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NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
Decisão 01739/2019-5
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09153/2019-9
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2019
UG: MPES - Ministério Público do Estado do Espírito
Santo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EDER PONTES DA SILVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 1º QUADRIMESTRE
DE 2019 – ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO
TÉCNICO 204/2019 AO JURISIDICIONADO – À ÁREA
TÉCNICA PARA APENSAR FUTURAMENTE AOS AUTOS
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO DE 2019
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre o Relatório de
Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre de 2019, do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sob a
responsabilidade do senhor Eder Pontes da Silva.
www.tce.es.gov.br

O Núcleo de Macroavaliação Governamental elaborou
o Relatório Técnico 204/2019 e a Manifestação Técnica
6874/2019, concluindo que o Ministério Público
Estadual não se enquadra na situação prevista no inciso
II do § 1º do art. 59 da LRF, e sugerindo o envio de cópia
do Relatório Técnico ao gestor e ao responsável pelo
Controle Interno do Ministério Público.
Ressalta, ainda, a necessidade do retorno dos presentes
autos à unidade técnica responsável pela análise da
Prestação de Contas do Ministério Público Estadual, para
ser apensado, futuramente, aos autos da Prestação de
Contas, em atendimento ao art. 277, § 1º, da Resolução
TC 261/2013.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelen�ssimo Procurador
Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas
2987/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
no Relatório Técnico 204/2019, nos seguintes termos:
1 FORMALIDADES: PUBLICAÇÃO, ASSINATURA, REMESSA
AO TCEES E INSERÇÃO NO SINCONFI
Observou-se que o RGF cumpriu as formalidades
atinentes a publicar e a encaminhar tempestivamente
todos os demonstrativos exigidos; às assinaturas
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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exigidas; à compatibilidade aos modelos do MDF; e à
inserção no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro (Sinconfi), conforme checklist
do Apêndice A.

tempestivamente todos os demonstrativos exigidos; às
assinaturas exigidas; à compatibilidade aos modelos do
MDF; e à inserção no Sistema de Informações Contábeis
e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Sinconfi) (seção 1).

2 PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL

Constatou-se que o RGF publicado pelo Ministério
Público evidencia o percentual de 1,65% da despesa total
com pessoal sobre a RCL ajustada, o mesmo percentual
apurado pelo TCEES mediante o Painel de Controle da
Macrogestão Governamental, sendo inferior ao limite
Legal (2,00%), ao limite Prudencial (1,90%) e ao “limite”
de Alerta (1,80%), todos estabelecidos na LRF (seção 2).

O Painel de Controle da Macrogestão Governamental
aponta o montante apurado de R$ 233.219.089,65 para
as despesas com pessoal para fins da LRF em abril de 2019.
Considerando a RCL ajustada de R$ 14.105.826.296,69, o
percentual da despesa com pessoal sobre a RCL ajustada
apurado é 1,65%, valor coincidente ao publicado,
conforme Figura 1 a seguir.
Figura 1 – Percentual da despesa com pessoal – 1º
quadrimestre de 2019
Fonte: Painel de Controle da Macrogestão Governamental
Portanto, constatou-se que o RGF republicado pelo
Ministério Público evidencia o percentual de 1,65% da
despesa total com pessoal sobre a RCL ajustada, o mesmo
percentual apurado pelo TCEES mediante o Painel de
Controle da Macrogestão Governamental, sendo inferior
ao limite Legal (2,00%), ao limite Prudencial (1,90%) e ao
“limite” de Alerta (1,80%), todos estabelecidos na LRF.
O Gráfico 1 a seguir mostra a evolução do percentual
da despesa com pessoal para fins fiscais dos últimos 12
meses com base no Apêndice B.
Gráfico 1 – Evolução do percentual da despesa com
pessoal – últimos 12 meses
Fonte: Apêndice B
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) cumpriu as
formalidades atinentes a publicar e encaminhar

Por fim, verificou-se que o Ministério Público não se
encontra em nenhuma hipótese dos incisos I e IV do
artigo 5º da Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos
de infração administrativa contra as leis de finanças
públicas.
Entre os bene�cios esperados decorrentes deste
acompanhamento, destacam-se o aumento da
transparência da gestão fiscal e a melhoria na apuração
e divulgação das informações econômicas, financeiras e
contábeis.
Considerando o exposto neste Relatório, sugere-se ao
Conselheiro Relator o encaminhamento deste relatório
técnico ao gestor e ao responsável pelo Controle Interno
do Ministério Público.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em todos os seus
termos, o entendimento técnico e do Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO TÉCNICO
204/2019 ao Procurador Geral de Justiça, senhor Eder
Pontes da Silva e ao responsável pelo Controle Interno
do Ministério Público;
1.2. ENCAMINHAR OS AUTOS à unidade técnica
responsável pela análise da Prestação de Contas
do Ministério Público Estadual, para ser apensado,
futuramente, aos autos da Prestação de Contas do
exercício de 2019, em atendimento ao art. 277, § 1º, do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Decisão 01743/2019-1
Processo: 09087/2019-5
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMED - Secretaria Municipal de Educação de Vila
Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ROBERTO ANTONIO BELING NETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VILA VELHA – OMISSÃO
NO ENVIO: MESES 01, 02 ,03 e 04 EXERCICIO 2019 –
REITERAR NOTIFICAÇÃO - CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas mensal da
Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, por
meio do sistema CidadES deste Tribunal, referente aos
meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 sob responsabilidade do
Senhor Roberto Antônio Beling Neto conforme Instrução
Normativa TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3513/2019
ao Sr. Roberto Antônio Beling Neto, conforme prevê o
artigo 20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento
do prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme manifestação Técnica Nº 5920/2019-3
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não

atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3513/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 2992/2019-2, da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que acompanhou
in totun a proposta constante na referida Manifestação
Técnica (5920/2019-2).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
www.tce.es.gov.br

artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5920/2019-3 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3513/2019 e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES até o presente momento,
observou-se que a secretaria Municipal de Educação de
Vila Velha não encaminhou o período demandado.
O Regimento Interno desta corte de Contas em seu

artigo 300 c/c 358 prevê, por determinação do Relator, a
abertura do contraditório ou a realização de diligência, e
assim possa ocorrer a citação, notificação e comunicação
de diligência:
Art. 300. Determinada pelo Relator a abertura do
contraditório ou a realização de diligência, o processo
será remetido à secretaria do colegiado para que expeça
os atos processuais relativos à citação, à notificação e à
comunicação de diligência, e efetive o controle de prazo.
Art. 358. O chamamento ao processo, bem como a
comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á
mediante:
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável
de processo contra ele instaurado, chamando-o para se
defender e ou recolher a importância devida;
II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal
dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando
suprir a necessidade de algum dado, esclarecimento ou
providência preliminar;
III - notificação, nos demais casos.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01, 02, 03, 04 de 2019 e notificado para encaminha-las.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
www.tce.es.gov.br

