2018 para que
apresentasse comprovante de pagamento do adicional de
insalubridade. Em resposta, a empresa contratada citou a
existência de um acordo coletivo firmado junto ao sindicato, no
entanto não o apresentou. Sendo assim, novamente foi
notificada

a empresa, que quedou-se inerte. Foi então

realizada nova apuração dos valores devidos devidamente
corrigidos e feita a retenção do pagamento do valor de R$
71.494,89 (setenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro
reais

e

oitenta

e

nove

centavos), conforme Oficio de

Submissão nº 00103/2018-1 citado no relatório de auditoria.
Observa-se que a ora subscritora agiu com honestidade,
lealdade e probidade, configurando-se sua boa-fé durante todo
o período, e inexistindo dano ao erário, atraindo a incidência do
§ 2º do art. 87 da Lei Complementar Estadual 621/2012.”
2) A Srª. Maria Arlete Novaes Moraes Silva, Fiscal do Contrato nº
062/2017 (15/02/2017 – em atividade), alegou que: “A própria
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auditoria concluiu não ter havido dano ao erário, na medida em
que foi retido o valor de R$ 71.494,89 (setenta e um mil
quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove
centavos) dos pagamentos efetuados à empresa contratada,
pelo não pagamento do adicional de insalubridade. Tal fato
ocorreu pela efetiva atuação da fiscal do contrato, ora
subscritora, que notificou a empresa contratada em 07/11/2018
para

que

apresentasse

comprovante

de

pagamento

do

adicional de insalubridade. Em resposta, a empresa contratada
citou a existência de um acordo coletivo firmado junto ao
sindicato, no entanto não o apresentou. Sendo assim, a fiscal
do contrato, ora subscritora, realizou consulta à Procuradoria
Geral do Município, conforme parecer em anexo, por meio do
qual opinou por nova notificação extrajudicial da empresa
contratada, sob pena de serem tomadas as sanções cabíveis.
Ato contínuo, notificou novamente a empresa, que quedou-se
inerte. Foi então realizada nova apuração dos valores devidos
devidamente corrigidos e feita a retenção do pagamento do
valor de R$ 71.494,89 (setenta e um mil quatrocentos e
noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme
Oficio de Submissão nº 00103/2018-1 citado no relatório de
auditoria. Observa-se que a ora subscritora agiu de maneira
eficaz para evitar eventual dano ao erário, tendo tomado
medidas que foram bem sucedidas na retenção de valores
correspondentes às obrigações não cumpridas pela empresa.
É fato que o descumprimento por parte da empresa de norma
convencional não foi identificado e corrigido no início da
execução do contrato. Todavia, tal demora se deu em parte
pela informação passada pela empresa da existência de
acordo coletivo firmado junto ao sindicato da categoria,
informação esta que não foi comprovada pela empresa. A ora
subscritora demonstrou cautela ao conceder prazo para a
empresa comprovar suas alegações, bem como ao consultar a
Procuradoria Geral do Município, acatando sua orientação no
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sentido de notificar novamente a empresa para, só então,
solicitar que fosse feita a retenção dos valores apurados. Temse, portanto, os seguintes fatos incontroversos apontados no
relatório da auditoria: a) A empresa contratada não cumpriu
devidamente

a

Convenção

Coletiva

ao

não

efetuar

corretamente o pagamento de adicional de insalubridade, b) A
fiscal

do

contrato,

ora

subscritora, tomou as

medidas

legalmente previstas para sanar o vício encontrado, c) As
medidas mostraram-se eficazes, tendo sido retida quantia
suficiente para resguardar a municipalidade de eventuais
cobranças. Observa-se que a ora subscritora agiu com
honestidade, lealdade e probidade, configurando-se sua boa-fé
durante todo o período, atraindo a incidência do § 2º do art. 87
da Lei Complementar Estadual 621/2012 [...]. A ora subscritora
cumpriu de maneira eficaz a nobre função de fiscal do contrato,
definida brilhantemente pelo i. conselheiro Marco Antônio da
Silva Natureza nos autos do processo n. 1.500/2012 deste
colendo tribunal [...]. Conforme leciona a doutrina, o processo
administrativo para aplicação de sanções guarda similitude
principiológica

com

o

direito

penal,

devendo

serem

resguardadas as mesmas garantias em ambos [...]. Dentre os
princípios aplicáveis, guarda especial relevância o princípio da
proporcionalidade, conforme lição de Diogo de Figueiredo
Moreira Neto [...]. A melhor jurisprudência busca aplicar tais
princípios para atingir a finalidade do dispositivo legal, que é a
punição do administrador desleal, desonesto, que atua com
má-fé [...]. Pelo exposto, pugna pelo acolhimento das presentes
razões de justificativa, dando quitação à ora subscritora, sem
cominação de multa, nos termos do § 2º do Art. 87 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.”
3) A

empresa

Vix

Serviços-ES Ltda., embora tenha sido

devidamente citada, em respeito aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, não apresentou razões de justificativa às
acusações imputadas no Relatório de Auditoria nº 47/2018,
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encampadas pela Instrução Técnica Inicial nº 217/2019,
devendo ser decretada sua revelia.
Análise
A Equipe de Auditoria, ao analisar os processos de
pagamento referentes à execução do Contrato nº 062/2017,
constatou que a Vix Serviços–ES Ltda., empresa contratada,
embora tenha recebido corretamente o repasse de recursos
públicos por parte da Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano, deixou de efetuar o pagamento de adicional de
insalubridade devido às serventes, no percentual de 40%
(quarenta por cento), durante o período de fevereiro a julho
de 2017, bem como às merendeiras, no percentual de 20%
(vinte por cento), durante o período de fevereiro de 2017 a
setembro

de

2018,

alcançando

o

débito

com

os

trabalhadores o valor total de R$ 59.121,29 (cinquenta e
nove mil, cento e vinte e um reais e vinte e nove centavos),
equivalente a 18.610,15 (dezoito mil, seiscentos e dez inteiros
e quinze centésimos) VRTEs.
Os referidos percentuais de adicional de insalubridade
estavam

expressamente

composição

dos

previstos

custos

na

(ANEXO

planilha

de

00169/2019-1),

apresentada na proposta vencedora pela empresa Vix
Serviços–ES Ltda., conforme assegurado na Convenção
Coletiva de Trabalho 2017/2018, registrada no Ministério do
Trabalho e Emprego sob o número ES000165/2017, e na
Súmula 448 do TST, razão pela qual o montante acima
discriminado caracteriza dano ao erário, caso não seja
comprovado pela citada empresa o pagamento integral do
adicional de insalubridade devido aos trabalhadores.
Segundo o Relatório de Auditoria nº 47/2018, a Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, em resposta ao Oficio de
Submissão nº 00103/2018-1, encaminhou à Equipe de
Auditoria documento comprobatório da retenção no valor
de R$ 71.494,89 (setenta e um mil, quatrocentos e noventa e
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quatro reais e oitenta e nove centavos), relativo a quantias a
serem recebidas pela empresa contratada em virtude da
contraprestação de serviços, com o objetivo de resguardar a
Administração Pública de possíveis demandas judiciais,
ocasionadas pela falta de pagamento do adicional de
insalubridade aos trabalhadores terceirizados.
Ainda de acordo com o Relatório de Auditoria nº 47/2018, a
empresa Vix Serviços–ES Ltda. encaminhou Ofício Vix
Serviços nº 0084/2018, datado de 19 de novembro de 2018,
em resposta à Notificação Extrajudicial feita pela Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, no qual reconheceu as
irregularidades apontadas pela equipe de auditoria, referente
ao não pagamento do adicional de insalubridade aos seus
trabalhadores, bem como declarou, sem apresentar qualquer
prova documental, que foi acordado com o sindicato dos
trabalhadores que o pagamento dos valores devidos às
merendeiras e serventes, no montante de R$ 71.494,89
(setenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e
oitenta e nove centavos), será realizado em 10 (dez)
prestações, a partir de dezembro de 2018.
No entanto, como a empresa Vix Serviços–ES Ltda. não
apresentou defesa nos autos do presente Processo TC
8440/2018,

tampouco

quaisquer

documentos

que

comprovem o suposto acordo firmado com o sindicato dos
trabalhadores e, principalmente, a quitação das parcelas já
vencidas, é impossível certificar se a referida empresa está
efetivamente promovendo a recomposição do dano ao
erário, o qual restou caracterizado pelo fato de a empresa
contratada ter recebido por valores correspondentes ao
adicional de insalubridade que não foram pagos aos
trabalhadores terceirizados.
Por outro lado, a retenção no valor de R$ 71.494,89 (setenta
e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e
nove

centavos), efetuada

pela Prefeitura Municipal de
ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: A8B6D-20ABE-794FF

Produzido em fase anterior ao julgamento

Marechal Floriano, tem o caráter apenas contingencial, não
significando a glosa definitiva desta quantia, de modo que
não tem o condão de elidir o dano ao erário. Além do mais,
condenações judiciais que porventura a Prefeitura Municipal
de Marechal Floriano venha a suportar, na condição de
responsável subsidiário, pode ocasionar a ampliação do
montante correspondente ao dano ao erário, em razão de
envolver outras verbas além do adicional de insalubridade,
tais como honorários de sucumbência, custas judiciais, entre
outras.
Ante o exposto, sugere-se a notificação do Sr. João Carlos
Lorenzoni, Prefeito Municipal (01/01/2017 – em atividade), da
Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal de Educação e
Esporte (02/01/2017 – em atividade), do Sr. Paulo Lovatti
Junior,

Secretário

Municipal

de

Saúde

(02/01/2017

a

07/03/2018), da Srª. Simony Endlich, Fiscal do Contrato nº
062/2017 da Secretaria Municipal de Saúde (15/02/2017 a
07/03/2017), da Srª. Maria Arlete Novaes Moraes Silva, Fiscal
Contrato nº 062/2017 da Secretaria de Educação e Esporte
(02/01/2017 – em atividade) e da empresa Vix Serviços–ES
Ltda., para apresentarem os seguintes documentos e
informações:
A) Cópia do acordo firmado pela empresa Vix Serviços–ES
Ltda. com o sindicato dos trabalhadores para pagamento
dos valores devidos às merendeiras e serventes a título de
adicional de insalubridade, no montante de R$ 71.494,89
(setenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e
oitenta e nove centavos), bem como cópia dos comprovantes
dos pagamentos, efetuados pela empresa Vix Serviços–ES
Ltda., de todas as 10 (dez) prestações, estabelecidas no
citado acordo.
B) Caso não reste comprovado que a empresa Vix Serviços–
ES Ltda. tenha efetuado o pagamento dos valores devidos
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às

merendeiras

e

serventes

a

título

de

adicional de

insalubridade, conforme propugnado acima, devem ser
apresentados

documentos

que

comprovem a

glosa

definitiva do montante de R$ 71.494,89 (setenta e um mil,
quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove
centavos), tais como: b.1) notas fiscais de todos os meses
em que foram efetuadas a glosa deste valor pela Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano; b.2) cópia dos cheques ou
de outros documentos idôneos (DOC, TED ou estrato
bancário da Prefeitura), por meio dos quais tenham sido
efetuados os pagamentos destas notas fiscais à empresa
Vix Serviços–ES Ltda., de modo a comprovar o abatimento
da glosa no pagamento; b.3) nota de arrecadação do citado
valor aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano.
Sugere-se

ainda

que

esta

Corte

de

Contas

expeça

determinação à Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
para que promova a instauração de tomada de contas
especial para apurar e quantificar eventual dano ao erário
decorrente de condenações judiciais envolvendo verbas
trabalhistas e demais encargos legais, relativos ao Contrato
nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1), firmado com a empresa
Vix Serviços–ES Ltda., nas quais a referida Prefeitura tenha
arcado com os valores resultantes das condenações. Os
valores destas condenações judiciais, suportados pela
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, que não estejam
abrangidos pelo montante retido de R$ 71.494,89 (setenta e
um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove
centavos), referente ao adicional de insalubridade, deve ser
quantificado como dano ao erário, com a identificação dos
responsáveis.

1.2.1 Fundamentação Do Voto referente ao item 1.2
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Temos que havia previsão na Planilha de Custos que deu origem ao Contrato
62/2017 de que as merendeiras deveriam receber 20% de adicional de insalubridade
e as serventes, 40%. Tal valor foi pago pelo Município para a empresa Vix Service
ES Ltda repassar a seus funcionários. O valor não repassado pela empresa
compreende fevereiro a julho de 2017 (para serventes) e fevereiro de 2017 a
setembro de 2018 (para merendeiras).
Em razão disso, o Município realizou retenção no valor de R$ 71.494,89 (sem
comprovação de que houve efetiva glosa), além disso, o dano ao erário pode ser
superior a depender de eventuais ações condenatórias judiciais trabalhistas que
coloquem o Município como responsável subsidiário.
Ressalta-se que a empresa Vix Serviços – ES Ltda encaminhou OFÍCIO VIX
SERVIÇOS Nº 0084/2018, datado de 19 de novembro de 2018, onde reconhece as
irregularidades apontadas pela equipe de auditoria, referente ao não pagamento do
adicional de insalubridade para os seus funcionários, e declara, sem apresentar
nenhuma prova documental, que foi acordado com o sindicato dos trabalhadores
que os valores devidos as merendeiras e serventes, no valor de R$ 71.494,89
(setenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos),
será devolvido aos obreiros em 10 (dez) vezes, sendo a primeira parcela devida com
vencimento em 12/2018 (o que deverá ser apresentado).
Percebe-se, então, que caso não haja a comprovação do acordo descrito acima, o
Município deve proceder a glosa mencionada, acompanhamos, assim, a área
técnica, exceto quanto à sugestão de abertura de tomada de contas especial
para apurar danos decorrentes de condenações judiciais trabalhistas, pois a
apresentação do citado acordo pode influenciar nestas, raz ão pela qual, mais
prudente deixar para um segundo momento.
No que pese isso, pode-se aproveitar a oportunidade para notificar o atual Prefeito
Municipal (Sr. João Carlos Lorenzoni) para que seja informado, no prazo de 30
(trinta) dias quais medidas administrativas já foram tomadas, pelo Município de
Marechal Floriano, em relação a:
a) Apuração e quantificação de eventual dano ao erário decorrente de condenações
judiciais envolvendo verbas trabalhistas e demais encargos legais, relativos ao
Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1), firmado com a empresa Vix Serviços–
ES Ltda., nas quais a referida Prefeitura tenha arcado com os valores resultantes
das condenações. Os valores destas condenações judiciais, suportados pela
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Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, que não estejam abrangidos pelo
montante retido de R$ 71.494,89 (setenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro
reais e oitenta e nove centavos), referente ao adicional de insalubridade, deve ser
quantificado como dano ao erário, com a identificação dos responsáveis.
1.3 PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A RESPECTIVA ENTREGA DO
BEM/MATERIAIS/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

2.5

A5(Q2) – Pagamentos realizados sem a respectiva

entrega do bem/materiais/prestação do serviço.
Critérios:
Lei - 4320/1964, art. 63, §2º, III.
Objetos:
Contrato - 62/2017
Vigência: 15/02/2017 a 15/02/2019
Data assinatura: 15/02/2017
Contratado: VIX SERVICOS - ES LTDA/13.729.411/0001-64
Materialidade: R$ 6.836.027,52
Descrição: Prestação de serviços continuados de limpeza,
conservação e desinfecção das unidades escolares e saúde do
município
UGs: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
Responsáveis:
a) Simony Endlich (Fiscal do Contrato nº 062/2017 da
Secretaria Municipal de Saúde 15/02/2017 a 07/03/2017.)
Conduta: Atestar que todos os serviços/material foram
entregues, sem a efetiva comprovação da entrega dos
materiais e equipamentos, incorreu em erro grosseiro.
Nexo de causalidade: Ao Atestar que todos os
serviços/material foram entregues, sem a efetiva comprovação
da entrega dos materiais e equipamentos deu causa a
impropriedade relatada.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
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público, estado de necessidade, culpa
Administração, caso fortuito e força maior.

exclusiva

da

Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável
ter fiscalizado corretamente a entrega do
material. Em face do exposto, é de se concluir que a conduta
do responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão pela qual
ele deve ser citado a fim de avaliar se merece ser apenado
com aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção
da punibilidade.