TC 9049/2019; 8854/2019, 8618/2019, 10037/2019,
2823/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Citar o responsável Sr. Roberto Antônio Beling Neto,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
com base no art. 157, III, do RITCEES – Resolução
261/2013, apresente razões de justificativa pelo atraso,
sob pena de aplicação de multa, conforme art. 389 do
RITCEES e art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012.
1.2. NOTIFICAR o Sr. Roberto Antônio Beling Neto,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
encaminhe a Prestação de Contas Mensal referentes aos
meses 01, 02, 03 e 04/2019, da Secretaria Municipal de
Educação de Vila Velha, sob pena de multa.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator Sebastião
Carlos Ranna de Macedo. Vencido o conselheiro João
Luiz Cotta Lovatti, que votou por aplicar multa de R$ 2
mil (dois mil reais), nos termos do art. 135, Parágrafo 4º,
da LC 621/2012 c/c artigo 389, inciso VIII do Regimento
Interno, acompanhando a área técnica.
3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01745/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09110/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças de Vila
Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: RICARDO JOSE PASOLINI
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VILA VELHA – OMISSÃO
NO ENVIO: MESES 01, 02 ,03 e 04 EXERCICIO 2019 –
REITERAR NOTIFICAÇÃO - CITAR.

encaminhamento da Prestação de Contas mensal da
Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha, por meio
do sistema CidadES deste Tribunal, referente aos meses
01, 02, 03 e 04 de 2019 sob responsabilidade do Senhor
Ricardo José Pasolini conforme Instrução Normativa TC
43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3486/2019
ao Sr. Ricardo José Pasolini, conforme prevê o artigo 20
da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento do
prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme Manifestação Técnica Nº 6107/2019-8
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3486/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

RELATÓRIO

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).

Os presentes autos versam acerca de omissão no

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

www.tce.es.gov.br

foi elaborado o Parecer 2994/2019-1, da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que acompanhou
in totun a proposta constante na referida Manifestação
Técnica (6107/2019-2).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,

razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
6107/2019-3 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3486/2019 e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES até o presente momento,
observou-se que a Secretaria Municipal de Finanças de
Vila Velha não encaminhou o período demandado.
O Regimento Interno desta corte de Contas em seu
artigo 300 c/c 358 prevê, por determinação do Relator, a
abertura do contraditório ou a realização de diligência, e
assim possa ocorrer a citação, notificação e comunicação
de diligência:
Art. 300. Determinada pelo Relator a abertura do
contraditório ou a realização de diligência, o processo
será remetido à secretaria do colegiado para que expeça
os atos processuais relativos à citação, à notificação e à
comunicação de diligência, e efetive o controle de prazo.
Art. 358. O chamamento ao processo, bem como a
comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á
mediante:
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável
de processo contra ele instaurado, chamando-o para se
defender e ou recolher a importância devida;
www.tce.es.gov.br

II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal
dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando
suprir a necessidade de algum dado, esclarecimento ou
providência preliminar;
III - notificação, nos demais casos.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01, 02, 03, 04 de 2019 e notificado para encaminha-las.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 9049/2019; 8854/2019, 8618/2019, 10037/2019,
2823/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECISÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Citar o responsável Sr. Ricardo José Pasolini, para
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, com
base no art. 157, III, do RITCEES – Resolução 261/2013,
apresente razões de justificativa pelo atraso, sob pena de
aplicação de multa, conforme art. 389 do RITCEES e art.
135 da Lei Complementar nº 621/2012.
1.2. NOTIFICAR o Sr. Ricardo José Pasolini, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, encaminhe a
Prestação de Contas Mensal referentes aos meses 01,
02, 03 e 04/2019, da Secretaria Municipal de Finanças
de Vila Velha, sob pena de multa.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator Sebastião
Carlos Ranna de Macedo. Vencido o conselheiro João
Luiz Cotta Lovatti, que votou por aplicar multa de R$ 2
mil (dois mil reais), nos termos do art. 135, Parágrafo 4º,
da LC 621/2012 c/c artigo 389, VII do Regimento Interno,
acompanhando a área técnica.
3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01752/2019-1

Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 04588/2018-6
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

–

UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA –SECONT
Procuradores: MARIANA FERNANDES BELIQUI (OAB:
15918-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532-ES), PEDRO
LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), AMANDA
LOYOLA GOULART (OAB:24474-ES), ALEX DE FREITAS
ROSETTI (OAB: 10042-ES), CAMILA CARLETE GOMES
(OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA
(OAB: 10107-ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES
ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 03.444.489/0001-89),
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB:262B-ES), LUANA ASSUNCAO
DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), MARCELO
ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO
RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS
DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), NATHALIA
SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), THIAGO FELIPE VARGAS
SIMOES (OAB: 13399-ES), LUAN FERNANDES RODRIGUES
(CPF: 147.585.367-08), EVALDO RIBEIRO DE CASTRO
(CPF:129.613.557-88), ERILDO PEDRINI NETTO (CPF:
149.603.377-96), THAIS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
(CPF: 135.955.697-41), GIOVANI PAPI DE ABREU (CPF:
148.632.957-82)
www.tce.es.gov.br

REPRESENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO – NOTIFICAR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARÊNCIA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NO
PRAZO DE 90 DIAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Trata-se de Representação autuada a partir da
deliberação proposta no Acórdão TC 1318/2017 –
Plenário, prolatado nos autos do Processo TC 8699/2015,
que tem como escopo a apuração de irregularidade
atinente à realização de despesas sem prévio empenho,
ocorridas no âmbito da Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca-SEAG,
no exercício de 2014.
A Decisão Monocrática 01065/2018-1 conheceu
a presente representação, submetendo os autos
à Secretaria Geral de Controle externo para que
promovesse a instrução dos autos.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial
00561/2018-4, determinou-se através da Decisão SEGEX
00553/2018-1 a citação do responsável, Sr. Ênio Bergoli
da Costa, Secretário da SEAG, para que apresentasse,
no prazo de 30 (trinta dias), razões de justificativas e
documentos que entendesse necessários, em razão das
ocorrências constantes na ITI.
Em resposta ao Termo de Citação 01106/2018-6, o
responsável apresentou as justificativas e documentos
que constam no e-TCEES (Defesa Justificativa 00046/2019,
Procuração
00015/2019,
Peça
Complementar
01095/2019, Peça Complementar 01096/2019 e Peça
Complementar 01097/2019).
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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de Fiscalizações não Especializadas, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva 00787/2019-2, sugeriu
a procedência da representação, tendo em vista a
irregularidade 4.4.1 (despesa efetuada sem prévio
empenho), e que fossem rejeitadas as preliminares
suscitadas e as razões de justificativas do Sr. Enio Bergoli
da Costa.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.
º 01250/2019-8, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva divergiu do entendimento da área
técnica, pugnando no seguinte sentido:
-Estabeleça uma coordenação padronizada dos
processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram
as irregularidades de despesa sem prévio empenho
ocorridas no órgão fiscalizado neste processo, a fim
permitir uma definição das consequências dessas
irregularidades, bem como a identificação de seus
responsáveis;
-Após conclusão dos procedimentos administrativos de
apuração de responsabilidade, encaminhe o resultado
dos trabalhos a esse Tribunal, com a conclusão do
processo e medidas adotadas pela Administração
Estadual no caso específico do órgão fiscalizado neste
processo, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de
multa, nos termos do art. 389, inciso IV, do RITCEES.
É o sucinto relatório.
VOTO
Conforme antes informado, a presente representação
originou-se do Acórdão TC 1318/2017 – Plenário,
prolatado nos autos do Processo TC 8699/2015, que
cancelou a inspeção autorizada na Secretaria de
Estado da Saúde – SESA, e determinou a autuação de