b) Thaynara Silva Rhein (Fiscal do Contrato nº 062/2017 da
Secretaria Municipal de Saúde 08/03/2018 - em atividade)
Conduta: Atestar que todos os serviços/material foram
entregues, sem a efetiva comprovação da entrega dos
materiais e equipamentos, incorreu em erro grosseiro.
Nexo de causalidade: Ao Atestar que todos os
serviços/material foram entregues, sem a efetiva comprovação
da entrega dos materiais e equipamentos deu causa a
impropriedade relatada.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável
ter fiscalizado corretamente a entrega do
material. Em face do exposto, é de se concluir que a conduta
do responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão pela qual
ele deve ser citado a fim de avaliar se merece ser apenado
com aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção
da punibilidade.

c) Maria Arlete Novaes Moraes Silva (Fiscal Contrato nº
062/2017 da Secretaria de Educação e Esporte 02/01/2017 em atividade)
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Conduta: Atestar que todos os serviços/material foram
entregues, sem a efetiva comprovação da entrega dos
materiais e equipamentos, incorreu em erro grosseiro.
Nexo de causalidade: Ao Atestar que todos os
serviços/material foram entregues, sem a efetiva comprovação
da entrega dos materiais e equipamentos deu causa a
impropriedade relatada.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável ter fiscalizado corretamente a entrega do material.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do
responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão pela qual ele
deve ser citado a fim de avaliar se merece ser apenado com
aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção
da punibilidade.

d) Vix Serviços–ES Ltda. (empresa contratada)
Conduta: Não efetuar a entrega dos Materiais/equipamentos
previstos no Contrato 062/2017, incorreu em conduta dolosa.
Nexo de causalidade: Ao Não efetuar a entrega dos
Materiais/equipamentos previstos no Contrato 062/2017
incorreu na impropriedade relatada.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável ter entregue todos os materiais/equipamentos. Em
face do exposto, é de se concluir que a conduta do responsável
é culpável, ou seja, reprovável, há ainda a obrigação de reparar
o dano, portanto deve o responsável ser citado a fim de avaliar
se merece ser condenado em débito e/ou apenado com a
aplicação de pena de multa.
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Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção
da punibilidade.
Dos Fatos
A Relatório de Auditoria nº 47/2018, encampada pela
Instrução Técnica Inicial nº 217/2019, relatou a presente
irregularidade da seguinte forma:
“Situação encontrada
Período de ocorrência: 15/02/2017 a 23/11/2018.
Em uma análise mais detida do Termo de Referência do Pregão Presencial
nº

002/2017,

constante

dos

autos,

encontramos

no

item

2

–

JUSTIFICATIVA, onde informa da necessidade da abertura do processo
licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de todos os produtos
de limpeza, equipamentos e utensílios necessários para execução dos
serviços, bem como a manipulação para preparo e distribuição de merenda
escolar.
Ocorre que, no próprio Termo de Referência é apresentada uma planilha
auxiliar

de

enumerados

estimativa
diversos

de
itens

custo
a

material/equipamentos,

serem

disponibilizados

onde

pela

são

empresa

contratada, a seguir demonstrado:
Tabela 02 – Demonstrativo da Planilha Constante do Termo de Referência
Valor
Valor Total
Item
Especificação
Quantidade
Unitário
(R$)
(R$)
01
Balde de 20 lts com alça
150
6,90
1.035,00
02
Desentupidor para vaso
80
5,90
472,00
04
Vassoura para sanitários
80
5,90
472,00
09
Pá de lixo longo
54
5,00
270,00
10
Vassoura de cerda
54
11,80
637,20
Rodo Madeira
150
23,99
3.598,50
11
Rodo 40 cm
150
24,00
3.600,00
12
Espanador Manual
54
10,68
576,72
13
Vassoura pelo grande
54
21,90
1.182,60
14
Vassoura Piaçaba
150
14,90
2.235,00
Escada de alumínio 8
01
18
169,00
2.520,00
degraus.
Escada de alumínio 6
02
18
139,00
2.518,20
degraus.
04
Placa sinalizadora
18
35,90
646,20
Lavadora de Pressão
06
420,00
2.520,00
Aspirador de Pó e água
06
450,00
2.700,00
Lixeira Plástica Pedal 120
22
274,00
6.028,00
lts
06
Carrinho de Limpeza
15
699,00
10.485,00
18
Enceradeira Industrial
05
1.500,00
7.500,00
VALOR TOTAL
42.018,42
CUSTO MENSAL DE EQUIPAMENTOS
100,04
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Analisando detidamente a planilha, verificamos que os itens estão dispostos
de forma desordenada, outros sequer numerados e a soma resultando no
valor de R$ 42.018,42 (quarenta e dois reais dezoito centavos e quarent a e
dois centavos), quando o certo seria no valor de R$ 49.518,42 (quarenta e
nove mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), sendo que
tal desconformidade não foi questionada por nenhum licitante.
Da leitura da justificativa apresentada para a contratação, tem-se que a
responsabilidade da empresa contratada seria o fornecimento de toda a
gama de material de limpeza, como: detergente, álcool, desinfetante, sacos
de lixo, panos de limpeza, buchas, etc., já que está expresso no texto o
fornecimento de todos os produtos de limpeza, mas quando se analisa a
planilha de estimativa de custo de material/equipamentos, não encontramos
todos os materiais necessários para a realização de uma limpeza,
configurando assim uma deficiência no Termo de Referência, que não
discrimina quais os materiais a serem fornecidos e nem mesmo o seu
quantitativo.
Encontramos ainda, às folhas 226 do processo administrativo em comento,
logo após o Edital e seus anexos, cópia de uma planilha auxiliar de custo de
equipamentos, diferentemente do anexado no Termo de Referência, em
que na sua manchete, constava o título de planilha auxiliar de estimativa de
custo material/equipamentos.
Então, foi realizada pesquisa no site da Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano e não foi identificada a publicação dessa planilha no mesmo, não
se sabendo como as licitantes tiveram acesso a mesma, para formularem
suas propostas.
Constatamos, que os materiais de limpeza não foram disponibilizados pela
empresa contratada para a realização dos serviços, durante o período de
fevereiro de 2017 a junho de 2018.
Ao comentarmos sobre a irregularidade encontrada na execução do
contrato nº 062/2017, fomos informados que foi realizada uma Notificação
Extrajudicial à empresa Vix Serviços ES Ltda ME, para que se realizasse o
ressarcimento dos valores pagos à título de materiais de limpeza que não
foram disponibilizadas pela mesma na execução dos serviços contratados,
no período acima mencionado.
A empresa, por meio do Ofício Vix Serviços nº 069/2018, de 06 de agosto
de 2018,

declara que houve uma falha na entrega dos materiais,

requerendo que seja glosado o montante de R$ 139.860,00 (cento e trinta e
nove mil oitocentos e sessenta reais).
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Assim,

houve

a

glosa

referente

aos

materiais

que

não

foram

disponibilizados, nas seguintes Notas Fiscais emitidas pela empresa
contratada.
Tabela 03 – Demonstrativo das Notas Fiscais Glosadas
Nº Nota Fiscal
Data Emissão
1369
03/09/3018
1365
03/09/3018
1367
03/09/3018
1364
03/09/3018
1366
03/09/3018

Total Glosado

Valor Glosado (R$)
59.860,00
43.120,00
1.650,00
33.250,00
1.980,00
139.860,00

Constatamos ainda que, os equipamentos e utensílios discriminados no
Termo de Referência no montante de R$ 42.018,42 (quarenta e dois mil,
dezoito reais e quarenta e dois centavos), não foram entregues pela
empresa contratada durante a vigência contratual inicial (2017/2018).
Verifica-se que no decorrer da auditoria, no final do exercício de 2018 a
situação perdurava durante a prorrogação contratual (2018/2019). Nesse
sentido,

a

equipe

de

auditoria

alertou

a

administração

quanto

a

irregularidade apresentada, no sentido de que a vigência do contrato estava
na iminência de se encerrar.
Após a alerta sobre o fato, a administração municipal notificou a empresa
pelo descumprimento da avença, solicitando que a mesma regularizasse as
referidas pendências, em que ficou constatado a entregue parcial de alguns
utensílios/equipamentos.
Desse modo, após a entrega do Oficio de Submissão nº 00103/2018-1 pela
equipe de auditoria à Administração Municipal, esta tomou a seguinte
providência:
- Glosa de R$ 72.715,24 (setenta e dois mil, setecentos e quinze reais e
vinte e quatro centavos), pela não entrega dos valores devidos durante todo
o

período

contratual.

No

que

tange

a

ausência

de entrega dos

equipamentos e materiais
Desse modo, verifica-se que houve benefício efetivo da auditoria , no
momento em que a administração efetuou a glosa e o respectivo
ressarcimento dos valores devidos pela empresa contratada no montante de
R$ 212.575,24 (quinhentos e doze mil quinhentos e setenta e cinco reais e
vinte e quatro centavos).
Causas
Negligência
Negligência por parte do fiscal do contrato na comprovação da entrega do
material/equipamento, bem como a conduta dolosa da empresa em não
efetuar a entrega dos mesmos.
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Efeitos
Risco de prejuízos em virtude da ausência de fiscalização
A liquidação irregular da despesa pode gerar pagamentos indevidos,
causando danos ao erário.
Evidências
Termo

de

Referência

do

Pregão

Presencial

nº

002/2017

(ANEXO

00153/2019-7)
Glosa de materiais Secretaria Municipal Educação e Esporte - Ensino
Fundamental (ANEXO 00154/2019-1)
Glosa Materiais Secretaria Educação e Esporte - Educação Infantil (ANEXO
00155/2019-6)
Glosa de Materiais Secretaria Educação e Esporte - Administração Geral
(ANEXO 00156/2019-1)
Glosa de Materiais Secretaria Educação e Esporte - Desporto e Lazer
(ANEXO 00157/2019-5)
Glosa de Materiais Secretaria de Saúde (ANEXO 00158/2019-1)
Esclarecimentos do fiscalizado
Instado a se manifestar por ocasião da submissão prévia oferecida pelo
Oficio nº 00103/2018-1, o Prefeito Municipal de Marechal Floriano Srº João
Carlos Lorenzoni, encaminhou suas ponderações sobre o achado apontado
pela equipe de fiscalização, que a seguir transcrevemos:
Equipamentos: De acordo com a apuração realizada no Contrato de
Prestação de Serviços n° 062/2017, firmado entre o Município de Marechal
Floriano e a empresa Vix Serviços – ES Ltda, que tem por objeto prestação
de serviços continuados de serviços de limpeza, conservação e desinfecção
das unidades escolares e das unidades de saúde desta municipalidade, é
de responsabilidade da empresa o fornecimento de equipamentos.
A – Diante da constatação de que não houve a entrega total dos
equipamentos conforme a Planilha Auxiliar de Estimativa de Custo de
Material/Equipamentos no período de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018,
a fiscal do Contrato – Srª Maria Arlete Novaes Moraes Silva expediu um
COMUNICADO encaminhado a Secretária Municipal

de Educação e

Esportes para informar o ocorrido e solicitar que seja a empresa notificada
para que se proceda à devolução do valor por ela recebido indevidamente,
referente ao material não fornecido.
A

Secretária Municipal de Educação e Esportes – Srª Édia Klippel Littig e o

Secretário Municipal

de Saúde – Sr. Hercules Fernando de Mello,

expediram uma NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL, onde fica notificada a
empresa Vix Serviços – ES Ltda, na pessoa do Sr. Douglas do Nascimento,
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a ressarcir aos cofres públicos, na Nota fiscal referente ao mês de
competência 10/2018 o montante referente ao material/equipamento que
não foi fornecido as unidades escolares e das unidades de saúde para os
serviços de limpeza das mesmas, no período de fevereiro de 2017 a
fevereiro de 2018.
A empresa Vix Serviços – ES Ltda, conforme Ofício nº 0083/2018 de 30 de
outubro de 2018, informou que até o dia 20/11/2018 seriam entregues os
equipamentos faltantes, referente ao exercício de 2017. Ainda de acordo
com o cronograma da empresa até fevereiro de 2019 seriam entregues os
equipamentos referente ao ano de 2018.
Através da CI.SEMEC. Nº 015/2018 de 08 de novembro de 2018, foi
solicitado a Secretaria Municipal de Finanças – Srª Eliete Maria Wassem
Stein, que acompanhe o processo de pagamento referente ao mês de
outubro de 2018 à glosa dos valores constantes na relação anexa para
ressarcir aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente pela
empresa Vix Serviços – ES Ltda.
Através do OF/SEMUS/PMMF/Nº 482/2018 de 08 de novembro de 2018, foi
solicitada a Secretária Municipal de Finanças – Srª Eliete Maria Wassem
Stein, que acompanhe o processo de pagamento referente ao mês de
outubro de 2018 à glosa dos valores constantes na relação anexo para
ressarcir aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente pela
empresa Vix Serviços – ES Ltda.
Observação:
Tabela de valores a serem glosados no mês de referência – outubro de
2018,

do contrato 062/2017 referente ao material/equipamentos

não

entregues no período de vigência do contrato de 15 de fevereiro de 2017 a
15 de fevereiro de 2018;
Escola/Setor/Secretaria
Escolas de Ensino Fundamental
Escolas de Educação Infantil
Secretaria Municipal de Educação e
Setor de Esportes
Secretaria Municipal de Saúde
Total

Valores (R$)
17.257,56
12.005,56
750,33
750,33
11.254,94
42.018,72

B – Diante da constatação de que não houve a entrega total dos
equipamentos conforme Planilha Auxiliar de Estimativa de Custo de
Material/Equipamentos, a Fiscal do Contrato – Maria Arlete Novaes Moraes
Silva expedir uma COMUNICAÇÃO, para que a empresa Vix Serviços – ES
Ltda, que no prazo de 02 dias úteis, se manifeste no que se refere a entrega
de matérias/equipamentos que estão faltando e constam no contrato.
A empresa Vix Serviços – ES Ltda havia entregue a Secretaria Municipal no
dia 02/10/2018 os seguintes equipamentos: 5 (cinco) enceradeiras, 1 (uma)
máquina de lavar a jato e 1 (um) aspirador de pó. Com o recebimento da
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COMUNICAÇÃO da fiscal do Contrato, no dia 29/10/2018, foram entregues:
2 (dois) aspirador de pó, 2 (duas) máquinas de lavar a jato, 2 (duas)
escadas de 7 degraus, 2 (duas) escadas de 5 degraus, trinta baldes.
Material de Limpeza: De acordo com apuração realizada no Contrato de
prestação de Serviços nº 062/2017, firmado entre o Município de Marechal
Floriano e a Empresa Vix Serviços – ES Ltda, que tem por objeto prestação
de serviços continuados de serviços de limpeza, conservação e desinfecção
das unidades escolares e das unidades de saúde desta municipalidade, é
de responsabilidade da empresa o fornecimento de materiais de limpeza
para as serventes que realizam os serviços de limpeza nas unidades
escolares e nas unidades de saúde.
Diante da constatação de que não houve a entrega total do material de
limpeza nas unidades escolares e nas unidades de saúde, a Secretaria
Municipal de Educação e Esportes – Srª. Édia Klippel Littig e o Secretário
Municipal de Saúde – Sr. Hercules Fernando de Mello, expediram uma
NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL, onde fica notificada a empresa Vix
Serviços – ES Ltda, na pessoa do Sr. Douglas do Nascimento, a ressarcir
aos cofres públicos o montante referente ao material de limpeza não
fornecido as secretarias municipais para o serviço de limpeza das mesmas,
conforme o Contato Nº 062/2017 do período de fevereiro de 2017 a junho
de 2018, no prazo de trinta dias, a contar do recebimento da notificação.
A empresa Vix Serviços – ES Ltda, conforme ofício nº 069/2018 de 06 de
agosto de 2018, solicitou a equipe operacional a relação dos materiais
entregue no Contrato 062/2017, e verificou uma falha na entrega dos
mesmos, e afim de não trazer ônus a administração pública, solicitou que
fosse glosado (ofícios

Vix

Serviços:

0070,

0071/2018, 0072/2018 e

0074/2018).
A glosa referente aos materiais que não foram entregues foi efetuada nas
seguintes Notas Fiscais emitidas pela empresa Vix Serviços – ES Ltda:

Secretaria
Educação
Educação
Educação
Saúde
Educação
Total Glosado

Nº da Nota
Fiscal
1369
1365
1367
1364
1366

Data
da
Emissão
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018

Valor
Glosado (R$)
59.860,00
43.120,00
1.650,0
33.250,00
1.980,00
139.860,00

Publicação no site: De acordo com apuração realizada no Contrato de
Prestação de Serviços nº 062/2017, firmado entre o Município de Marechal
Floriano e a empresa Vix Serviços – ES Ltda, foi realizada pesquisa no site
da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano e não foi identificada a
publicação

da

Planilha

Auxiliar

de

Estimativa

de

Custo

de
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Material/Equipamento no mesmo, não se sabendo como os licitantes
tiveram acesso a mesma, para formularem propostas.
A Pregoeira Oficial – Srª Marilene Jähring declara que o edital e todos os
anexos do Pregão Presencial Nº 002/2017 foram publicados no site oficial
da

Prefeitura

Municipal

de

Marechal

Floriano

–

www.marechalfloriano.es.gov.br – e ainda disponibilizados aos interessados
que

solicitaram

via

licitação@marechalfloriano.es.gov.br.

endereço
Esclarece

que

eletrônico:
por

motivo

de

interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorridas por longas horas
no Município de Marechal Floriano, problemas Técnicos em equipamentos
de Tecnologia da Informação (servidor de rede) fez com que diversos atos
oficiais, inclusive o referido processo licitatório, desaparecessem do site.
Seis empresas apresentaram propostas para licitação, restando claro que
houve publicidade de todas as informações necessárias a formulação de
preços.
Foi dada ciência ao Controle Interno do teor do presente achado.
Conclusão do achado
Tem-se que os esclarecimentos prestados admitem de forma expressa que
efetivamente houve uma falha administrativa da Administração Municipal quanto
ao acompanhamento na execução do Contrato de Prestação de Serviços nº
062/2017.
Senão vejamos.
Contrato 062/2017, foi celebrado em fevereiro de 2017, tendo como vigência
inicial até o mês de fevereiro de 2018, para a prestação de serviços continuados
de limpeza, conservação e desinfecção das unidades escolares e das unidades de
saúde, com o fornecimento de todo o material de limpeza para a realização dos
serviços contratados.
Ocorre, que somente em julho de 2018, após a realização de aditivo contratual,
cujo objeto foi a prorrogação do prazo de vigência do instrumento contratual,
houve a expedição de uma NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL, por parte da
Secretária Municipal de Educação e Esportes e – Sra. Édia Klippel Littig e do
Secretário Municipal de Saúde – Sr. Hercules Fernando Mello, informando que é
de responsabilidade da empresa Vix Serviços – ES Ltda ME, o fornecimento de
materiais de Limpeza para a realização dos serviços de limpeza nas unidades
escolares e de saúde do Munícipio.
Por meio do Ofício Vix Serviços Nº 0069/2018, a empresa VIX, afirma que houve
uma falha na execução contratual, solicitando que seja feito a glosa dos valores
referentes ao material de limpeza.
Assim, em setembro de 2018, foi efetuado a glosa no montante de R$ 139.860,00
(cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta reais), referente ao material de
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limpeza não disponibilizado pela empresa, nos valores que a mesma tinha de
crédito junto a Administração Municipal.
Verifica-se, de plano, uma falha gritante na fiscalização e acompanhamento da
execução contratual do Contrato de Prestação de Serviços Nº 062/2017, visto
que durante toda a vigência do referido Contrato, e parte de vigência no
período da prorrogação contratual efetivada, a Administração Municipal teve
que arcar com todas as despesas, na compra de material de limpeza para os
serviços nas unidades de saúde e escolares, com recursos próprios, quando, na
verdade os mesmos deveriam ter sido custeados pela empresa VIX, que
recebia mensalmente os valores para a execução dos serviços, incluído aí, todos
os materiais de limpeza.
No que tange a entrega dos equipamentos pela empresa Contratada (VIX),
também houve descumprimento na execução dos serviços.
Assim, dispõe o Termo de Referência, parte integrante do Edital de Licitação, do
Pregão Presencial 002/2017, quanto aos equipamentos a serem disponibilizados,
pela empresa vencedora do Certame:
PLANILHA
AUXILIAR
MATERIAL/EQUIPAMENTOS
Item

DE

Especificação

01
02
04
09
10
11
12
13
14

ESTIMATIVA

Quantidade

Balde de 20 lts com alça
Desentupidor para vaso
Vassoura para sanitários
Pá de lixo longo
Vassoura de cerda
Rodo Madeira
Rodo 40 cm
Espanador Manual
Vassoura pelo grande
Vassoura Piaçaba
Escada de alumínio 8
01
degraus.
Escada de alumínio 6
02
degraus.
04
Placa sinalizadora
Lavadora de Pressão
Aspirador de Pó e água
Lixeira Plástica Pedal 120
lts
06
Carrinho de Limpeza
18
Enceradeira Industrial
VALOR TOTAL
CUSTO MENSAL DE EQUIPAMENTOS
Ao

analisarmos

a

planilha

150
80
80
54
54
150
150
54
54
150

DE
Valor
Unitário
(R$)
6,90
5,90
5,90
5,00
11,80
23,99
24,00
10,68
21,90
14,90

CUSTO

DE

Valor Total
(R$)
1.035,00
472,00
472,00
270,00
637,20
3.598,50
3.600,00
576,72
1.182,60
2.235,00

18

169,00

2.520,00

18

139,00

2.518,20

18
06
06

35,90
420,00
450,00

646,20
2.520,00
2.700,00

22

274,00

6.028,00

15
05

699,00
1.500,00

10.485,00
7.500,00
42.018,42
100,04

acima

verificamos

uma

desordem

na

apresentação dos itens, com ausência de numeração de itens, ou
numeração de itens repetidas, com especificações diversas, além de que se
realizarmos a somatória, observamos que o valor total se encontra de modo
incorreto, quando na realidade o valor correto seria de R$ 49.518,72
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(quarenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos),
e não R$ 42.018,72 (quarenta e dois mil, dezoito reais e setenta e dois
centavos), como está expresso na planilha.
Vale ressaltar, que o valor de R$ 100,04 (cem reais e quatro centavos),
referente ao custo mensal de equipamentos/funcionário está embutido na
planilha de preço apresentado pela empresa VIX, sendo cobrado da
Administração Municipal;
O Gestor Municipal, ao informar que vai ser descontado no mês de
referência de outubro de 2018, o valor de R$ 42.018,72, referente aos
equipamentos não entregues no período de fevereiro de 2017 a fevereiro
de 2018, confirma que nada dos equipamentos foi entregue, durante a
vigência inicial do primeiro ano do contrato em comento.
Quanto a vigência do período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, foi
entregue apenas no dia 02/10/2018 os seguintes equipamentos: 5 (cinco)
enceradeiras, 1 (uma) máquina de lavar a jato e 1 (um) aspirador de pó, e
no dia 29/10/2018 foram entregues 2 (dois) aspirador de pó, 2 (duas)
máquinas de lavar a jato, 2 (duas) escadas de sete degraus e duas escadas
de 5 (cinco) degraus e 30 (trinta) baldes.
Observa-se, mais uma vez, o desleixo, a desídia, a omissão e a falta de
acompanhamento e fiscalização do Contrato em comento por parte da
Administração Municipal na execução do Contrato de Prestação de Serviços
062/2017, haja vista que, já próximo do prazo de encerramento da
prorrogação contratual realizada entre as partes, a Administração Municipal
ficou sem receber expressiva quantidade de equipamentos, prejudicando
sobremaneira a limpeza das unidades escolares e de saúde do Município.
Para agravar ainda mais a situação, o Gestor informa que recebeu
equipamentos fora das especificações do Termo de Referência , quando
diz que recebeu escadas de 7 (sete) e 5 (cinco) degraus, quando deveria
receber de 8 (oito) e 6 (seis) degraus.
No que tange, a ausência da planilha auxiliar de equipamentos, parte
integrante do Edital do Pregão Presencial nº 062/2017, que por motivos de
interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrido por longas horas no
Município

de

equipamentos

Marechal
de

Floriano,

informática

problemas
da

técnicos

Municipalidade,

ocorreram
trazendo

nos
como

consequências, o desaparecimento de diversos atos oficiais, inclusive o
referido processo licitatório desaparecesse do site. Causa estranheza tal
afirmação, que decorridos mais de um ano da abertura do procedimento
licitatório, ao se acessar o site da municipalidade, não se identifica no Edital,
a planilha dos equipamentos a serem disponibilizados pelo licitante
vencedor do Certame, não se sabendo como, os licitantes fizeram a
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composição de seus custos, para o preenchimento de suas propostas de
preços.
Desse modo, mantem-se pelos seus próprios fundamentos a irregularidade
apontada.

Justificativas dos gestores
Os gestores relacionados neste tópico apresentaram as
seguintes razões de justificativa:
1) O Srª. Simony Endlich, Fiscal do Contrato nº 062/2017 da
Secretaria Municipal de Saúde (15/02/2017 a 07/03/2017),
alegou que: “Foi apontada irregularidade na execução o
Contrato n. 62/2017, no período de Fevereiro de 2017 a Junho
de 2018, pelo não fornecimento de materiais de limpeza por
parte da empresa contratada. Tal irregularidade foi identificada
pela fiscal do contrato na área de Educação e Esportes, Sra.
Maria Arlete Novaes Moraes Silva, antes do início da auditoria
realizada

por este e. tribunal. Naquele instante, a ora

subscritora procedeu a levantamento junto à Secretaria de
Saúde e constatou o mesmo descumprimento, informando
diretamente o Secretário de Saúde. Em seguida, foi notificada
a

empresa

em 09/07/2018

em Notificação

Extrajudicial

assinada pela Secretária de Educação e Esportes e pelo
Secretário de Saúde a cumprir o disposto no contrato a partir
daquele momento e a ressarcir a municipalidade quanto aos
valores anteriormente recebidos. Em resposta, a empresa
solicitou a entrega dos materiais no lugar da devolução dos
valores, o que não foi aceito pelo município. Isto porque o
recebimento de grande quantidade de materiais no mesmo
momento traria enorme transtorno para guarda e conservação
dos mesmos e não sanearia com a mesma eficácia a
irregularidade encontrada. Em seguida, e conforme constatado
pela auditoria, todo o valor indevidamente

pago foi

glosado nos pagamentos subsequentes, não tendo havido
nenhum

prejuízo

à

municipalidade.

Neste

ponto,

é

importante esclarecer as circunstâncias que levaram à demora
na identificação da irregularidade apontada. Com o início da
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nova

administração

municipal em Janeiro

de

2017 foi

necessário um esforço hercúleo de todos os envolvidos para o
regular funcionamento da administração. No que tange à
Secretaria de Saúde, haviam sido encerrados em Dezembro de
2016 os contratos de serventes e vigias. A necessidade de
contratação de profissionais para estas áreas era urgente, sob
pena de comprometer o atendimento de saúde à população. A
isto soma-se o risco de surto de febre amarela que acometeu o
município nas primeiras semanas de 2017 e que levou a um
intenso esforço de vacinação de toda a população. Como
forma de lembrança, em Janeiro de 2017 foram encontrados
seis macacos mortos nas proximidades de Marechal Floriano.
Tal fato causou pânico em parte da população, sendo
necessário

um esforço concentrado para atendimento e

vacinação

dos

munícipes.

Tais

fatos

notórios

foram

amplamente divulgados pela imprensa à época, conforme
reportagem em anexo e a seguir reproduzida [...]. Foi então
realizada a licitação que culminou no contrato em tela, com o
objetivo de manter o funcionamento das unidades de maneira
similar

ao

ano

anterior,

com

quantitativo

similar

de

colaboradores em cada área. Contudo, o novo contrato que
tinha como objetivo manter o funcionamento das unidades
inovou no ponto relacionado aos materiais de limpeza. Tais
materiais sempre foram regularmente adquiridos pela própria
municipalidade e utilizados pelos servidores e colaboradores
no desempenho de suas funções. As unidades mantiveram,
portanto, seus estoques de materiais de limpeza, dificultando a
identificação da irregularidade. Não houve comunicado de
ausência de materiais de limpeza por parte dos responsáveis
pelas unidades, por exemplo. Como os serviços estavam
sendo regularmente prestados pela empresa contratada, sem
notícia de má prestação de serviços ou ausência de materiais
de limpeza, presumiu-se que não havia irregularidade. A
conduta da empresa de utilizar-se de materiais de limpeza do
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Município, esta sim merece elevado grau de reprovabilidade,
tanto pelo potencial prejuízo quanto por dificultar a identificação
da irregularidade. A empresa contratada agiu, portanto, com
inobservância do dever de boa-fé objetiva e da figura parcelar
que veda o comportamento contraditório (nemo potest venire
contra factum proprium), utilizando-se indevidamente dos
materiais e dificultando a identificação da irregularidade. A ora
subscritora conferiu rigorosamente as notas fiscais recebidas
buscando identificar a presença de “funcionários fantasmas”,
irregularidade que havia sido identificada em outros municípios
àquela época. Visitou pessoalmente diversas unidades com o
objetivo de confirmar o trabalho de cada colaborador. Esta era
a maior preocupação da administração pública naquele período
e sua fiscalização foi rigorosa e eficazmente realizada pela ora
subscritora. Observa-se que a ora subscritora agiu com
honestidade, lealdade e probidade, configurando-se sua boa-fé
durante todo o período, atraindo a incidência do § 2º do art. 87
da Lei Complementar Estadual 621/2012 [...]. A ora subscritora
cumpriu de maneira eficaz a nobre função de fiscal do contrato,
definida brilhantemente pelo i. conselheiro Marco Antônio da
Silva Natureza nos autos do processo n. 1.500/2012 deste
colendo tribunal [...]. Conforme leciona a doutrina, o processo
administrativo para aplicação de sanções guarda similitude
principiológica

com

o

direito

penal,

devendo

serem

resguardadas as mesmas garantias em ambos [...]. Dentre os
princípios aplicáveis, guarda especial relevância o princípio da
proporcionalidade, conforme lição de Diogo de Figueiredo
Moreira Neto [...]. A melhor jurisprudência busca aplicar tais
princípios para atingir a finalidade do dispositivo legal, que é a
punição do administrador desleal, desonesto, que atua com
má-fé

[...].

A

ora

subscritora

é

nutricionista,

tendo

desempenhado a função de fiscal do contrato com o máximo
empenho e dedicação ao seu alcance. A irregularidade
apontada, que não trouxe prejuízo à municipalidade, não afasta
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a boa-fé demonstrada pela ora subscritora. Este e. tribunal, por
meio do acórdão TC-867/2015, manifestou-se a respeito da
irregularidade que é sanada espontaneamente pelo ente
público e que não gera prejuízos, no sentido de afastar a
responsabilidade dos envolvidos [...]. Pelo exposto, pugna pelo
acolhimento das presentes razões de justificativa, dando
quitação à ora subscritora, sem cominação de multa, nos
termos do § 2º do Art. 87 da Lei Complementar Estadual
621/2012.”
2) A Srª. Thaynara Silva Rhein, Fiscal do Contrato nº 062/2017 da
Secretaria Municipal de Saúde (08/03/2018 - em atividade),
alegou que: “Foi apontada irregularidade na execução o
Contrato n. 62/2017, no período de Fevereiro de 2017 a Junho
de 2018, pelo não fornecimento de materiais de limpeza por
parte da empresa contratada. Tal irregularidade foi identificada
pela fiscal do contrato na área de Educação e Esportes, Sra.
Maria Arlete Novaes Moraes Silva, antes do início da auditoria
realizada

por este e. tribunal. Naquele instante, a ora

subscritora procedeu a levantamento junto à Secretaria de
Saúde e constatou o mesmo descumprimento, informando
diretamente o Secretário de Saúde. Em seguida, foi notificada
a

empresa

em 09/07/2018

em Notificação

Extrajudicial

assinada pela Secretária de Educação e Esportes e pelo
Secretário de Saúde a cumprir o disposto no contrato a partir
daquele momento e a ressarcir a municipalidade quanto aos
valores anteriormente recebidos. Em resposta, a empresa
solicitou a entrega dos materiais no lugar da devolução dos
valores, o que não foi aceito pelo município. Isto porque o
recebimento de grande quantidade de materiais no mesmo
momento traria enorme transtorno para guarda e conservação
dos mesmos e não sanearia com a mesma eficácia a
irregularidade encontrada. Em seguida, e conforme constatado
pela auditoria, todo o valor indevidamente

pago foi

glosado nos pagamentos subsequentes, não tendo havido
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nenhum

prejuízo

à

municipalidade.