documentos desentranhados e copiados daqueles
autos, relativos a diversas Unidades Gestoras, sendo a
presente, relativa à Secretaria de Estado de Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca.
Assim, necessário é a sua análise, em face da
documentação que lhe deu suporte, bem como dos
elementos trazidos pela área técnica e pelo Parquet de
Contas, para apreciação pelo Colegiado.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, assim se
manifestou nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
00787/2019-2, verbis:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo
95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99,
§2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012), sugerese que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente
Representação, tendo em vista o reconhecimento da
seguinte irregularidade:
4.1.1 DESPESA EFETUADA SEM PRÉVIO EMPENHO
Critério: Artigo 60, caput, da Lei 4.320/64.
Responsável: Enio Bergoli da Costa (Secretário de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca)
4.2. Diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. Rejeitar as preliminares suscitadas nos itens 2.1,
2.2 e2.3 desta ITC, conforme fundamentações constantes
naqueles itens;
4.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Enio
Bergoli da Costa, Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca, de modo a
ratificar sua responsabilidade quanto à irregularidade
www.tce.es.gov.br

reconhecida no item 3.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva.
4.3. Destaca-se o pedido de sustentação oral constante
da Defesa//Justificativa 00046/2019 (documento
eletrônico 269, ﬂ. 19).
O douto representante do Parquet de Contas opinou
no sentido de que seja determinado ao Secretário
de Estado de Controle e Transparência – SECONT,
que estabeleça uma coordenação padronizada dos
processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram
as irregularidades de despesa sem prévio empenho
ocorridas no órgão fiscalizado neste processo, a fim
de permitir uma definição das consequências dessas
irregularidades, e a identificação dos responsáveis.
Opinou, ainda, pela expedição de determinação ao
mesmo Secretário, no sentido de que, após a conclusão
dos procedimentos administrativos, encaminhe os seus
resultados, com a conclusão do processo e medidas
adotadas, a este Tribunal, no prazo de 90 dias, sob
pena de multa, nos termos do artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013.
Considerando que foram abertos nesta Corte de Contas
vários processos com o mesmo objeto, que se originaram
do Acórdão TC 1318/2017- Plenário, proferido nos autos
do Processo TC 8699/2015, e o procedimento que vem se
adotando é no sentido de notificar o Secretário de Estado
de Controle e Transparência, para que encaminhe o
resultado dos trabalhos a este Tribunal, com a conclusão
do processo e medidas adotadas pela Administração
Estadual, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de
multa, bem como determinar que estabeleça uma
coordenação padronizada dos processos disciplinares
e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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despesa sem prévio empenho ocorridas no órgão
fiscalizado, entendo razoável, no intuito de se conferir
padronização às apurações. Dessa forma, divergindo da
área técnica, filio-me à sugestão do Parquet de Contas.

fiscalizado neste processo, no prazo de 90 (noventa)
dias, sob pena de multa, nos termos do art. 389, inciso
IV do RITCEES.

3. DO DISPOSITIVO:

3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Ante o exposto, divergindo do entendimento da
área técnica e acompanhando o posicionamento do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão
que submeto à sua apreciação.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. DETERMINAR ao Secretário de Estado de Controle
e Transparência, Sr. Edmar Moreira Camata, ou quem
vier a sucedê-lo, que estabeleça uma coordenação
padronizada dos processos disciplinares e/ou
sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa
sem prévio empenho ocorridas na Secretaria de Estado
de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, no
exercício de 2014, permitindo, assim, a definição das
consequências dessas irregularidades, bem como a
identificação dos responsáveis;
1.2. NOTIFICAR o Secretário de Estado de Controle
e Transparência, Sr. Edmar Moreira Camata, que
encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal,
com a conclusão do processo e medidas adotadas pela
Administração Estadual no caso específico do órgão

2. Unânime.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo
Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Fiscalização

–

UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOAO CLEBER BIANCHI, GUERINO LUIZ
ZANON, KATIA CILENE DOS SANTOS FELIX
Representante: ORBIS AMBIENTAL S.A.
Procurador: NEIBER RODRIGUES DA SILVA (CPF:

www.tce.es.gov.br

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação com
pedido de concessão de medida cautelar, interposta
pela empresa Orbis Ambiental S/A, noticiando indícios
de irregularidades constantes no Edital de Concorrência
12/2019, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para executar serviços de limpeza pública
urbana pela Prefeitura Municipal de Linhares.
Em síntese, o representante alega que as supostas
irregularidades se relacionam com os seguintes pontos:

- Critério de Desempate - Item 12.3.b.2 e b.3;

Processo: 09111/2019-5
-

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

- Proposta de Preço - Item 11.2.b.2.1 e 12.3.a.6;

Produzido em fase anterior ao julgamento
Externo

REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINHARES – EXERCÍCIO DE 2019 – CONHECER – INDEFERIR
CAUTELAR – TRAMITAR SOB RITO ORDINÁRIO –
APENSAR O PROCESSO TC 10147/2019 AOS PRESENTES
AUTOS – DAR CIÊNCIA AO REPRESENTANTE

- Qualificação Técnica - Item 7.5.1 - Exigência de CRA;

Decisão 01730/2019-4

Classificação: Controle
Representação

729.048.286-72)

- Procedimento arbitrário de aplicação de multas, sem
direito à ampla defesa e contraditório - Item 24.4 e item
9.2 da Minuta de Contrato (Anexo Il);
- Equívocos orçamentários: a) Implantação e Operação
de Transbordo - Item 3 do Projeto Básico; b) Horas Extras
- Base de Cálculo; e c) Item 1.7 da Planilha Orçamentária
(Anexo I) – Limpeza Mecanizada de praia;
- Descumprimento da Portaria Conjunta n° 02/2012 Licitação da Destinação Final, conjuntamente com os
serviços de transporte.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Inicialmente, mediante a Decisão Monocrática 474/2019,
determinei a notificação dos senhores Guerino Zanon,
Prefeito Municipal, João Cleber Bianchi, Secretário de
Obras e Serviços Urbanos, e Kátia Cilene dos Santos Félix,
Presidente da Comissão de Licitação, para que no prazo
de 5 (cinco) dias prestassem as informações necessárias
em face da presente Representação.

transcrita:

Em resposta à notificação, os responsáveis apresentaram
esclarecimentos e cópia de documentação. Cabe
destacar que nos esclarecimentos consta a seguinte
informação:

A análise foi realizada a partir de exame dos documentos
acostados aos autos e de consulta à internet, sendo
observadas as Normas de Auditoria Governamental –
NAG, aplicáveis ao controle externo brasileiro - adotadas
como normas gerais de auditoria por este TCEES,
conforme Resolução TC 233/2012.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Considerando a representação em tela, a Administração
Municipal verificou a necessidade de suspensão do
certame para realização de adequações no edital,
conforme se verifica da publicação anexa (Doc. 01).