Neste

ponto,

é

importante esclarecer as circunstâncias que levaram à demora
na identificação da irregularidade apontada. Com o início da
nova

administração

municipal em Janeiro

de

2017 foi

necessário um esforço hercúleo de todos os envolvidos para o
regular funcionamento da administração. No que tange à
Secretaria de Saúde, haviam sido encerrados em Dezembro de
2016 os contratos de serventes e vigias. A necessidade de
contratação de profissionais para estas áreas era urgente, sob
pena de comprometer o atendimento de saúde à população. A
isto soma-se o risco de surto de febre amarela que acometeu o
município nas primeiras semanas de 2017 e que levou a um
intenso esforço de vacinação de toda a população. Como
forma de lembrança, em Janeiro de 2017 foram encontrados
seis macacos mortos nas proximidades de Marechal Floriano.
Tal fato causou pânico em parte da população, sendo
necessário

um esforço concentrado para atendimento e

vacinação

dos

munícipes.

Tais

fatos

notórios

foram

amplamente divulgados pela imprensa à época, conforme
reportagem em anexo e a seguir reproduzida [...]. Foi então
realizada a licitação que culminou no contrato em tela, com o
objetivo de manter o funcionamento das unidades de maneira
similar

ao

ano

anterior,

com

quantitativo

similar

de

colaboradores em cada área. Contudo, o novo contrato que
tinha como objetivo manter o funcionamento das unidades
inovou no ponto relacionado aos materiais de limpeza. Tais
materiais sempre foram regularmente adquiridos pela própria
municipalidade e utilizados pelos servidores e colaboradores
no desempenho de suas funções. As unidades mantiveram,
portanto, seus estoques de materiais de limpeza, dificultando a
identificação da irregularidade. Não houve comunicado de
ausência de materiais de limpeza por parte dos responsáveis
pelas unidades, por exemplo. Como os serviços estavam
sendo regularmente prestados pela empresa contratada, sem
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notícia de má prestação de serviços ou ausência de materiais
de limpeza, presumiu-se que não havia irregularidade. A
conduta da empresa de utilizar-se de materiais de limpeza do
Município, esta sim merece elevado grau de reprovabilidade,
tanto pelo potencial prejuízo quanto por dificultar a identificação
da irregularidade. Mesmo assim, a fiscal do contrato, ora
subscritora,

desempenhando

seu

múnus

regularmente,

constatou a irregularidade e agiu de maneira eficaz para sanála. O relatório da auditoria comprova que não houve prejuízo à
administração pública e que as retenções foram suficientes
para compensar os materiais não entregues. Observa-se que a
ora subscritora agiu com honestidade, lealdade e probidade,
configurando-se sua boa-fé durante todo o período, atraindo a
incidência do § 2º do art. 87 da Lei Complementar Estadual
621/2012 [...]. A ora subscritora cumpriu de maneira eficaz a
nobre função de fiscal do contrato, definida brilhantemente pelo
i. conselheiro Marco Antônio da Silva Natureza nos autos do
processo n. 1.500/2012 deste colendo tribunal [...]. Conforme
leciona a doutrina, o processo administrativo para aplicação de
sanções guarda similitude principiológica com o direito penal,
devendo serem resguardadas as mesmas garantias em ambos
[...]. Dentre os princípios aplicáveis, guarda especial relevância
o princípio da proporcionalidade, conforme lição de Diogo de
Figueiredo Moreira Neto [...]. A melhor jurisprudência busca
aplicar tais princípios para atingir a finalidade do dispositivo
legal, que é a punição do administrador desleal, desonesto,
que atua com má-fé [...]. Pelo exposto, pugna pelo acolhimento
das presentes razões de justificativa, dando quitação à ora
subscritora, sem cominação de multa, nos termos do § 2º do
Art. 87 da Lei Complementar Estadual 621/2012.”
3) O Srª. Maria Arlete Novaes Moraes Silva, Fiscal Contrato nº
062/2017 da Secretaria de Educação e Esporte (02/01/2017 –
em atividade), alegou que: “Foi apontada irregularidade na
execução o Contrato n. 62/2017, no período de Fevereiro de
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2017 a Junho de 2018, pelo não fornecimento de materiais de
limpeza por parte da empresa contratada. Tal irregularidade
foi identificada

pela própria fiscal do contrato, ora

subscritora, antes do início da auditoria realizada por este
e. tribunal. Por meio de comunicado enviado à Secretária
Municipal de Educação e Esportes, a ora subscritora informou
o descumprimento por parte da empresa contratada e requereu
a notificação da mesma para devolução dos valores pagos
pelos produtos não fornecidos. Ato contínuo, foi notificada a
empresa a cumprir o disposto no contrato a partir daquele
momento e a ressarcir a municipalidade quanto aos valores
anteriormente recebidos. Em resposta, a empresa solicitou a
entrega dos materiais no lugar da devolução dos valores, o que
não foi aceito pelo município. Isto porque o recebimento de
grande quantidade de materiais no mesmo momento traria
enorme transtorno para guarda e conservação dos mesmos e
não

sanearia

com

a

mesma

eficácia

a

irregularidade

encontrada. Em seguida, e conforme constatado pela auditoria,
todo

o

valor indevidamente

pago

foi glosado nos

pagamentos subsequentes, não tendo havido nenhum
prejuízo

à

municipalidade. Neste

ponto, é

importante

esclarecer as circunstâncias que levaram à demora na
identificação da irregularidade apontada. Com o início da nova
administração municipal em Janeiro de 2017 foi necessário um
esforço hercúleo de todos os envolvidos para o regular
funcionamento da administração. No que tange à Secretaria de
Educação, haviam sido encerrados em Dezembro de 2016 os
contratos de merendeiras, serventes, nutricionistas e vigias. A
necessidade de contratação de profissionais para estas áreas
era urgente, sob pena de impedir o início regular do ano letivo.
Foi então realizada a licitação que culminou no contrato em
tela. Com o objetivo de manter o funcionamento das unidades
de maneira similar ao ano anterior, com quantitativo similar de
colaboradores em cada área. Isto foi feito a tempo e o ano
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letivo teve início regularmente, não tendo havido prejuízo aos
alunos e pais. Contudo, o novo contrato que tinha como
objetivo manter o funcionamento das escolas inovou no ponto
relacionado aos materiais de limpeza. Tais materiais sempre
foram regularmente adquiridos pela própria municipalidade e
utilizados pelos servidores e colaboradores no desempenho de
suas

funções.

As

unidades

mantiveram,

portanto,

seus

estoques de materiais de limpeza, dificultando a identificação
da irregularidade. Não houve comunicado de ausência de
materiais de limpeza por parte dos diretores de escolas, por
exemplo. Como os serviços estavam sendo regularmente
prestados pela empresa contratada, sem notícia de má
prestação de serviços ou ausência de materiais de limpeza,
presumiu-se que não havia irregularidade. A conduta da
empresa de utilizar-se de materiais de limpeza do Município,
esta sim merece elevado grau de reprovabilidade, tanto pelo
potencial prejuízo quanto por dificultar a identificação da
irregularidade. Mesmo
subscritora,

assim, a

desempenhando

seu

fiscal do contrato, ora
múnus

regularmente,

identificou a irregularidade e agiu de maneira eficaz para sanála. O relatório da auditoria comprova que não houve prejuízo à
administração pública e que as retenções foram suficientes
para compensar os materiais não entregues. Mais uma vez,
agiu com lealdade, honestidade e boa-fé a ora subscritora,
tanto ao identificar a irregularidade quanto ao tomar as
medidas necessárias e eficazes para saná-la. Pelo exposto,
pugna pelo acolhimento das presentes razões de justificativa,
dando quitação à ora subscritora, sem cominação de multa,
nos termos do § 2º do Art. 87 da Lei Complementar Estadual
621/2012.”
4) A

empresa

Vix

Serviços-ES Ltda., embora tenha sido

devidamente citada, em respeito aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, não apresentou razões de justificativa às
acusações imputadas no Relatório de Auditoria nº 47/2018,
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encampadas pela Instrução Técnica Inicial nº 217/2019,
devendo ser decretada sua revelia.
Análise
A Equipe de Auditoria constatou que os materiais de limpeza,
utilizados na prestação dos serviços, relativos ao Contrato nº
062/2017, não foram fornecidos pela empresa contratada,
Vix Serviços–ES Ltda., durante o período de fevereiro de
2017 a julho de 2018, embora constasse expressamente na
planilha

auxiliar

de

estimativa

de

custo

material/equipamentos (ANEXO 00121/2019-7), anexa ao
Termo de Referência, que constituía obrigação da empresa
contratada o fornecimento de todos os produtos e
equipamentos de limpeza, referente ao Pregão Presencial nº
02/2017 da Prefeitura Municipal Marechal Floriano.
Em seguida, a Equipe de Auditoria relatou que a Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano emitiu uma Notificação
Extrajudicial à empresa Vix Serviços ES Ltda. ME para que
esta realizasse o ressarcimento dos valores pagos à título
de materiais e equipamentos de limpeza, que não haviam
sido por ela fornecidos durante a execução dos serviços, no
período supracitado.
A empresa contratada, por meio do Ofício Vix Serviços nº
069/2018, de 06 de agosto de 2018, reconheceu a existência
de falha no fornecimento dos materiais e equipamentos,
bem como requereu que fosse glosada a quantia de R$
139.860,00 (cento e trinta e nove mil oitocentos e sessenta
reais) dos valores que a empresa teria direito a receber
pelos serviços prestados, referente ao mês se agosto de
2018. Tal montante corresponde à soma de todos os
pagamentos recebidos pela empresa Vix Serviços ES Ltda.
ME a título de fornecimento de materiais e equipamentos
de limpeza, que a empresa não realizou, no período de
fevereiro de 2017 a julho de 2018, conforme valores
constantes

nas

notas

ficais

desses

meses

(ANEXOS
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00154/2019-1, 00155/2019-6, 00156/2019-1, 00157/2019-5 e
00158/2019-1).
Por sua vez, os defendentes alegaram a Prefeitura Municipal
de Marechal Floriano efetuou a glosa dos valores,
referentes aos materiais que não foram entregues, nas
seguintes Notas Fiscais, relativas ao mês de agosto de
2018, emitidas em 03 setembro de 2018 pela empresa Vix
Serviços – ES Ltda. (ANEXOS 00154/2019-1, 00155/2019-6,
00156/2019-1, 00157/2019-5 e 00158/2019-1):
Secretaria
Educação
Educação
Educação
Saúde
Ru
Total Glosado

Nº da Nota
Fiscal
1369
1365
1367
1364
1366

Data
da
Emissão
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018

Valor
Glosado (R$)
59.860,00
43.120,00
1.650,0
33.250,00
1.980,00
139.860,00

Contudo, somente consta, nos autos do Processo TC
8440/2018, os memoriais de cálculo, as notas fiscais do
mês de agosto de 2018, emitidas pela empresa Vix Serviços
– ES Ltda. em 03 setembro de 2018, e algumas notas de
pagamento e de arrecadação (sem assinatura estas últimas),
relativas

à

alegada

glosa

(ANEXOS

00154/2019-1,

00155/2019-6, 00156/2019-1, 00157/2019-5 e 00158/2019-1 e
Peça Complementar 13808/2019-7).
Entendemos que tal documentação é insuficiente para
comprovar a efetiva glosa do valor de dano ao erário
apurado. A comprovação da glosa do valor de R$ 139.860,00
(cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta), relativo ao
período de fevereiro de 2017 a julho de 2018, deve ser
realizada por meio dos seguintes documentos: a) cópia dos
cheques ou de outros documentos idôneos (DOC, TED ou
estrato bancário da Prefeitura), por meio dos quais tenham
sido efetuados os pagamentos das notas fiscais nº 1364,
1365, 1366, 1367 1368 e 1369 à empresa Vix Serviços–ES
Ltda., referentes ao mês de agosto de 2018.
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Além disso, faz-se necessário os defendentes informarem
quais

providências

Municipal

de

foram

Marechal

adotadas
Floriano

pela

com

Prefeitura
relação

ao

fornecimento de materiais e equipamentos de limpeza pela
empresa contratada a partir de agosto de 2018 até fevereiro
de 2019 (término da vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato
nº 62/2017), se houve novas glosas ou fornecimento
satisfatório de tais produtos pela contratada.
No caso da primeira hipótese (novas glosas), referentes ao
período de agosto de 2018 a fevereiro de 2019, devem ser
apresentados os seguintes documentos: a) notas fiscais de
todos os meses em que foram efetuadas as glosas pela
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano; b) cópia dos
cheques ou de outros documentos idôneos (DOC, TED ou
estrato bancário da Prefeitura), por meio dos quais tenham
sido efetuados os pagamentos destas notas fiscais à
empresa Vix Serviços–ES Ltda., com as devidas glosas dos
valores correspondentes ao dano ao erário suportado em
decorrência da ausência de fornecimento de materiais e
equipamentos de limpeza no período de agosto de 2018 a
fevereiro de 2019;
No caso da segunda hipótese (recebimento satisfatório de
materiais e equipamentos de limpeza), referentes ao período
de agosto de 2018 a fevereiro de 2019, devem ser
apresentados

o

seguinte

documento:

a)

termo

de

recebimento dos materiais e equipamentos de limpeza,
atestado pelos fiscais do Contrato nº 062/2017.
Ante o exposto, sugere-se a notificação do Sr. João Carlos
Lorenzoni, Prefeito Municipal (01/01/2017 – em atividade), da
Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal de Educação e
Esporte (02/01/2017 – em atividade), do Sr. Paulo Lovatti
Junior,

Secretário

Municipal

de

Saúde

(02/01/2017

a

07/03/2018), da Srª. Simony Endlich, Fiscal do Contrato nº
062/2017 da Secretaria Municipal de Saúde (15/02/2017 a
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07/03/2017), da Srª. Thaynara Silva Rhein, Fiscal do Contrato
nº 062/2017 da Secretaria Municipal de Saúde (08/03/2018 –
em atividade) e da Srª. Maria Arlete Novaes Moraes Silva,
Fiscal Contrato nº 062/2017 da Secretaria de Educação e
Esporte (02/01/2017 – em atividade), para apresentarem os
seguintes documentos e informações:
A) no tocante à alegada glosa do valor de R$ 139.860,00
(cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta), relativo ao
período de fevereiro de 2017 a julho de 2018, deve ser
apresentada a cópia dos cheques ou de outros documentos
idôneos (DOC, TED ou estrato bancário da Prefeitura), por
meio dos quais tenham sido efetuados os pagamentos das
notas fiscais nº 1364, 1365, 1366, 1367 1368 e 1369 à
empresa Vix Serviços–ES Ltda., referentes ao mês de
agosto de 2018, de modo a comprovar o abatimento da
glosa no pagamento.
B) No tocante ao fornecimento de materiais e equipamentos
de limpeza pela empresa Vix Serviços–ES Ltda. no período
de agosto de 2018 a fevereiro de 2019 (término da vigência
do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 62/2017), deve ser
informado se a Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
efetuou novas glosas ou se houve fornecimento satisfatório
de tais produtos pela contratada. Com relação à primeira
hipótese

(novas

glosas), devem ser apresentados os

seguintes documentos: b.1) notas fiscais de todos os
meses em que foram efetuadas as glosas pela Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano; b.2) cópia dos cheques ou
de outros documentos idôneos (DOC, TED ou estrato
bancário da Prefeitura), por meio dos quais tenham sido
efetuados os pagamentos destas notas fiscais à empresa
Vix Serviços–ES Ltda., com as devidas glosas dos valores
correspondentes ao dano ao erário suportado em decorrência
da ausência de fornecimento de materiais e equipamentos de
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limpeza no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2019;
b.3) nota de arrecadação do valor equivalente ao dano ao
erário aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano. Com relação à segunda hipótese
(recebimento satisfatório de materiais e equipamentos de
limpeza), referentes ao período de agosto de 2018 a fevereiro
de 2019, devem ser apresentados os seguintes documentos:
b.4) termo de recebimento dos materiais e equipamentos de
limpeza, atestado pelos fiscais do Contrato nº 062/2017.