Por se tratar de apreciação dos fundamentos e
pressupostos da cautelar, que requer celeridade na
análise processual, o exame se restringiu aos pontos
representados.

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

Desta forma, considerando que o pedido cautelar tem
como finalidade tão somente a suspensão do certame,
verifica-se que houve a perda do objeto, motivo pelo
qual requer-se o indeferimento da cautelar pleiteada.

1.5 VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS
O valor total estimado da licitação é de R$ 27.808.169,66
(vinte e sete milhões, oitocentos e oito mil, cento e
sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Os autos foram encaminhados à Secex Engenharia para
análise. Mediante a Manifestação Técnica 8823/2019, a
área técnica opinou pelo conhecimento da Representação
e indeferimento da cautelar, por não estarem presentes
os pressupostos necessários à sua concessão, previstos
no caput do art. 124 da Lei Complementar 621/2012.

1.6 PROCESSOS CONEXOS

2. DA SUSPENSÃO DO CERTAME PARA REALIZAÇÃO DE
RETIFICAÇÓES

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Manifestação Técnica 8823/2019, abaixo

foi apontada na representação em análise nos presentes
autos.

1.3 OBJETIVO
Realizar instrução preliminar do feito para análise dos
requisitos de admissibilidade da representação e dos
fundamentos e pressupostos da cautelar.
1.4 METODOLOGIA UTILIZADA E ESCOPO

Identifica-se o Processo TC 10147/2019-8, que também
trata de representação em face do Edital de Concorrência
12/2019, impetrada pela pessoa jurídica Litucera Limpeza
e Engenharia Ltda., a qual aponta suposta irregularidade
relacionada com a “exigência de apresentação de
atestados que comprovem a responsabilidade técnica
como administrador de empresas em serviços de limpeza
urbana e certidões de RCA em que ateste a capacidade
técnica do administrador”.
Cabe salientar que essa suposta irregularidade também
www.tce.es.gov.br

2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
Aplicam-se às representações, no que couber, as normas
relativas às denúncias, as quais apresentam os seguintes
requisitos de admissibilidade:

I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
Da análise da peça inicial, observa-se que a representação
está redigida com clareza, apresenta as informações
de forma suficiente e contém os demais requisitos
estabelecidos no art. 94 da Lei Complementar 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES).
Dessa forma, uma vez observados os requisitos de
admissibilidade, opina-se pelo conhecimento da
representação.
3 ANÁLISE DOS PONTOS REPRESENTADOS
3.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 7.5.1 – EXIGÊNCIA DE
CRA
O representante aponta como restritiva a “exigência
de registro no Conselho de Regional de Administração,
assim como a comprovação de execução (atestado) de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

13

ATOS DO PLENÁRIO

profissional de Administração de Empresas em serviços
de Limpeza Urbana”, nos seguintes termos:
2. Qualificação Técnica- Item 7.5.1- Exigência de CRA
O referido item do Edital prevê, na alínea “a”, que:
“Considerando a grande quantidade de mão de obra
envolvida nos serviços, será indispensável que a empresa
e o profissional apresentem comprovante de registro no
Conselho Regional de Administração (CRA), bem como a
presença de profissional habilitado no mesmo conselho,
para acompanhar a execução dos serviços.”
Não bastasse essa exigência, o instrumento convocatório
vai além, na alínea “b”, ao disciplinar que: “Para o(s)
administrador(es) deverão ser apresentados atestado(s)
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove a Responsabilidade Técnica
como Administrador de Empresas em Serviços de
Limpeza Urbana, e Certidão(ões) de RCA em que
ateste a capacidade técnica da Empresa Licitante e do
Administrador Responsável Técnico.”
Em análise simplória e bastante objetiva já é possível
perceber o absurdo e a ﬂagrante ilegalidade de tal
medida. Ora, a Lei de Licitações é clara, no art. 30,
inciso I, que a comprovação de qualificação técnica se
dará mediante apresentação do “registro ou inscrição
na entidade profissional competente”, dentre outros
requisitos.
Tal exigência legal, quando trazida ao caso concreto, ou
seja, serviços especializados de engenharia, remonta à
inscrição ou registro no Conselho Regional de Engenharia,
tendo em vista a natureza dos serviços.
Portanto, admitir que o número elevado de pessoas
laborando na execução do contrato enseja a

comprovação de profissional habilitado no Conselho
Regional de Administração, como então pretende este
instrumento convocatório, é o mesmo que desvirtuar a
finalidade precípua da qualificação técnica, nos moldes
previstos na Lei, cuja função condiz com a garantia de
que a Administração Pública contratará empresa capaz
tecnicamente de executar os serviços licitados.
Nesse contexto, ainda cabe observar que o Conselho
Regional de Administração e a respectiva profissão de
Administrador de Empresas visam garantir que a gestão
das EMPRESAS seja eficiente. Não há correlação alguma
com o número de funcionários presentes na execução
dos serviços. Essa realidade imposta no Edital não possui
aderência sequer conceitual com a profissão ou com as
atividades desempenhadas com o CRA.
Ademais, menos razão ainda subsiste à exigência
da alínea “b” acima transcrita, por meio da qual a
Comissão pretende analisar a atestação de profissional
de Administração, no tocante à execução de objetos do
ramo de limpeza pública. Um escopo não tem nada a ver
com o outro.
Isso, inclusive, já foi motivo de debate junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como no
âmbito do Tribunal de Contas da União, sendo que
ambos os Tribunais rechaçaram esse tipo de exigência.
Neste último, o TCU se posicionou, nos autos do processo
022.455/2013 - 2, gerando o Acórdão 4608/2015, de
relatoria do ministro Benjamin Zymler, da seguinte
forma:
“10. TCU - Nas licitações públicas, é irregular a exigência
de que as empresas de locação de mão de obra estejam
registradas no Conselho Regional de Administração,
www.tce.es.gov.br