1.3.1 Fundamentação Do Voto referente ao item 1.3
Pois bem, esse ponto já é de abordagem mais simples. Foi constatado que no
período de fevereiro de 2017 a julho de 2018 a empresa Vix Serviços ES Ltda. não
forneceu produtos e equipamentos de limpeza que teria obrigação contratual. O
valor equivalente a esse não fornecimento foi de R$ 139.860,00, razão pela qual os
responsáveis alegam que houve glosa (devendo ser efetivamente comprovado,
conforme relatado pela área técnica). Além disso, deve haver prova de que após
julho de 2018 (a fevereiro de 2019) a empresa passou a fornecer os materiais (ou
que houve efetivação de novas glosas).
1.4 MANIPULAÇÃO DE VALORES DA PLANILHA DE CUSTO QUE DEU ORIGEM
A PROPOSTA VENCEDORA DO CERTAME

Critérios:
Lei - 8.666/1993, art. 3º.
Constituição federal - art. 37, Princípio da Moralidade.
Objetos:
Contrato - 62/2017
Vigência: 15/02/2017 a 15/02/2019
Data assinatura: 15/02/2017
Contratado: VIX SERVICOS - ES LTDA/13.729.411/0001-64
Materialidade: R$ 6.836.027,52
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Descrição: Prestação de serviços continuados de limpeza,
conservação e desinfecção das unidades escolares e saúde do
município
UGs: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
Responsáveis:
a) João Carlos Lorenzoni (Prefeito Municipal 01/01/2017 – em
atividade)
Conduta: Celebrar aditivo contratual em que a empresa
contratada efetuou majoração dos valores da Planilha de Custo,
incorreu em erro grosseiro.
Nexo de causalidade: Ao Celebrar aditivo contratual em que a
empresa contratada efetuou majoração dos valores da Planilha
de Custo, ocasionou pagamentos indevidos acarretando danos
ao erário.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável cercar-se de cuidados ao celebrar aditivo contratual.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do
responsável é culpável, ou seja, reprovável, há ainda a
obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser
citado a fim de avaliar se merece ser condenado em débito e/ou
apenado com a aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção da
punibilidade.
b) Edia Klippel Littig (Secretária Municipal de Educação e
Esporte 02/01/2017 – em atividade.)
Conduta: Celebrar aditivo contratual em que a empresa
contratada efetuou majoração dos valores da Planilha de Custo,
incorreu em erro grosseiro.
Nexo de causalidade: Ao Celebrar aditivo contratual em que a
empresa contratada efetuou majoração dos valores da Planilha
de Custo, ocasionou pagamentos indevidos acarretando danos
ao erário.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: A8B6D-20ABE-794FF

Produzido em fase anterior ao julgamento

público, estado de necessidade, culpa
Administração, caso fortuito e força maior.

exclusiva

da

Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável cercar-se de cuidados ao celebrar aditivo contratual.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do
responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão pela qual ele
deve ser citado a fim de avaliar se merece ser apenado com
aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção da
punibilidade.

c) Paulo Lovatti Junior (Secretário Municipal de Saúde
02/01/2017 a 07/03/2018)
Conduta: Celebrar aditivo contratual em que a empresa
contratada efetuou majoração dos valores da Planilha de Custo,
incorreu em erro grosseiro.
Nexo de causalidade: Ao Celebrar aditivo contratual em que a
empresa contratada efetuou majoração dos valores da Planilha
de Custo, ocasionou pagamentos indevidos acarretando danos
ao erário.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável cercar-se de cuidados ao celebrar aditivo contratual.
Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do
responsável é culpável, ou seja, reprovável, há ainda a
obrigação de reparar o dano, portanto deve o responsável ser
citado a fim de avaliar se merece ser condenado em débito e/ou
apenado com a aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção da
punibilidade.

d) Vix Serviços-ES Ltda. (empresa contratada)
Conduta: Majoração dos valores da Planilha de Custo que deu
origem a proposta inicial da licitação para que em apenas alguns
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dias após a assinatura do instrumento contratual, a empresa
incluísse itens na planilha apresentada prejudicando os licitantes
que participaram do certame, incorreu em conduta dolosa.
Nexo de causalidade: Ao majorar os valores da Planilha de
Custo que deu origem a proposta inicial da licitação prejudicou
os licitantes que participaram do certame, bem como ocasionou
pagamentos indevidos acarretando danos ao erário.
Excludentes de ilicitude: Não foram constatadas excludentes
de ilicitude, como exemplo, legítima defesa do patrimônio
público, estado de necessidade, culpa exclusiva da
Administração, caso fortuito e força maior.
Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do
responsável conduta diversa daquela que ele adotou,
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o
responsável eximir-se de incluir itens na planilha de custo que
ocasionou danos ao erário. Em face do exposto, é de se concluir
que a conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, há
ainda a obrigação de reparar o dano, portanto deve o
responsável ser citado a fim de avaliar se merece ser condenado
em débito e/ou apenado com a aplicação de pena de multa.
Punibilidade: Não foi constatada qualquer causa de extinção da
punibilidade.
Dos Fatos
A Relatório de Auditoria nº 47/2018, encampada pela
Instrução Técnica Inicial nº 217/2019, relatou a presente
irregularidade da seguinte forma:
“Situação encontrada
Período de ocorrência: 15/02/2017 a 23/11/2018.
Analisando a planilha inicial apresentada pela empresa Vix Serviços ES
Ltda., identificamos os seguintes quantitativos de pessoal a ser utilizado na
prestação de serviços pela mesma no Município de Marechal Floriano, a
saber:
Tabela 04 – Tabela contendo os valores inicial do contrato nº 062/2017
Valor
Qtde de
Qtde
Valor por
Tipo de serviço
Empregado empregados
de
posto (R$)
(R$)
por posto
postos

Valor Total
do Serviço
mensal (R$)

I

Nutricionista

4.850,60

01

4.850,60

01

4.850,60

II

Servente Banh

3.397,78

10

33.977,80

01

33.977,80

III

Servente

2.613,51

40

104.540,40

01

104.540,40

IV Merendeira

3.425,04

13

44.525,52

01

44.525,52

V

3.045,28

07

21.316,96

01

21.316,96

Vigia
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Valor Total dos Serviços Mensal

209.211,28

Valor Total dos Serviços Anual

2.510.525,36

Valor Global da Proposta
Item

Descrição

A

Valor R$

Valor mensal do serviço
Valor global da proposta

B

209.211,28
2.510.535,36

(valor mensal do serviço x 12 meses do contrato)

Ocorre, que ao ser realizado o Aditivo ao Contrato 062/2017 com um
acréscimo de 25 % pessoal máximo permitido pela legislação, em um
período exíguo de tempo, os valores foram aumentados, sem nenhuma
justificativa plausível, alterando os valores apresentados inicialmente na
proposta original onde a empresa VIX Serviços Ltda foi consagrada
vencedora do certame licitatório, a saber:
Tabela 05 -

Tabela contendo os
062/2017
Valor
Tipo de serviço
Empregado
(R$)

valores do 1º Termo Aditivo ao contrato nº
Qtde
de
Qtde
Valor por
empregados
de
posto (R$)
por posto
postos

Valor Total
do
Serviço
mensal (R$)

I

Servente 40%

3.525,79

04

14.103,16

01

14.103,16

II

Servente

2.716,52

08

21.732,16

01

21.732,16

III

Merendeira

3.458,96

03

10.376,88

01

10.376,88

IV

Vigia

3.045,28

02

6.090,56

01

6.090,56

Valor Total dos Serviços Mensal

52.302,76

Valor Total dos Serviços Anual

627.633,12

Valor Global da Proposta
Item
A
B

Descrição

Valor R$

Valor mensal do serviço

52.302,76

Valor global da proposta

627.633,12

(valor mensal do serviço x 12 meses do contrato)

Assim, verificamos de plano, que os valores referentes as funções de
Servente banheiro (40%), Servente e Merendeira foram majorados, sem
que a Administração Municipal se manifestasse, sobre a irregularidade que
se apresentava.
A seguir demonstramos o aumento majorado dos valores por posto de
trabalho unitário:
Tabela 06 – Demonstrativo do aumento majorado por posto de trabalho unitário no
1º Termo Aditivo ao contrato nº 062/2017.

Servente Banheiro. (40%)

Diferença de valor
Valor proposta do
entre as propostas
aditivo(R$)
(R$)
3.397,78
3.525,79
128,01

Servente

2.613,51

Função

Valor proposta
inicial (R$)

2.716,52

103,01
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Merendeira

3.425,04

3.458,96

33,92

Após constatar as discrepâncias de valores entre a proposta original e a
proposta do aditivo,

a

equipe de auditoria identificou as seguintes

majorações:
a. Para o posto de trabalho referente a Servente Banheiro 40%(quarenta por
cento), foi acrescido o valor de R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta
centavos), no Anexo II – A – Mão de Obra, em seu Módulo 3: insumos
diversos referente a materiais, com as suas devidas repercussões (Lucro,
despesas administrativas e tributos);
b. Para o posto de trabalho referente a Servente, foi acrescido o valor de R$
85,00 (oitenta e cinco), no Anexo II – A – Mão de Obra, em seu Módulo 3:
insumos diversos referente a materiais, com as suas devidas repercussões
(Lucro, despesas administrativas e tributos);
c. Para o posto de trabalho referente a merendeira, foi acrescido o valor de R$
33,93 (trinta e três reais e noventa e três reais), no Anexo II – A – Mão de
Obra, em seu Módulo 5: custos indiretos, tributos e lucro;
Insta ressaltar, que durante toda a execução contratual, bem como a
repactuação efetuada, foram realizados os pagamentos para a empresa
contratada, utilizando essa planilha majorada, diferentemente da proposta
vencedora

do

certame,

sem

que

a

Administração Municipal

se

manifestasse para a irregularidade praticada, ocasionando prejuízo ao
erário.
Ao utilizar esse artificio, existe o indicativo de manipulação de val ores da
planilha que deu origem a proposta da empresa Vix Serviços ES Ltda, para
que em apenas mais alguns dias após a assinatura do instrumento
contratual, no momento da realização do Aditivo Contratual, a empresa
incluísse itens na planilha apresentada, aumentando os valores inicialmente
exibidos a Administração Municipal, burlando os princípios que regem a
Licitação,

e dessa forma,

aparentemente apresentar proposta mais

vantajosa, prejudicando os licitantes que compareceram ao Certame, e com
essa conduta, violando o que dispõe o art. 3º da Lei 8.666/93, a saber:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da

legalidade,

da

impessoalidade,

da

moralidade,

da

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.(grifamos)
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Verificamos ainda que além da majoração da planilha de custos, a empresa
apresenta notas fiscais que não condizem com as quantidades de
prestadores de serviços, ocasionando na maioria dos meses um valor
apresentado na nota fiscal e pago pela administração, superior aos
comprovantes de pagamentos (contracheques) apresentados nos autos.
Desse modo, a empresa contratada apresentou valores divergentes em
todas as notas fiscais apresentadas, ora para um pagament o efetuado a
maior, ora a menor, ocasionando um pagamento indevido no montante de
R$ R$ 216.638,44 (duzentos e dezesseis mil seiscentos e trinta e oito reais
e quarenta e quatro centavos), conforme demonstramos a seguir.
Tabela 07 – Demonstrativo dos Valores Pagos a Maior nos exercícios de 2017 e
2018.
EXERCÍCIO 2017
MÊS de FEVEREIRO
Valor Homem
97.701,10

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
104.605,63

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

6.904,53

a

2.166,8068

MÊS de MARÇO
Valor Homem
195.113,73

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
209.211,26

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

14.097,53

a

4.424,1425

MÊS de ABRIL
Valor Homem
234.490,34

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
256.081,08

a Diferença
Pago
a
Maior/Menor (VRTE)

21.590,74

6.775,6912

MÊS de MAIO
Valor Homem
242.400,69

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
261.514,02

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

19.113,33

a

5.998,2206

MÊS de JUNHO
Valor Homem
242.575,31

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
261.500,00

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

18.924,69

a

5.939,0209

MÊS de JULHO
Valor Homem
260.607,58

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
261.500,00

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

892,42

a

280,0628

MÊS de AGOSTO
Valor Homem
245.418,49

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
261.500,00

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

16.081,51

5.046,7629

MÊS de SETEMBRO
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Valor Homem
260.520,46

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
261.500,00

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

979,54

a

307,4031

MÊS de OUTUBRO
Valor Homem
290.962,70

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
331.461,32

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

40.498,62

a

12.709,4367

MÊS de NOVEMBRO
Valor Homem
287.363,76

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
284.820,44

-

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

2.543,32

-

a

798,1547

MÊS de DEZEMBRO
Valor Homem
288.563,41

Diferença
Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
284.820,44

-

Total Pago a Maior no Período de
Fevereiro a Dezembro/2017

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

3.742,97

-

132.796,62

a

1.174,6336
41.674,7591

EXERCÍCIO 2018
MÊS de JANEIRO
Valor Homem
289.043,27

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
284.820,44

-

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

4.222,83

-

a

1.290,3593

MÊS de FEVEREIRO
Valor Homem
285.205,66

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
256.265,23

-

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

28.940,43

-

a

8.843,2531

MÊS de MARÇO
Valor Homem
263.077,35

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
267.172,30

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

4.094,95

a

1.251,2834

MÊS de ABRIL
Valor Homem
265.222,48

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
278.935,87

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

13.713,39

a

4.190,3655

MÊS de MAIO
Valor Homem
264.611,13

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
278.935,87

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

14.324,74

a

4.377,1741

MÊS de JUNHO
Valor Homem
261.259,06

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)
278.935,87

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

17.676,81

5.401,4576

MÊS de JUlHO
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Valor Homem

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)

258.389,08

278.935,87

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

20.546,79

a

6.278,4300

MÊS de AGOSTO
Valor Homem

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)

258.024,60

278.935,87

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

20.911,27

a

6.389,8032

MÊS de SETEMBRO
Valor Homem

Diferença Pago
Maior/Menor (R$)

Valor Total Pago (R$)

253.198,74

a Diferença
Pago
Maior/Menor (VRTE)

a

278.935,87

25.737,13

7.864,4289

Total Pago a Maior no Período de Janeiro
a Setembro/2018

83.841,82

25.619,3302

Total Pago a Maior nos Exercício de 2017
e 2018

216.638,44

67.294,0893

Fonte: Processos de Pagamentos da PMMF
OBS: A memória de cálculo da Planilha acima está exposta nos ANEXOS
(00170/2019-1 e 00171/2019-5), parte integrante deste relatório
Insta ressaltar que os levantamentos acima tiveram como base as
documentações disponibilizadas pela prefeitura municipal a esta equipe de
auditoria e fazem parte integrante deste relatório por meio dos Anexos de
nºs 00178/2019-2 a 00284/2019-6.
Assim, cabe aos responsáveis esclarecerem as inconsistências acima
descritas, sob pena de devolução do montante de R$ 216.638,44 (duzentos
e dezesseis mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro
centavos), sendo o valor de R$ 132.796,62 (cento e trinta e dois mil
setecentos e noventa e seis mil e sessenta e dois centavos) equivalente a
41.674,7591 VRTE no exercício de 2017 e R$ 83.841,82 (oitenta e três mil
oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) equivalente a
25.619,3302 VRTEs no exercício de 2018.
Ressaltamos ainda que, após o encaminhamento da equipe de auditoria do
Ofício de Submissão nº 00103/2018-1 para ciência e esclarecimentos do
achado, foi entregue a equipe levantamento feito pela Vix Serviços ES Ltda,
que informou que houve “um equívoco na formatação das tabelas, sendo
observada somente por hora assim apenas o aditivo saiu a diferença”.
Assim, a empresa contratada ratificou o erro, assumindo que os valores
recebidos a maior foram no montante de R$ 30.195,48 (trinta mil, cento e
noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), e a administração efetuou
a glosa do respectivo valor.
Acontece que esse valor ratificado se refere somente na quantidade de
postos acrescidos no aditivo contratual efetuado, durante o período de
21 (vinte e um meses).
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Ocorre que essas alterações de valores para maior por ocasião da
celebração do aditivo contratual foram utilizadas pela empresa contratada
para os pagamentos de todos os funcionários da empresa contratada, e
não somente como se apresenta os cálculos apresentados pela Vix
Serviços ES Ltda, sendo que esta situação permaneceu durante todo o
lapso temporal da vigência contratual, onerando substancialmente os
cofres públicos.
Insta informar, que os cálculos feitos pela empresa contratada foram
realizados no período de 21(vinte e um) meses.
Assim sendo, a Administração Municipal, deve se precaver e realizar um
levantamento minucioso nos pagamentos realizados para a empresa
contratada, haja vista, que os pagamentos que sofreram a análise da equipe
de auditoria foram limitados ao início da vigência contratual (fevereiro de
2017 a setembro de 2018), devendo, por conseguinte, ser objeto da análise
do Ente Municipal a regularidade dos pagamentos efetuados, no período
compreendido

de

outubro

de

2018

a fevereiro de 2019,

data do

encerramento da vigência contratual.
Causas
Deficiência de controles
Majorar planilhas de custo no 1º Termo Aditivo, incluindo valores que não
estavam previstos no contrato Original.
Efeitos
Prejuízos gerados por pagamentos indevidos
A majoração da planilha de custos do 1º Termo Aditivo ocasionou
pagamentos indevidos acarretando danos ao erário.
Evidências
Termo de Referência Pregão Presencial nº 002/2017 (ANEXO 00168/20193)
Planilha de Custo da empresa vencedora do certame VIX Serviços ES Ltda
(ANEXO 00169/2019-8)
Processo de Pagamento Mês Fevereiro/2017 (ANEXO 00177/2019-2)
Cont. Processo de Pagamento Mês Fevereiro/2017 (ANEXO 00178/2019-7)
Cont.

do

Processo

de

Pagamento

Mês

Fevereiro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Fevereiro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Fevereiro/2017

(ANEXO

00179/2019-1)
Cont.

do

Processo

00180/2019-4)
Cont.

do

Processo

00181/2019-9)
Processo de Pagamento Mês Março/2017 (ANEXO 00182/2019-3)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Março/2017 (ANEXO 00183/2019-8)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Março/2017 (ANEXO 00184/2019-2)
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Cont. do Processo de Pagamento Mês Março/2017 (ANEXO 00185/2019-7)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Março/2017 (ANEXO 00186/2019-1)
Processo de Pagamento Mês Abril/2017 (ANEXO 00187/2019-6)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Abril/2017 (ANEXO 00188/2019-1)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Abril/2017 (ANEXO 00189/2019-5)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Abril/2017 (ANEXO 00190/2019-8)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Abril/2017 (ANEXO 00191/2019-2)
Processo de Pagamento Mês Maio/2017 (ANEXO 00192/2019-7)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Maio/2017 (ANEXO 00193/2019-1)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Maio/2017 (ANEXO 00194/2019-6)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Maio/2017 (ANEXO 00195/2019-1)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Maio/2017 (ANEXO 00196/2019-5)
Processo de Pagamento Mês Junho/2017 (ANEXO 00197/2019-1)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Junho/2017 (ANEXO 00198/2019-4)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Junho/2017 (ANEXO 00199/2019-9)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Junho/2017 (ANEXO 00200/2019-8)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Junho/2017 (ANEXO 00201/2019-2)
Processo de Pagamento Mês Julho/2017 (ANEXO 00202/2019-7)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Julho/2017 (ANEXO 00203/2019-1)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Julho/2017 (ANEXO 00204/2019-6)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Julho/2017 (ANEXO 00205/2019-1)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Julho/2017 (ANEXO 00206/2019-5)
Processo de Pagamento Mês Agosto/2017 (ANEXO 00207/2019-1)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Agosto/2017 (ANEXO 00208/2019-4)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Agosto/2017 (ANEXO 00209/2019-9)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Agosto/2017 (ANEXO 00210/2019-1)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Agosto/2017 (ANEXO 00211/2019-6)
Processo de Pagamento Mês Setembro/2017 (ANEXO 00212/2019-1)
Cont.

do

Processo

de

Pagamento

Mês

Setembro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Setembro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Setembro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Setembro/2017

(ANEXO

00213/2019-5)
Cont.

do

Processo

00214/2019-1)
Cont.

do

Processo

00215/2019-4)
Cont.

do

Processo

00216/2019-9)
Processo de Pagamento Mês Outubro/2017 (ANEXO 00217/2019-3)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Outubro/2017 (ANEXO 00218/20198)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Outubro/2017 (ANEXO 00219/20192)
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Cont. do Processo de Pagamento Mês Outubro2017 (ANEXO 00220/20195)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Outubro2017 (ANEXO 00221/ 20191)
Processo de Pagamento Mês Novembro2017 (ANEXO 00222/2019-4)
Cont.

do

Processo

de

Pagamento

Mês

Novembro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Novembro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Novembro/2017

(ANEXO

00223/2019-9)
Cont.

do

Processo

00224/2019-3)
Cont.

do

Processo

00225/2019-8)
Cont. Processo de Pagamento Mês Novembro/2017 (ANEXO 00226/20192)
Processos de Pagamento Mês Dezembro/2017 (ANEXO 00230/2019-9)
Cont.

do

Processo

de

Pagamento

Mês

Dezembro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Dezembro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Dezembro/2017

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Dezembro/2017

(ANEXO

00231/2019-3)
Cont.

do

Processo

00232/2019-8)
Cont.

do

Processo

00233/2019-2)
Cont.

do

Processo

00234/2019-7)
Processo de Pagamento Mês Janeiro/2018 (ANEXO 00235/2019-1)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Janeiro/2018 (ANEXO 00236/20196)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Janeiro/2018 (ANEXO 00237/20191)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Janeiro/2018 (ANEXO 00239/20191)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Janeiro/2018 (ANEXO 00240/20192)
Processo de Pagamento Mês Fevereiro/2018 (ANEXO 00241/2019-7)
Cont.

do

Processo

de

Pagamento

Mês

Fevereiro/2018

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Fevereiro/2018

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Fevereiro/2018

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Fevereiro/2018

(ANEXO

00242/2019-1)
Cont.

do

Processo

00243/2019-6)
Cont.

do

Processo

00244/2019-1)
Cont.

do

Processo

00245/2019-5)
Processo de Pagamento Mês Março/2018 (ANEXO 00246/2019-1)
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Cont. do Processo de Pagamento Mês Março/2018 (ANEXO 00247/2019-4)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Março/2018 (ANEXO 00248/2019-9)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Março/2018 (ANEXO 00249/2019-3)
Cont. do Processo de Pagamento Mês Março/2018 (ANEXO 00250/2019-6)
Processo de Pagamento Mês de Abril/2018 (ANEXO 00251/2019-1)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Abril/2018 (ANEXO 00254/2019-4)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Abril/2018 (ANEXO 00255/2019-9)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Abril/2018 (ANEXO 00256/2019-3)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Abril/2018 (ANEXO 00257/2019-8)
Processos de Pagamento Mês Maio/2018 (ANEXO 00258/2019-2)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Maio/2018 (ANEXO 00259/2019-7)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Maio/2018 (ANEXO 00260/2019-1)
Continuação do Processos

de Pagamento Mês Maio/2018 (ANEXO

00261/2019-4)
Continuação do Processos

de Pagamento Mês Maio/2018 (ANEXO

00262/2019-9)
Processos de Pagamento Mês Junho/2018 (ANEXO 00263/2019-3)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Junho/2018 (ANEXO 00264/20198)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Junho/2018 (ANEXO 00265/20192)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Junho/2018 (ANEXO 00266/20197)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Junho/2018 (ANEXO 00267/20191)
Processos de Pagamento Mês Julho/2018 (ANEXO 00268/2019-6)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Julho/2018 (ANEXO 00269/2019-1)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Julho/2018 (ANEXO 00270/2019-3)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Julho/2018 (ANEXO 00271/2019-8)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Julho/2018 (ANEXO 00272/2019-2)
Processos de Pagamento Mês Agosto/2018 (ANEXO 00273/2019-7)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Agosto/2018 (ANEXO 00274/20191)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Agosto/2018 (ANEXO 00275/20196)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Agosto/2018 (ANEXO 00276/20191)
Cont. do Processos de Pagamento Mês Agosto/2018 (ANEXO 00277/20195)
Processos de Pagamento Mês Setembro/2018 (ANEXO 00278/2019-1)
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Cont.

do

Processos

de

Pagamento

Mês

Setembro/2018

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Setembro/2018

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Setembro/2018

(ANEXO

de

Pagamento

Mês

Setembro/2018

(ANEXO

00279/2019-4)
Cont.

do

Processos

00280/2019-7)
Cont.

do

Processos

00281/2019-1)
Cont.

do

Processos

00282/2019-6)
Memória de Cálculo das planilhas detalhadas referente aos pagamentos
efetuados no exercício de 2017 (ANEXO 00332/2019-1)
Memória de Cálculo das planilhas detalhadas referente aos pagamentos
efetuados no exercício de 2018 (ANEXO 00333/2019-5)
Esclarecimentos do fiscalizado
Instado a se manifestar por ocasião da submissão prévia oferecida pela
Complementação ao Ofício nº 00103/2018-1, endereçado ao Sr. João
Carlos Lorenzoni - Prefeito Municipal de Marechal Floriano, no dia 21 de
novembro de 2018, onde foi estabelecido o prazo máximo para resposta no
dia 28/11/2018, para esclarecer a manipulação de valores da planilha que
deu origem a proposta vencedora do certame.
Em 23 de novembro de 2018, por meio do OF. PMMF Nº 470-2018, o
Gestor Municipal solicitou a prorrogação do prazo fixado pela equipe em 10
(dez)

dias,

para

que

a

Administração

Municipal

responder

aos

questionamentos feitos pela equipe.
Após o vencimento do prazo inicial fixado pela equipe, e também do prazo
de prorrogação solicitado pelo Gestor Municipal, foi encaminhado por meio
do OF. PMMF Nº 484-2018, no dia 14 de dezembro de 2018, nova
prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias.
Foi dada ciência ao Controle Interno do teor do presente achado.
Conclusão do achado
Diante dos diversos pedidos de prorrogação de prazos por parte da
administração municipal para atender ao nosso Ofício de Submissão
Complementar nº 103/2018, temos a informar que trabalhamos com prazos
a serem cumpridos para a entrega dos relatórios, não podemos desse
modo, retardar a execução dos serviços.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da Resolução
nº 300 de 29 de dezembro de 2016, onde se estabelece prazos para
apreciação e julgamento dos processos e metas de redução de estoque
processual no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e
em virtude das disposições ali contidas, não se pode atender aos
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sucessivos pedidos de prorrogação, sob pena, de descumprimento da
normatização efetuada por essa Corte de Contas.
Por este motivo, a equipe não pode aceitar o novo pedido de prorrogação
de prazo, solicitado pelo Gestor Municipal.
Desse modo, mantem-se a irregularidade apontada.”

Justificativas dos gestores
Os gestores relacionados neste tópico apresentaram as
seguintes alegações de defesa:
1) O Sr. João Carlos Lorenzoni (Prefeito Municipal 01/01/2017 –
em atividade), alegou que: “De acordo com apuração realizada
no Contrato de Prestação de Serviços Nº 062/2017, firmado
entre o Município de Marechal Floriano e a Empresa Vix
Serviços – ES Ltda, que tem por objeto prestação de serviços
continuados

de

serviços

de

limpeza,

conservação

e

desinfecção das unidades escolares, foi encontrado o achado
uma suposta Manipulação de Valores da Planilha que deram
origem a proposta vencedora do certame. O relatório de
auditoria A7 constatou que a empresa contratada apresentou
valores divergentes em todas as notas fiscais apresentadas,
ora para um pagamento efetuado a maior, ora a menor,
ocasionando um pagamento indevido no montante de R$
216.638,44 (duzentos e dezesseis mil seiscentos e trinta e oito
reais e quarenta e quatro centavos), no período de fevereiro de
2017 a setembro de 2018. Para tanto, a Administração
Municipal

realizou

um

levantamento

minucioso

nos

pagamentos realizados para a empresa contratada, durante o
período da vigência contratual (fevereiro de 2017 a fevereiro de
2019) e apurou um pagamento indevido no montante de R$
247.260,23 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e
sessenta reais e vinte e três centavos). Diante da constatação
da divergência nos Valores da Planilha que deu Origem a
Proposta Vencedora do Certame foram realizadas as seguintes
glosas [...] Diante da constatação da divergência nos Valores
da Planilha que deu Origem a Proposta Vencedora do
Certame, a Secretária Municipal de Educação e Esportes – Srª.
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Édia Klippel Littig, e o Secretário Municipal de Saúde – Sr.
Hercules Fernando de Mello, expediram uma NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, onde fica notificada a empresa Vix Serviços ES Ltda, na pessoa do Sr. Douglas do Nascimento a prestar
esclarecimentos quanto os valores recebidos a maior. Tal
procedimento, ocorreu para que justamente fosse sanado
qualquer dano ao erário. Por seu turno, a empresa Vix Serviços
– ES Ltda, informou à Administração Municipal que a diferença
apurada em levantamento realizado em 21 meses foi de R$
30.195,48 (trinta mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e
oito centavos). Através do Protocolo Nº 011563/2018 de
04/12/2018, Ofício Vix Serviços nº 0091 /2018, foi solicitado a
Secretária Municipal de Finanças -Sr8. Eliete Maria Wassem
Stein, que realizasse a glosa referente a diferença apurada.
Tais

procedimentos, comprovam de forma clara que a

Administração operou no sentido de sanar qualquer dano ao
erário. Não obstante o fato da Auditoria deste TCEES ter
vislumbrado falhas, estas pairam apenas sob a ótica da
formalidade, ao passo que encontram-se estancados quaisquer
danos.”
2) A Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal de Educação e
Esporte (02/01/2017 – em atividade), alegou que: “Foi
apontada irregularidade na execução o Contrato n. 62/2017, no
período de 15/02/2017 a 23/11/2018, pela apresentação de
notas fiscais com valores incorretos, algumas a maior, outras a
menor. Tal teria se dado pela utilização por parte da empresa
contratada de valores superiores àqueles contratados. No ato
da celebração de aditivo contratual, teria a empresa contratada
apresentado

planilha

com

valores

superiores

àqueles

originalmente contratados e aplicado estes valores a todos os
seus funcionários, onerando em demasia o ente público. A
notícia desta irregularidade foi recebida pela ora subscritora à
época da auditoria com espanto e surpresa. As notas fiscais
apresentadas sempre foram devidamente conferidas pelos
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fiscais do contrato e pela área financeira, especialmente no que
tange aos quantitativos. No entanto, após detida análise com o
auxílio e a orientação da equipe de auditoria deste e. tribunal,
foi possível confirmar que a empresa contratada apresentou
notas fiscais com valores superiores àqueles devidos. Tal
conduta foi tomada sem o conhecimento da ora subscritora.
Alegações de manipulação dos valores por parte da mesma
são no mínimo levianas e descabidas. A ora subscritora não
teve nem tem qualquer espécie de relacionamento com a
empresa contratada, não tendo sido beneficiada de nenhuma
maneira pelo contrato firmado. Ao contrário, vê-se hoje
obrigada a apresentar defesa perante este e. tribunal sob pena
de ser condenada a restituir aos cofres públicos quantia que
não

dispõe

nem nunca

recebeu. A ora subscritora já

desempenhou a função de diretora escolar, tendo sido
nomeada para desempenhar a função de Secretária de
Educação e Esporte por sua experiência no que diz respeito às
necessidades dos estabelecimentos escolares. Com o início da
nova

administração

municipal em Janeiro

de

2017 foi

necessário um esforço hercúleo de todos os envolvidos para o
regular funcionamento da administração. No que tange à
Secretaria

de

Educação,

haviam

sido

encerrados

em

Dezembro de 2016 os contratos de merendeiras, serventes,
nutricionistas e vigias. A necessidade de contratação de
profissionais para estas áreas era urgente, sob pena de impedir
o início regular do ano letivo. Foi nesta condição que solicitou a
contratação de empresa prestadora de serviços por meio de
licitação, que culminou no contrato em tela. Foi feita com o
objetivo de manter o funcionamento das unidades de maneira
similar