uma vez que a obrigatoriedade de inscrição de empresa
em determinado conselho é definida em razão de
sua atividade básica ou em relação àquela pela qual
preste serviços a terceiros, nos termos do art. 1º da Lei
6.839/80.”
(grifos da MT)
Neste Acórdão torna-se evidente a irregularidade e
ilegalidade da exigência do registro no CRA, visto que
este requisito restringe a participação, retirando o
caráter competitivo da licitação, princípio básico de
qualquer certame licitatório.
A Lei nº 8.666/1993 dispõe, em seu art. 30, § 1º, inciso
I, expressamente, que é vedado aos agentes públicos
admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu caráter competitivo.
Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Contas
do Espírito Santo, o qual se manifestou contrariamente
à exigência do CRA, quando este requisito não é
necessário para o adimplemento da obrigação, por meio
do processo 4795/2016, de relatoria da Conselheira
Substituta Marcia Jaccoud Freitas, in verbis:
“Ausente a relação, atesta-se a ilegalidade na exigência
de registro da empresa ou de profissional que integre
seus quadros no Conselho Regional de Administração, já
que se caracteriza como cláusula restritiva no certame”.
(grifos da MT)
Dessa forma, fica demonstrado cabalmente que a
exigência de registro no Conselho de Regional de
Administração, assim como a comprovação de execução
(atestado) de profissional de Administração de Empresas
em serviços de Limpeza Urbana, em nada contribui para
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a segurança da Administração Pública na contratação
das empresas para execução do objeto ora licitado. Ao
contrário, se prestam, tão somente, a diminuir o universo
de participantes no certame, imputando, provavelmente,
em contratações mais caras e, consequentemente,
menos vantajosas ao Município de Linhares.
Os
responsáveis
apresentaram
os
seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3. DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES
3.1. Da exigência indevida contida no item 7.5.1 ao
requerer como qualificação técnica que as licitantes
apresentem comprovante de registro no Conselho
Regional de Administração, em razão da natureza dos
serviços licitados
A representante alega Violação ao caráter competitivo
do certame, art. 3º, I da Lei 8666/93, tendo em vista o
disposto no item 7.5.1 do Edital exigir a apresentação
de comprovante de registro no Conselho Regional de
Administração (CRA), bem como a apresentação de
atestado que comprove Responsabilidade Técnica como
Administrador de Empresas em Serviços de Limpeza
Urbana, e Certidão(ões) de RCA.
Insta ressaltar desde já que as exigências em tela foram
inseridas como itens de qualificação técnica dada
a grande quantidade de mão de obra envolvida na
execução dos serviços de limpeza pública urbana, bem
como nas recorrentes autuações do CRA no sentido de
exigir a apresentação de profissional habilitado em seus
quadros.
No entanto, considerando o teor da representação,
bem como os entendimentos jurisprudenciais sobre

o tema (TCU - Acórdão 4608/2015), a Administração
Pública informa que estará realizando readequação
no edital da Concorrência Pública nº. 012/2019 para
excluir a exigência em pauta, exigindo tão somente
a comprovação de registro ou inscrição no Conselho
Regional de Engenharia, em razão do objeto licitado ser
relacionado a serviços de engenharia.

apresentada, servindo para apontar se algum dos itens
da planilha foi relegado ou ignorado.

Do exposto, observa-se que os responsáveis afirmaram
que a referida exigência será excluída do edital, dada
a jurisprudência citada sobre o tema, passando a ser
exigida “a comprovação de registro ou inscrição no
Conselho Regional de Engenharia, em razão do objeto
licitado ser relacionado a serviços de engenharia”.

Aqui, cabe a observação de que os preços unitários
deste certame foram obtidos com base em cotações
de mercado. Em que pese tal sistemática ter previsão
legal e ser, portanto, expediente correto e legítimo por
parte da Administração Pública, não pode, o mesmo, ser
limitador de preços, tendo em vista que este não reﬂetirá
necessariamente os custos dos insumos, materiais e
mão-de-obra de todas as empresas licitantes, em virtude
de condições locais específicas ou até mesmo do tipo de
serviço.

Nesse sentido, caso os responsáveis comprovem que,
de fato, houve tal alteração no edital, o indicativo de
irregularidade estará saneado.
3.2 PROPOSTA DE PREÇO - ITENS 11.2.b.2.1 E 12.3.a.6
O representante aponta como irregular a inclusão de
critério de aceitabilidade de preços unitários no edital.
As alegações são as seguintes:
3. Proposta de Preço - Item 11.2.b.2.1 e 12.3.a.6
Os itens acima trazem, na essência, idêntico normativo,
qual seja, a impossibilidade, sob pena de desclassificação
da licitante, de ofertar proposta de preço contendo preço
unitário superior ao estabelecido no Edital, ainda que o
preço global seja inferior ao orçamento de referência.
Pois bem. Essa previsão contraria as normas estipuladas
na própria Lei de Licitações e fere mortalmente princípios
elementares de toda e qualquer licitação. Vejamos!
Como é de senso comum, quando a licitação se dá pelo
preço global, os preços unitários devem ser utilizados
apenas como indicadores da exequibilidade da proposta
www.tce.es.gov.br

Os preços unitários, então, seriam importantes
apenas para identificar as propostas inexequíveis, aqui
consideradas como aquelas que não contemplassem
todos os custos inerentes ao contrato, suprimindo ou
minimizando alguns itens constantes da planilha.

Ora, se há possibilidade de dúvida na formação dos
preços obtidos no mercado, estes valores precisam
ser enxergados como referenciais e não limitadores.
Prestam-se a limitar o valor total do orçamento, mas
jamais na análise individualizada de cada serviço (preço
unitário).
É importante mencionar que a apresentação de planilha
com detalhamento dos custos unitários e totais tem
importância dentro do contexto de avaliação da
proposta, quando se necessita da maior quantidade
de informações possível para fundamentar sua análise
a respeito da composição de custos desse item de
despesa e, portanto, se realizam diligências solicitando
a apresentação da planilha detalhada.
Tal planilha possibilita a identificação, pela área técnica,
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dos valores cotados para esses materiais, como elemento
auxiliar do processo de exame global da exequibilidade
da proposta encaminhada, sem poder, por si só, ser
utilizada como instrumento de desclassificação da
proposta.
Cabe destacar que o posicionamento adotado na
Instrução Normativa nº 2/2008, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, que, em seu artigo
29, § 2º, estabelece que:
“a inexequibilidade dos valores referentes a itens
isolados da planilha de custos, desde que não contrariem
instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente
para a desclassificação da proposta”. (Acórdão TCU nº
1.092/2010 – 2ª. Câmara)
(grifo nosso)
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, que assim dispôs, ao analisar eventual
risco da existência de “jogo de planilha”:
“Há que se nortear pelo entendimento, já comum
no Tribunal, de que, estando o preço global no limite
aceitável, dado pelo orçamento da licitação, os
sobrepreços existentes, devido a falta de critérios de
aceitabilidade de preços unitários, apenas causam
prejuízo quando se acrescentam quantitativos aos
itens de serviço correspondente”. (TCU. Acordão nº
1684/2003, rel. Min. Marcos Vilaça)
Isto é, o mero preço unitário superior ao do Órgão
licitante, nos casos em que o orçamento global tiver
sido respeitado, não implica necessariamente, e por si
só, em presunção absoluta da existência de “jogo de
planilha”. Na verdade, esse risco apenas se materializa
na ocorrência concreta de acréscimo de quantitativo dos

serviços.
Marçal Justen Filho, analisando esta questão de
sobrepreço no preço unitário, quando o preço global é
adequado ao orçamento da Administração, pontificou:
[...]
No mesmo sentido, colaciona-se outro julgado do TCU:
[...]
Há que se ponderar que não é todo e qualquer sobrepreço
em licitação que gera a necessidade da desclassificação
da proposta comercial, mas sim, e tão somente, aquele
sobrepreço que acarreta dano efetivo ao erário.
Nesse diapasão, por mais que haja um pequeno
sobrepreço em um dos itens da planilha do licitante, se
o preço global do licitante, após o certame licitatório,
estiver dentro do preço estimado pela Administração
clara é, não só a ausência de dano ao erário como, pelo
contrário, a existência de economia no preço do contrato
quando analisado como um todo.
Nas palavras de Marçal Justen Filho, “a planilha de preços
unitária não se destina a julgar as propostas segundo
os preços unitários, mas verificar a sua seriedade e
exequibilidade.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12. Ed. São
Paulo: Dialética, pp. 125).
Portanto, admitir a desclassificação de uma proposta
comercial porque um dos itens de sua planilha de custos
está acima do que orçado pela Administração, mesmo
estando o valor da proposta global abaixo do orçamento
da administração, é concretizar a absurda hipótese de
considerarmos mais importante e impactante sobre a
Administração um custo isolado do contrato do que o
valor do contrato como um todo propriamente dito.
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, tais previsões editalícias devem ser
expurgadas do instrumento convocatório.
Os
responsáveis
apresentaram
os
seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3.3. Ilegalidade no item 11.2.b.2.1 e 12.3.a.6 ao impedir
propostas de preços contendo preço unitário superior
ao estabelecido no edital;
Aduz o representante a ilegalidade do item 11.2.b.2.1
e 12.3.a.6 do edital ao inadmitirem a apresentação de
proposta de preço contendo preço unitário superior ao
estabelecido no edital.
Em que pese o esforço argumentativo do representante,
não há que se falar na existência de vícios, isto porque
o inciso X, do art. 40 da Lei Geral de Licitações e
Contratos prevê de forma expressa que o edital conterá,
obrigatoriamente “o critério de aceitabilidade dos
preços unitário e global, conforme o caso, permitida
a fixação de preços máximos e vedados a fixação de
preços mínimos”.
Nesse sentido é o entendimento contido na Súmula nº.
259, do TCU “Nas contratações de obras e serviços de
engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos
preços unitários e global, com fixação de preços máximos
para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor”.
Conforme Acórdão 1695/2018-Plenário TCU a definição
do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global
nos editais para a contratação de obras, com a fixação
de preços máximos para ambos, é obrigação e não
faculdade do gestor (Súmula TCU 259), ainda que se trate
de empreitada por preço global. Essa obrigação tem por
objetivo mitigar a ocorrência dos riscos associados tanto
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ao “jogo de cronograma” quanto ao “jogo de planilha”.
Tendo se manifestado de forma expressa no seguinte
sentido o relator Vital do Rego:
“Ao examinar tais argumentos, o relator destacou,
preliminarmente, quanto à aplicação do art. 40, inciso X,
da Lei 8666/1993, que a jurisprudência do TCU é pacífica,
desde 2002, no sentido de que a definição do critério de
aceitabilidade de preços unitários e global, com a fixação
de preços máximos para ambos, é obrigação, e não
faculdade do gestor, ainda que se trate de empreitada
por preço global, e que essa obrigação teria por objetivo
precípuo mitigar riscos associados tanto ao jogo de
cronograma como ao jogo de planilha. Nesse sentido,
destacou, “a não inclusão dos critérios de aceitabilidade
de preços unitários nos editais para a contratação da
obra caracteriza irregularidade”.
Portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade
como apresentado pelo representante, mas tão
somente exercício das atribuições conferidas pela Lei
nº. 8.666/93, motivo pelo qual deve ser indeferida a
presente representação.
Da análise da suposta irregularidade relacionada com a
inclusão de critério de aceitabilidade de preços unitários
no edital, constata-se que não merecem prosperar as
alegações do representante.
Cabe destacar que a relevância de estabelecer o critério
de aceitabilidade de preços unitários não está adstrita
à fase de licitação, sendo também importante para
dificultar a ocorrência do “jogo de planilha” e do “jogo de
cronograma” na fase de execução do objeto contratado.
No “jogo de planilha”, determinados itens são
contratados com sobrepreço e outros com significativos

descontos, fazendo com que o preço global da obra/
serviços seja compa�vel com o de mercado. Ao longo
da execução contratual os itens com sobrepreço têm
os seus quantitativos aumentados por meio de aditivos,
podendo haver também, o decréscimo e até a supressão
dos quantitativos dos itens que tiveram descontos
expressivos na licitação. O resultado é o desequilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato em desfavor da
Administração
O sobrepreço em determinados itens também pode
propiciar o chamado “jogo de cronograma”, no qual o
licitante apresenta preços superiores aos de mercado
para os serviços a serem executados no início do
contrato, compensados por reduções significativas
nos preços dos serviços a serem executados no final,
mantendo o valor global dentro do valor de mercado.
Após realizar os serviços iniciais com preços vantajosos,
o contratado apresenta pleitos de reequilíbrio para
aumentar os preços dos serviços restantes, podendo,
até mesmo, abandonar a execução do objeto, causando
grandes transtornos para a Administração.
Assim, a falta de critério de aceitabilidade de preços
unitários permite que propostas com sobrepreço em
alguns serviços não sejam desclassificadas do certame,
podendo haver disparidade exagerada entre os
preços unitários e global, de sorte que uma proposta
aparentemente vantajosa poderá se tornar desfavorável à
Administração se ocorrerem alterações nos quantitativos
de serviços. Dessa forma, para inibir a ocorrência do
“jogo de planilha” e do “jogo de cronograma”, o edital
deve especificar o critério de aceitabilidade de preços
unitários.
Acerca deste tema, o TCU já tem entendimento
www.tce.es.gov.br