ao

ano

anterior,

com

quantitativo

similar

de

colaboradores em cada área. Isto foi feito a tempo e o ano
letivo teve início regularmente, não tendo havido prejuízo aos
alunos e pais. Após o início da execução do contrato, verificouse que a quantidade de pessoal fornecida pela empresa estava
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sendo insuficiente para as necessidades das unidades. Por
esta razão, solicitou o aumento do quantitativo de pessoal por
meio da assinatura de aditivo. Foi então firmado o termo aditivo
que permitia a contratação de um número ATÉ 25% (vinte e
cinco por cento) maior que o originalmente contratado,
conforme necessidade. Tal distinção é importante, uma vez
que o número total de colaboradores foi sendo gradativamente
reduzido ao longo da execução do contrato, de acordo com a
efetiva necessidade apontada pelas unidades. Foi neste
contexto que se realizou a contratação, não tendo a ora
subscritora influenciado de nenhum a maneira os valores
apresentados pela contratada. Também não havia nenhuma
razão para se imaginar, no momento do procedimento
licitatório, que

seria

necessário

firmar aditivo

contratual

posterior, uma vez que foi contratado quantitativo similar ao
existente anteriormente. A leitura atenta do relatório da
auditoria não leva à conclusão de Manipulação de Preços da
Planilha de Custo que deu origem à proposta vencedora, mas
sim de erro cometido pela empresa contratada nos valores
das notas fiscais emitidas durante a execução do contrato.
Cabe apurar sob quais condições tal erro ocorreu, mas não se
pode afirmar com base nos elementos existentes no relatório
de

auditoria

que

teria

havido

irregularidade

durante

o

procedimento licitatório. A alegação de manipulação atribuída à
ora subscritora requer, para que seja comprovada: a) Prova de
intenção

de

firmar

aditivo

contratual antes

mesmo

da

contratação original. b) Prova de comunicação com a empresa
contratada a respeito desta intenção, de maneira privilegiada.
c) Prova de redução dos valores apresentados pela empresa
contratada durante o procedimento licitatório a valores mais
competitivos, sob a garantia de assinatura posterior de aditivo.
Não foi apresentado sequer indício de qualquer dos itens acima
no relatório da auditoria. Pelo contrário: a ora subscritora, ao
tomar

conhecimento

desta

irregularidade,

imediatamente
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notificou a empresa contratada. Conforme relatado no relatório
de auditoria, a empresa manifestou-se informando ter havido
“um equívoco na formatação das tabelas, sendo observada
somente por hora assim apenas o aditivo saiu a diferença” e
teria reconhecido pagamento a maior no valor de R$ 30.195,48
(trinta mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e oito
centavos), valor este imediatamente glosado de sua próxima
fatura. Mas a ora subscritora não permaneceu inerte após esta
glosa: verificando-se que a empresa, mesmo após notificada,
omitiu que utilizou-se dos valores incorretos com todos os
funcionários e não somente com aqueles contratados por meio
do aditivo, determinou a glosa dos valores remanescentes. Até
a conclusão da auditoria não teria havido tempo hábil para a
glosa da totalidade dos valores, mas hoje tal já foi feito: todos
os

valores

indevidamente

pagos

a

este

título

foram

devidamente glosados ou retidos, conforme documentação já
acostada aos autos. [...] Tais medidas foram tomadas, tendo
sido efetuada a retenção nos pagamentos a partir de
outubro/2018, incluindo a retenção da integralidade do último
pagamento previsto no contrato. A conduta da ora subscritora
não está revestida de má-fé nem se amolda ao conceito de
erro grosseiro. Quanto ao erro grosseiro, reproduzimos abaixo
trecho do inteiro teor do acórdão do processo n. 01336/2018,
deste egrégio tribunal [...]. Assim que foi identificada a
irregularidade, a ora subscritora tomou todas as medidas
possíveis

para

integralmente

os

saná-la
cofres

de

maneira

eficaz,

ressarcindo

públicos. O “erro” da empresa

contratada dificultou a identificação da irregularidade. É difícil
até imaginar que uma empresa apresentaria valores diferentes
em aditivo contratual. Por este motivo não foi imediatamente
identificada a irregularidade. Todavia, assim que foi identificada
não houve conivência ou morosidade por parte da ora
subscritora.
presentes

Pelo

exposto,

pugna

pelo

acolhimento

das

alegações de defesa, dando quitação à ora
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subscritora, sem cominação de multa, nos termos do § 2º do
Art. 87 da Lei Complementar Estadual 621/2012. Requer ainda,
caso o i. relator entenda não estar suficientemente provada a
integralidade da retenção dos valores devidos, a expedição de
ofício à Prefeitura Municipal de Marechal Floriano para juntar
aos autos todos os comprovantes de glosas e retenções, nos
termos do § 2º do Art. 117 da Lei Complementar Estadual
621/2012.”
3) O Sr. Paulo Lovatti Junior, Secretário Municipal de Saúde
(02/01/2017

a

07/03/2018),

alegou

que: “Foi

apontada

irregularidade na execução o Contrato n. 62/2017, no período
de 15/02/2017 a 23/11/2018, pela apresentação de notas
fiscais com valores incorretos, algumas a maior, outras a
menor. Tal teria se dado pela utilização por parte da empresa
contratada de valores superiores àqueles contratados. No ato
da celebração de aditivo contratual, teria a empresa contratada
apresentado

planilha

com

valores

superiores

àqueles

originalmente contratados e aplicado estes valores a todos os
seus funcionários, onerando em demasia o ente público. A
notícia desta irregularidade foi recebida pelo ora subscritor à
época da auditoria com espanto e surpresa. As notas fiscais
apresentadas sempre foram devidamente conferidas pelos
fiscais do contrato e pela área financeira, especialmente no que
tange aos quantitativos. No entanto, após detida análise com o
auxílio e a orientação da equipe de auditoria deste e. tribunal,
foi possível confirmar que a empresa contratada apresentou
notas fiscais com valores superiores àqueles devidos. Tal
conduta foi tomada sem o conhecimento do ora subscritor.
Alegações de manipulação dos valores por parte do mesmo
são no mínimo levianas e descabidas. O ora subscritor não
teve nem tem qualquer espécie de relacionamento com a
empresa contratada, não tendo sido beneficiado de nenhuma
maneira pelo contrato firmado. Ao contrário, vê-se hoje
obrigado a apresentar defesa perante este e. tribunal sob pena
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de ser condenada a restituir aos cofres públicos quantia que
não dispõe nem nunca recebeu. Com o início da nova
administração municipal em Janeiro de 2017 foi necessário um
esforço hercúleo de todos os envolvidos para o regular
funcionamento da administração. No que tange à Secretaria de
Saúde, haviam sido encerrados em Dezembro de 2016 os
contratos de serventes e vigias. A necessidade de contratação
de profissionais para estas áreas era urgente, sob pena de
comprometer o atendimento de saúde à população. A isto
soma-se o risco de surto de febre amarela que acometeu o
município nas primeiras semanas de 2017 e que levou a um
intenso esforço de vacinação de toda a população. Como
forma de lembrança, em Janeiro de 2017 foram encontrados
seis macacos mortos nas proximidades de Marechal Floriano.
Tal fato causou pânico em parte da população, sendo
necessário

um esforço concentrado para atendimento e

vacinação

dos

munícipes.

Tais

fatos

notórios

foram

amplamente divulgados pela imprensa à época, conforme
reportagem em anexo e a seguir reproduzida [...]. Foi então
realizada a licitação que culminou no contrato em tela, com o
objetivo de manter o funcionamento das unidades de
similar

ao

ano

anterior,

com

quantitativo

maneira

similar

de

colaboradores em cada área. Após o início da execução do
contrato, verificou-se que a quantidade de pessoal fornecida
pela empresa estava sendo insuficiente para as necessidades
das unidades. Por esta razão, solicitou o aumento do
quantitativo de pessoal por meio da assinatura de aditivo. Foi
então firmado o termo aditivo que permitia a contratação de um
número ATÉ 25% (vinte e cinco por cento) maior que o
originalmente contratado, conforme necessidade. Tal distinção
é importante, uma vez que o número total de colaboradores foi
sendo gradativamente reduzido ao longo da execução do
contrato, de acordo com a efetiva necessidade apontada pelas
unidades. Foi neste contexto que se realizou a contratação,
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não tendo o ora subscritor influenciado de nenhuma maneira os
valores apresentados pela contratada. Também não havia
nenhuma

razão

para

se

imaginar,

no

momento

do

procedimento licitatório, que seria necessário firmar aditivo
contratual posterior, uma vez que foi contratado quantitativo
similar ao existente anteriormente. A leitura atenta do relatório
da auditoria não leva à conclusão de Manipulação de Preços
da Planilha de Custo que deu origem à proposta vencedora,
mas sim de erro cometido pela empresa contratada nos
valores das notas fiscais emitidas durante a execução do
contrato. Cabe apurar sob quais condições tal erro ocorreu,
mas não se pode afirmar com base nos elementos existentes
no relatório de auditoria que teria havido irregularidade durante
o procedimento licitatório. A alegação de manipulação atribuída
à ora subscritora requer, para que seja comprovada: a) Prova
de intenção de firmar aditivo contratual antes mesmo da
contratação original. b) Prova de comunicação com a empresa
contratada a respeito desta intenção, de maneira privilegiada.
c) Prova de redução dos valores apresentados pela empresa
contratada durante o procedimento licitatório a valores mais
competitivos, sob a garantia de assinatura posterior de aditivo.
Não foi apresentado sequer indício de qualquer dos itens acima
no relatório da auditoria. Pelo contrário: o ora subscritor, ao
tomar

conhecimento

desta

irregularidade,

imediatamente

notificou a empresa contratada. Conforme relatado no relatório
de auditoria, a empresa manifestou-se informando ter havido
“um equívoco na formatação das tabelas, sendo observada
somente por hora assim apenas o aditivo saiu a diferença” e
teria reconhecido pagamento a maior no valor de R$ 30.195,48
(trinta mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e oito
centavos), valor este imediatamente glosado de sua próxima
fatura. Mas o ora subscritor não permaneceu inerte após esta
glosa: verificando-se que a empresa, mesmo após notificada,
omitiu que utilizou-se dos valores incorretos com todos os
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funcionários e não somente com aqueles contratados por meio
do aditivo, determinou a glosa dos valores remanescentes. Até
a conclusão da auditoria não teria havido tempo hábil para a
glosa da totalidade dos valores, mas hoje tal já foi feito: todos
os

valores

indevidamente

pagos

a

este

título

foram

devidamente glosados ou retidos, conforme documentação já
acostada aos autos. [...] Tais medidas foram tomadas, tendo
sido efetuada a retenção nos pagamentos a partir de
outubro/2018, incluindo a retenção da integralidade do último
pagamento previsto no contrato. A conduta do ora subscritor
não está revestida de má-fé nem se amolda ao conceito de
erro grosseiro. Quanto ao erro grosseiro, reproduzimos abaixo
trecho do inteiro teor do acórdão do processo n. 01336/2018,
deste egrégio tribunal [...]. Assim que foi identificada a
irregularidade, o ora subscritor tomou todas as medidas
possíveis

para

integralmente

os

saná-la
cofres

de

maneira

eficaz,

ressarcindo

públicos. O “erro” da empresa

contratada dificultou a identificação da irregularidade. É difícil
até imaginar que uma empresa apresentaria valores diferentes
em aditivo contratual. Por este motivo não foi imediatamente
identificada a irregularidade. Todavia, assim que foi identificada
não houve conivência ou morosidade por parte da ora
subscritora.
presentes

Pelo

exposto,

pugna

pelo

acolhimento

das

alegações de defesa, dando quitação à ora

subscritora, sem cominação de multa, nos termos do § 2º do
Art. 87 da Lei Complementar Estadual 621/2012. Requer ainda,
caso o i. relator entenda não estar suficientemente provada a
integralidade da retenção dos valores devidos, a expedição de
ofício à Prefeitura Municipal de Marechal Floriano para juntar
aos autos todos os comprovantes de glosas e retenções, nos
termos do § 2º do Art. 117 da Lei Complementar Estadual
621/2012.”
4) A

empresa

Vix

Serviços-ES Ltda., embora tenha sido

devidamente citada, em respeito aos princípios do contraditório
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e da ampla defesa, não apresentou alegações de defesa às
acusações imputadas no Relatório de Auditoria nº 47/2018,
encampadas pela Instrução Técnica Inicial nº 217/2019,
devendo ser decretada sua revelia.

Análise
Conforme relatado no tópico 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva 3453/2019, menos de 45 (quarenta e cinco) dias
após a celebração do Contrato nº 62/2017, a Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano firmou o 1º Termo Aditivo
(ANEXO 00126/2019-1) ao referido contrato para acrescer o
quantitativo de serviços contratados em 25% (vinte e cinco por
cento), percentual máximo admitido pelo art. 65, I, “b” e § 1º
da Lei 8.666/1993, transcrito a seguir:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – unilateralmente pela Administração:
[...]
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos por esta Lei;
[...]
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos.

Nestes casos, a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União (TCU) é pacífica no sentido de que, para fundamentar
qualquer acréscimo no objeto contratual, seja quantitativo ou
qualitativo, a justificativa técnica deve “contemplar a
análise dos valores dos serviços aditados”, inclusive com a
realização de pesquisas de mercado, com o objetivo de
demonstrar “a economicidade do termo de aditamento
contratual”, senão vejamos:
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Enunciado
As

alterações do

objeto

contratado devem

ser precedidas de

procedimento administrativo no qual fique registrada a justificativa das
alterações tidas por necessárias, embasadas em pareceres e estudos
técnicos

pertinentes,

bem

como

restar

caracterizada

a

natureza

superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos ensejadores
das alterações. Ademais, a justificativa técnica para o aditamento
contratual deve ainda contemplar a análise dos quantitativos e dos
valores dos serviços aditados, inclusive com pesquisas de mercado para
justificar a economicidade do termo de aditamento contratual . (Acórdão
3053/2016,

Ministro BENJAMIN ZYMLER, Plenário, Data da sessão:

30/11/2016)

No entanto, os valores dos postos de trabalho de servente
banheiro (40% ), servente e merendeira, constantes da
planilha apresentada pela empresa Vix Serviços–ES Ltda.,
com base na qual foi firmado o 1º Termo Aditivo (ANEXO
00126/2019-1) ao Contrato nº 62/2017, foram indevidamente
majorados (sem causa jurídica) em relação aos valores dos
mesmos postos de trabalho constantes da proposta
original
vencedora

da
do

referida

empresa

(ANEXO

00149/2019-1),

Pregão Presencial nº 02/2017 (ANEXO

00121/2019-7), que deu origem ao Contrato nº 62/2017
(ANEXO 00136/2019-3), menos de 02 (dois) meses antes.
Por sua vez, verifica-se que a Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano não procedeu a qualquer análise quanto
à economicidade da alteração quantitativa do Contrato nº
62/2017 (ANEXO 00136/2019-3), antes de firmar o 1º Termo
Aditivo