consolidado pela Súmula nº 259/2010, mencionada
pelos responsáveis, que dispõe que “nas contratações de
obras e serviços de engenharia, a definição do critério
de aceitabilidade dos preços unitários e global, com
fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e
não faculdade do gestor”.
Ante o exposto, verifica-se que não assiste razão ao
representante.
3.3 CRITÉRIO DE DESEMPATE - ITEM 12.3.b.2 E b.3
O representante aponta como irregular o critério de
desempate constante no subitem 12.3, alíneas b.2 e b.3,
do edital. As alegações são as seguintes:
4. Critério de Desempate - Item 12.3.b.2 e b.3
Os itens em questão tratam da forma que se dará
o desempate das propostas licitantes. Entretanto, a
ilegalidade desse procedimento não reside diretamente
no critério em si, mas especificamente na definição do
que, para a Comissão de Licitação, seria um desempate.
Explica-se!
“b.2) Em caso de empate entre duas ou mais propostas,
empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre
o valor cotado pela primeira colocada, depois de
obedecido o disposto no parágrafo 2º, artigo 30 da Lei
8.666/93, com suas respectivas alterações, a licitação
será decidida por sorteio, em reunião para a qual todos
os licitantes serão convocados.”
(grifos da MT)
Como se pode perceber o conceito de empate, na
definição adotada por este instrumento convocatório,
é quando há diferença de até 10% entre a primeira
colocada e as demais propostas. Quando isso ocorre, a
proposta resolutiva da Comissão é proceder a um sorteio
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entre essas empresas que ficarão na referida margem de
preços.

sucessivamente, aos bens e serviços:

Resumindo, desconsidera-se o preço mais baixa e,
consequentemente, mais vantajoso à Administração
Pública, para se realizar um sorteio, que poderá levar à
contratação de empresa mais cara, desde que a diferença
seja até 10% mais cara.

II - produzidos no País;

Por meio deste critério, contrário à Lei de Licitações,
a Administração Pública tem de contratar “na sorte”,
admitindo-se pagar até 10% mais caro. Não há base
legal, lógica, racional ou de qualquer outra ordem que
justifique tamanho absurdo.
De fato, a proposta é tão absurda que nem mereceria
maiores comentários, mas, no intuito de ilustrar um
pouco mais a questão, transcreve-se abaixo os artigos
da Lei n° 8.666/93, que versam sobre os critérios de
empate e desempate nas licitações. Observe-se que não
há qualquer menção à definição de range de 10% entre
as empresas licitantes, tratando-se, por óbvio, de criação
da Comissão de Licitação.
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.
§ 2º Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência,

I - (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010)
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam
em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País.
V - produzidos ou prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.”
“Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo,
devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato
convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente
nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição
pelos licitantes e pelos órgãos de controle.”
“§ 2° No caso de empate entre duas ou mais propostas,
e após obedecido o disposto no § 2° do art. 3° desta Lei,
a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio,
em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo.
§ 3° No caso da licitação do tipo “menor preço”, entre
os licitantes considerados qualificados a classificação
se dará pela ordem crescente dos preços propostos,
prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o
critério previsto no parágrafo anterior.
(grifos da MT)
Dessa forma, não há que se falar em sorteio ou qualquer
www.tce.es.gov.br

outro mecanismo de desempate quando duas ou mais
empresas tiverem seus preços dentro do limite de até
10% do preço ofertado pela primeira colocada.
Os
responsáveis
apresentaram
os
seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3.2. Da ilegalidade do item 12.3.b.2 e b.3 ao estabelecer
critério de desempate incompa�vel com a lei Geral de
Licitações e Contratos
Analisando o edital publicado, de fato houve um equívoco
na redação do item 12.3.b.2, desta forma a Comissão
Permanente de Licitação estará realizando alteração e
retificação no edital, fazendo constar a seguinte redação:
b) FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO
b,l) Será considerada vencedora da presente licitação a
proponente que satisfeitas todas as etapas e exigências
deste Edital, tenha apresentado a proposta de menor
preço global.
b.2) Em caso de empate entre duas ou mais propostas
empatadas, depois de obedecido o disposto no parágrafo
2º, artigo 3º da Lei 8.666/93, com suas respectivas
alterações, a licitação será decidida por sorteio, em
reunião para a qual todos os licitantes serão convocados.
b.3) Havendo êxito no procedimento de desempate, será
elaborada a nova classificação das propostas para fins
de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o
procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste,
prevalecerá a classificação inicial.
Observa-se que a retificação em questão não é capaz
de impactar no oferecimento das propostas por parte
dos licitantes, haja vista tratar-se apenas de critério de
desempate, não sendo necessário a republicação do
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

18

ATOS DO PLENÁRIO

edital, mas tão somente a publicação de retificação.
Desta feita, a administração estará procedendo com
a retificação do edital, motivo pelo qual deve ser
indeferida a cautelar pleiteada.
Do exposto, observa-se que os responsáveis reconhecem
que “houve um equívoco na redação do item 12.3.b.2”
e afirmam que a redação será alterada para o texto
transcrito acima.
Nesse sentido, caso os responsáveis comprovem que, de
fato, realizaram tal alteração no edital, o indicativo de
irregularidade estará saneado.
3.4 PROCEDIMENTO ARBITRÁRIO DE APLICAÇÃO
DE MULTAS, SEM DIREITO À AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO – ITEM 24.4 E ITEM 9.2 DA MINUTA DE
CONTRATO (ANEXO II)
Segundo o representante, o edital e seu Anexo II, que
contém a minuta de contrato, prevê a aplicação de
multas sem direito à ampla defesa e contraditório. As
alegações são as seguintes:
5. Procedimento arbitrário de aplicação de multas, sem
direito à ampla defesa e contraditório - Item 24.4 e Item
9.2 da Minuta de Contrato (Anexo Il).
O Edital, no item 24.4, versa, de maneira expressa,
que as “multas previstas nos subitens acima serão
descontadas de imediato no pagamento devido ou
cobradas judicialmente, se for o caso.”
Todavia, o instrumento convocatório, e em última
análise a própria Comissão de Licitação, parecem
esquecer que a aplicação de qualquer penalidade à
empresa futuramente contratada somente será possível
mediante o correto e justo exercício do direito à ampla
defesa e contraditório.

Isto é, seja qual for o suposto descumprimento
contratual identificado pela fiscalização do Contrato,
obrigatoriamente deverá conferir à Contratada a
oportunidade de se defender ou justificar os atos
praticados. Após, o órgão administrativo julgador deverá
decidir sobre o caso, oportunizando à contratada, caso
esta entenda necessária, a interposição de recurso
administrativo.
O nome disso é devido processo legal, algo garantido,
em sede de processo administrativo, tanto na Lei
nº 9.784/1999 e Lei nº 8.666/93. Aqui, ressaltase o descumprimento a outro princípio basilar das
licitações, qual seja, o princípio da legalidade, em que
a Administração Pública é impelida a fazer somente o
prescrito em Lei.

tendo em vista que deixaria de conceder a contratada
a oportunidade de se defender ou justificar os atos
praticados.
Como sabido as cláusulas contratuais não devem ser
lidas de maneira isolada, mas sistematicamente de modo
a evitar interpretações equivocadas como a apresentada
pelo representante, isto porque o subitem 9.3 é claro e
expresso quanto a concessão de prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que a contratada exerça sua defesa prévia,
vejamos:
9.3 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d“
poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”,
facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Diante disso, a mera previsão de aplicação de multa e
desconto imediato do pagamento devido fere não apenas
a boa-fé contratual, mas também, e principalmente, as
normas correlatas ao assunto, bem como os princípios
do devido processo legal e da legalidade.