(ANEXO

00126/2019-1),

conforme

exige

a

jurisprudência do TCU, tendo simplesmente aceitado a
planilha

elaborada

unilateralmente

pela

empresa

contratada, sem realizar sequer a conferência dos valores
apresentados.
Além disso, a Equipe de Auditoria constatou que os valores
indevidamente majorados foram estendidos para todos
empregados que laboravam em cada um dos 03 (três)
postos de trabalho (servente banheiro 40%, servente e
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merendeira), não tendo se limitado tal pagamento majorado
somente às funções acrescidas, o que, ainda assim, já
constituiria violação aos termos da proposta vencedora do
certame.
Não bastasse isso, a Equipe de Auditoria verificou que, além
da majoração da planilha de custos, a empresa Vix Serviços–
ES Ltda., na maioria dos meses, apresentou notas fiscais
que não condiziam com as quantidades de prestadores de
serviços, ocasionando o pagamento pela Administração
Pública de valores superiores aos comprovantes de
pagamentos (contracheques) apresentados nos autos.
Dessa forma, a Equipe de Auditoria calculou um montante de
R$ 216.638,44 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e
oito reais e quarenta e quatro centavos) pago a maior para a
empresa Vix Serviços–ES Ltda. no período de fevereiro de
2017 a setembro de 2018 (ANEXOS 00178/2019-2 a
00284/2019-6), sendo o valor de R$ 132.796,62 (cento e trinta
e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois
centavos), equivalente a 41.674,7591 VRTE, no exercício de
2017, e R$ 83.841,82 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta
e um reais e oitenta e dois centavos), equivalente a
25.619,3302 VRTE, no exercício de 2018.
Após o encaminhamento pela Equipe de Auditoria do Ofício de
Submissão nº 00103/2018-1, a empresa Vix Serviços ES
Ltda. reconheceu que houve “um equívoco na formatação
das tabelas, sendo observada somente por hora assim
apenas o aditivo saiu a diferença” (sic), por outro lado
alegou que os valores recebidos a maior teriam sido
apenas de R$ 30.195,48 (trinta mil, cento e noventa e cinco
reais

e

quarenta

e oito centavos), bem como que a

Administração Pública teria efetuado a glosa deste valor.
No entanto, a Equipe de Auditoria discordou do montante
calculado pela empresa contratada, pois tal montante se
referia aos valores indevidamente majorados somente com
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relação à quantidade de empregados acrescidos no aditivo
contratual, e não com relação a todos empregados que
laboravam em cada um dos 03 (três) postos de trabalho
(servente banheiro 40%, servente e merendeira).
Por sua vez, nas alegações de defesa, apresentadas nos
autos deste Processo TC 8440/2018 pelo Sr. João Carlos
Lorenzoni, Prefeito Municipal (01/01/2017 – em atividade),
pela Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal de Educação
e Esporte (02/01/2017 – em atividade), e pelo Sr. Paulo
Lovatti Junior, Secretário Municipal de Saúde (02/01/2017 a
07/03/2018), tais gestores concordaram com a presente
irregularidade, relatada pela Equipe de Auditoria.
Na sequência, alegaram que a Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano realizou o cálculo da quantia total paga a
maior para a empresa Vix Serviços–ES Ltda., durante todo o
período de vigência do Contrato nº 62/2017 (ANEXO
00136/2019-3)

e

do

seu

1º

Termo

Aditivo

(ANEXO

00126/2019-1), isto é, no período de fevereiro de 2017 a
fevereiro de 2019, chegando-se ao valor de R$ 247.260,23
(duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e
vinte e três centavos).
Nessa

esteira,

os

gestores

somente

apresentaram

memoriais de cálculo e algumas notas de empenho,
liquidação e pagamento relativas à alegada glosa. No
entanto, entendemos que tal documentação apresentada
pelos defendentes, em anexo às suas defesas, é insuficiente
para comprovar a efetiva glosa do valor de dano ao erário
apurado

(Peças

Complementares

13.814/2019-2

a

13.818/2019-1). A comprovação da glosa deve ser realizada
por meio dos seguintes documentos: a) notas fiscais de
todos os meses em que foram efetuadas as glosas pela
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, referentes ao
dano

ao

erário

apontado

no

tópico

3.1

(A7) desta

Manifestação Técnica; b) cópia dos cheques ou de outros
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documentos idôneos (DOC, TED ou estrato bancário da
Prefeitura), por meio dos quais tenham sido efetuados os
pagamentos destas notas fiscais à empresa Vix Serviços–
ES Ltda., de modo a comprovar o abatimento da glosa no
pagamento.
Ante o exposto, sugere-se a notificação do Sr. João Carlos
Lorenzoni, Prefeito Municipal (01/01/2017 – em atividade), da
Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal de Educação e
Esporte (02/01/2017 – em atividade), e do Sr. Paulo Lovatti
Junior,

Secretário

Municipal

de

Saúde

(02/01/2017

a

07/03/2018), para que apresentem os seguintes documentos:
a) notas fiscais de todos os meses em que foram efetuadas
as glosas pela Prefeitura Municipal de Marechal Floriano,
referentes ao dano ao erário no montante de R$ 247.260,23
(duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e
vinte e três centavos), apontado no tópico 3.1 (A7) desta
Manifestação Técnica; b) cópia dos cheques ou de outros
documentos idôneos (DOC, TED ou estrato bancário da
Prefeitura), por meio dos quais tenham sido efetuados os
pagamentos destas notas fiscais à empresa Vix Serviços–
ES Ltda., de modo a comprovar o abatimento da glosa no
pagamento; c) nota de arrecadação do valor equivalente ao
dano ao erário aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano.
1.4.1. Fundamentação Do Voto referente ao item 1.4
Nota-se, aqui, a presença de duas irregularidades, a primeira foi a majoração do
valor pago por posto de trabalho (sem causa jurídica que a justifique) quando da
celebração do primeiro termo aditivo para aumentar o quantitativo de alguns postos
(ressalta-se que esse aditivo aumentou o valor de todos os postos do Contrato). A
segunda irregularidade foi a apresentação, pela empresa Vix Serviço-ES Ltda, de
notas fiscais que não condiziam com as quantidades de prestadores de serviços – o
que acarretou que o Município pagasse além do que seria devido.
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Os gestores concordaram com a irregularidade e realizaram o cálculo do valor pago
a maior pelos motivos do parágrafo acima, chegando à quantia de R$ 247.260,23
(duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e vinte e três centavos),
porém não houve comprovação documental suficiente da efetiva glosa desse valor,
o que deverá ser comprovado (acompanhamos, assim, a área técnica neste ponto).

O douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer nº
05406/2019-1, anuiu em parte o posicionamento da área técnica, haja vista que
concordou com as diligências solicitadas, mas ao invés da determinação ao órgão
jurisdicionado de instauração de tomada de contas especial, opinou pela formação
de processos apartados para apurar os danos causados.
Considerando a necessidade de quantificar o dano, bem como de apurar os
responsáveis, entendo pela necessidade de determinação de que o Município
proceda tomada de contas especial, se for o caso, apenas em segundo momento,
haja vista que a instrução do feito pode vir a influenciar na futura Tomada de
Contas Especial instaurada pelo Município. No que pese isso, pode-se aproveitar
a oportunidade para notificar o atual Prefeito Municipal (Sr. João Carlos Lorenzoni)
para que seja informado, no prazo de 30 (trinta) dias, quais medidas administrativas
já foram tomadas, pelo Município de Marechal Floriano.
Assim, acompanhamos parcialmente o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, para determinar as diligências citadas na Manifestação
Técnica 10440/2019, bem como, expedição de notificação para sobre providências
administrativas já adotadas.
2.

DOS DISPOSITIVOS:

Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da Área Técnica
e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator

1. DECISÃO:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:

1.1. Diligenciar o feito, sendo determinadas as seguintes providências:
1.1.1. NOTIFICAR o Sr. João Carlos Lorenzoni, Prefeito Municipal
(01/01/2017 – em atividade), a Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal
de Educação e Esporte (02/01/2017 – em atividade), para, em relação ao
Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1), firmado com a empresa Vix
Serviços–ES Ltda., apresentar no prazo de 30 (trinta) dias: 1) notas fiscais
de todos os meses em que foram efetuadas a glosa do valor de R$ 8.000,70
(oito mil reais e setenta centavos) pela Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano; 2) cópia dos cheques ou de outros documentos idôneos (DOC,
TED ou extrato bancário da Prefeitura), por meio dos quais tenham sido
efetuados os pagamentos destas notas fiscais à empresa Vix Serviços–ES
Ltda., de modo a comprovar o abatimento da glosa no pagamento; 3) nota
de arrecadação do citado valor aos cofres públicos da Prefeitura Municipal
de Marechal Floriano.
1.1.2. NOTIFICAR o Sr. João Carlos Lorenzoni, Prefeito Municipal
(01/01/2017 – em atividade), a Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal
de Educação e Esporte (02/01/2017 – em atividade), o Sr. Paulo Lovatti
Junior, Secretário Municipal de Saúde (02/01/2017 a 07/03/2018), a Srª.
Simony Endlich, Fiscal do Contrato nº 062/2017 da Secretaria Municipal de
Saúde (15/02/2017 a 07/03/2017), a Srª. Maria Arlete Novaes Moraes
Silva, Fiscal Contrato nº 062/2017 da Secretaria de Educação e Esporte
(02/01/2017 – em atividade) e a empresa Vix Serviços–ES Ltda., para
apresentarem os seguintes documentos e informações no prazo de 30
(trinta) dias:
1.1.2.1. Cópia do acordo firmado pela empresa Vix Serviços–ES Ltda.
com o sindicato dos trabalhadores para pagamento dos valores
devidos às merendeiras e serventes a título de adicional de
insalubridade, no montante de R$ 71.494,89 (setenta e um mil,
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quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), bem
como cópia dos comprovantes dos pagamentos, efetuados pela
empresa Vix Serviços–ES Ltda., de todas as 10 (dez) prestações,
estabelecidas no citado acordo.
1.1.2.2. Caso não reste comprovado que a empresa Vix Serviços–ES
Ltda. tenha efetuado o pagamento dos valores devidos às merendeiras
e

serventes

propugnado

a

título

acima,

de

devem

adicional de
ser

insalubridade, conforme

apresentados

documentos

que

comprovem a glosa definitiva do montante de R$ 71.494,89 (setenta e
um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove
centavos), tais como: 1) notas fiscais de todos os meses em que foram
efetuadas a glosa deste valor pela Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano; 2) cópia dos cheques ou de outros documentos idôneos
(DOC, TED ou extrato bancário da Prefeitura), por meio dos quais
tenham sido efetuados os pagamentos destas notas fiscais à empresa
Vix Serviços–ES Ltda., de modo a comprovar o abatimento da glosa no
pagamento; 3) nota de arrecadação do citado valor aos cofres públicos
da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
1.3. NOTIFICAR o Sr. João Carlos Lorenzoni, Prefeito Municipal (01/01/2017 – em
atividade), a Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal de Educação e Esporte
(02/01/2017 – em atividade), o Sr. Paulo Lovatti Junior, Secretário Municipal de
Saúde (02/01/2017 a 07/03/2018), a Srª. Simony Endlich, Fiscal do Contrato nº
062/2017 da Secretaria Municipal de Saúde (15/02/2017 a 07/03/2017), a Srª.
Thaynara Silva Rhein, Fiscal do Contrato nº 062/2017 da Secretaria Municipal de
Saúde (08/03/2018 - em atividade) e a Srª. Maria Arlete Novaes Moraes Silva
Fiscal Contrato nº 062/2017 da Secretaria de Educação e Esporte (02/01/2017 - em
atividade) para apresentarem os seguintes documentos e informações no prazo
de 30 (trinta) dias:

1.3.1. no tocante à alegada glosa do valor de R$ 139.860,00 (cento e
trinta e nove mil, oitocentos e sessenta reais), relativo ao período de
fevereiro de 2017 a julho de 2018, deve ser apresentada a cópia dos
cheques ou de outros documentos idôneos (DOC, TED ou extrato
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bancário da Prefeitura), por meio dos quais tenham sido efetuados os
pagamentos das notas fiscais nº 1364, 1365, 1366, 1367 1368 e 1369
à empresa Vix Serviços–ES Ltda., referentes ao mês de agosto de
2018, de modo a comprovar o abatimento da glosa no pagamento.
1.3.2. no tocante ao fornecimento de materiais e equipamentos de
limpeza pela empresa Vix Serviços–ES Ltda. no período de agosto de
2018 a fevereiro de 2019 (término da vigência do 1º Termo Aditivo ao
Contrato nº 62/2017), deve ser informado se a Prefeitura Municipal de
Marechal Floriano efetuou novas glosas ou se houve fornecimento
satisfatório de tais produtos pela contratada. Com relação à primeira
hipótese (novas glosas), devem ser apresentados os seguintes
documentos: 1) notas fiscais de todos os meses em que foram
efetuadas as glosas pela Prefeitura Municipal de Marechal Floriano; 2)
cópia dos cheques ou de outros documentos idôneos (DOC, TED ou
extrato bancário da Prefeitura), por meio dos quais tenham sido
efetuados os pagamentos destas notas fiscais à empresa Vix Serviços–
ES Ltda., com as devidas glosas dos valores correspondentes ao dano
ao erário suportado em decorrência da ausência de fornecimento de
materiais e equipamentos de limpeza no período de agosto de 2018 a
fevereiro de 2019; 3) nota de arrecadação do valor equivalente ao dano
ao erário aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano. Com relação à segunda hipótese (recebimento satisfatório de
materiais e equipamentos de limpeza), referentes ao período de agosto
de 2018 a fevereiro de 2019, devem ser apresentados os seguintes
documentos: 4) termo de recebimento dos materiais e equipamentos
de limpeza, atestado pelos fiscais do Contrato nº 062/2017.
1.4. Notificar o Sr. João Carlos Lorenzoni, Prefeito Municipal (01/01/2017 – em
atividade), a Srª. Edia Klippel Littig, Secretária Municipal de Educação e Esporte
(02/01/2017 – em atividade), e o Sr. Paulo Lovatti Junior, Secretário Municipal de
Saúde (02/01/2017 a 07/03/2018), para que apresentem os seguintes documentos
no prazo de 30 (trinta) dias: a) notas fiscais de todos os meses em que foram
efetuadas as glosas pela Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, referentes ao
dano ao erário no montante de R$ 247.260,23 (duzentos e quarenta e sete mil,
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duzentos e sessenta reais e vinte e três centavos), apontado no tópico 3.1 da
Manifestação

Técnica

10440/2019-9; b) cópia dos cheques ou de outros

documentos idôneos (DOC, TED ou extrato bancário da Prefeitura), por meio dos
quais tenham sido efetuados os pagamentos destas notas fiscais à empresa Vix
Serviços–ES Ltda., de modo a comprovar o abatimento da glosa no pagamento; c)
nota de arrecadação do valor equivalente ao dano ao erário aos cofres públicos da
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.
1.5. Notificar o atual Prefeito Municipal (Sr. João Carlos Lorenzoni) para que seja
informado, no prazo de 30 (trinta) dias quais medidas administrativas já foram
tomadas, pelo Município de Marechal Floriano, em relação ao:
1.5.1. Contrato nº 234/2017 (ANEXO 00137/2019-8), firmado com a empresa
Brutus Service Ltda.–ME, no que toca a apuração do montante do dano ao
erário ocorrido na execução deste contrato, bem como a identificação dos
responsáveis, em decorrência de pagamentos efetuados pelo serviço de
limpeza e desinfecção das caixas d`água de unidades escolares e de saúde,
sem a devida contraprestação deste serviço, que já integrava o objeto do
Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1).
1.5.2. No tocante ao Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1), firmado
com a empresa Vix Serviços–ES Ltda., no que se refere à apuração de
ausência da prestação do serviço de limpeza e desinfecção das caixas
d`água tanto de unidades escolares, quanto de unidades de saúde, durante
todo o período de vigência deste contrato, bem como para quantificar o
montante do dano ao erário decorrente de pagamentos efetuados sem a
correspondente prestação do citado serviço, com a devida identificação dos
responsáveis.
1.5.3. Apuração e quantificação de eventual dano ao erário decorrente de
condenações judiciais envolvendo verbas trabalhistas e demais encargos
legais, relativos ao Contrato nº 62/2017 (ANEXO 00136/2019-1), firmado
com a empresa Vix Serviços–ES Ltda., nas quais a referida Prefeitura tenha
arcado com os valores resultantes das condenações. Os valores destas
condenações judiciais, suportados pela Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano, que não estejam abrangidos pelo montante retido de R$ 71.494,89
(setenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove
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centavos), referente ao adicional de insalubridade, deve ser quantificado
como dano ao erário, com a identificação dos responsáveis.
1.6. Decretar a revelia da empresa Vix Serviços–ES Ltda., com fulcro no art. 65,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº
261/2013, tendo em vista a ausência de apresentação de alegações de defesa às
acusações imputadas no Relatório de Auditoria nº 47/2018, encampadas pela
Instrução Técnica Inicial nº 217/2019, conforme as razões antes expendidas;
1.7. DEIXAR DE DETERMINAR ao Município a instauração de Tomada de Contas
Especial, podendo fazê-lo, se for o caso, após a oitiva dos responsáveis, pelas
razões antes expendidas;
1.8. DISPONIBILIZAR aos gestores cópia da Manifestação Técnica 10440/2019-9,
alertando-os de que o descumprimento a decisão desta Corte de Contas poderá
resultar na aplicação da multa prevista no art. 135, inciso IV, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/12/2019 – 43ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha (relator).
4.2. Conselheiros Substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de
Oliveira.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: A8B6D-20ABE-794FF