Observa-se que somente após o regular exercício de
defesa é que as multas serão descontadas do pagamento
devido ou cobradas judicialmente, sendo a expressão
“imediato” prevista no contrato para se referir aos
pagamentos devidos, e não quanto a aplicação arbitrária
de penalidades.

Os
responsáveis
apresentaram
os
seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:

Desta forma, não há que se falar em violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa, motivo pelo
qual deve ser indeferida a representação apresentada.

3.4. Adoção de procedimento arbitrário no que tange
a aplicação de multas, conforme redação do item 24.4
e 9.2 da Minuta do contrato, violando os princípios da
ampla defesa e do contraditório

Da análise das alegações do representante e dos
esclarecimentos dos responsáveis, bem como do
texto do instrumento convocatório, constata-se que,
a princípio, a redação do subitem 24.4 do edital e
subitem 9.2 da minuta de contrato parece arbitrária,
no entanto, prosseguindo a leitura do texto relativo às
sanções previstas, observa-se a redação citada pelos
responsáveis e, ainda, a reproduzida a seguir, constante
no subitem 24.10 do edital e 9.7 da minuta de contrato:

Afirma o representante que a redação contida nos
itens 24.4 e 9.2 da minuta do contrato ao prever que
as multas aplicadas “seriam descontadas de imediato
no pagamento devido ou cobradas judicialmente”
violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa
www.tce.es.gov.br
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24.10 - A aplicação de qualquer das penalidades
previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Haja vista a previsão no edital para o exercício do
contraditório e da ampla defesa em relação à aplicação
de multas, verifica-se que não merecem prosperar as
alegações do representante.
3.5 EQUÍVOCOS ORÇAMENTÁRIOS: A) IMPLANTAÇÃO
E OPERAÇÃO DE TRANSBORDO – ITEM 3 DO PROJETO
BÁSICO; B) HORAS EXTRAS - BASE DE CÁLCULO; E C)
ITEM 1.7 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO I) –
LIMPEZA MECANIZADA DE PRAIA
O representante alega que alguns itens de serviços
não constam na planilha orçamentária ou não tiveram
seus quantitativos/preços propriamente avaliados. As
alegações são as seguintes:
6. Equívocos orçamentários.
Ponto que merece destaque é a insegurança
orçamentária, ocasionada pelas inúmeras divergências
entre os documentos anexos do Edital.
Essa preocupação decorre do simples fato de que
a própria Lei de Licitações prevê a possiblidade de
alteração de quantidades, mas somente em hipóteses
restritas (fato superveniente, por exemplo). Entretanto,
isso não se aplica, inclusive na visão dos Tribunais de
Contas, às situações em que o orçamento se encontrava
errado na origem.
A manutenção dos equívocos abaixo elencados pode
resultar na inviabilidade da execução do objeto licitado,
uma vez que os preços não poderão ser ajustados

posteriormente à contratação para sanar os erros de
orçamento.
Nesse ponto, cabe estabelecer o conceito de
inexequibilidade da proposta, tanto no seu aspecto legal,
quanto doutrinário e jurisprudencial. Esta conceituação
visa demonstrar a impossibilidade de as licitantes
ofertarem preços que sejam condizentes ao praticado
pelo mercado ou que, sabidamente, não serão capazes
de permitir a correta prestação de serviços.
Senão vejamos.
A Lei nº 8.666/93 prevê que:

insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compa�veis com
a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.”
(grifo nosso)
Note-se que artigos acima colacionados não deixam
margem de dúvida quanto aos critérios de aceitabilidade
das propostas comerciais, restringindo, inclusive, o
poder discricionário da Administração Pública, quanto à
avaliação das mesmas.

“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão
levará em consideração os critérios objetivos definidos
no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.”

Nesse mesmo sentido, o respeitado Prof. Jesse Torres
assim assevera sobre o preço inexequível, ou inviável,
como prefere denominar:

“§ 3° Não se admitirá proposta que apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompa�veis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.”

“Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo
do produto, da obre ou do serviço. Inaceitável que
empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa
cotar preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar com
prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicandolhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com
a razão de existir de todo empreendimento comercial
ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à
presunção de que a empresa que assim age está a abusar
do poder econômico, com o fim de ganhar mercado
ilegitimamente, inclusive asfixiando competidores de
menor porte. São hipóteses previstas na Lei n° 4.137,
de 10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder
econômico.”

“Art. 48. Serão desclassificadas:
[...]
II - propostas com valor global superior ao limite
estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentação que comprove que os custos dos
www.tce.es.gov.br
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(grifo nosso)
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Para Hely Lopes Meireles, evidencia-se a inexequibilidade
de preços nas seguintes situações:

vez que a permanência dessas ilegalidades macularia a
validade e confiabilidade das propostas das licitantes.

“[...] A inexequibilidade se evidencia nos preços zero,
simbólicos ou excessivamente baixos, nos prazos
impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis de
execução diante da realidade do mercado, da situação
efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes
ou supervenientes, verificados pela Administração.

Isto é, a permanência do atual orçamento fará com que
uma das duas hipóteses ocorra: i) o contrato já nasça com
o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, tendo
em vista que a proposta obedecerá aos parâmetros
orçamentários do Edital; ou ii) a contratada arcará com
o custo dessa diferença.

(MEIRELES, 2010, p. 202).

Evidentemente, nenhuma das duas situações são
corretas do ponto de vista do ordenamento jurídico e,
muito menos, se analisado frente aos princípios que
regem o direito administrativo (tais como eficiência,
razoabilidade e economicidade).

(grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, encontra-se o Acórdão nº
395/2005, proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas
da União:
“[...] Com efeito, ao admitir uma proposta com tais
imperfeições, a administração pública pode ficar sujeita a
uma posterior oposição de dificuldades para a execução
contratual de parte da empresa. Não seria surpresa se,
frustrada a alíquota incerta, que possibilitou cotações
mais baixas e a adjudicação do objeto, a contratada
viesse alegar a necessidade de equilíbrio econômicofinanceiro, com base, por exemplo, no §5º do art. 65
da Lei nº 8.666/93: [...]. Chancelar uma promessa
como se fosse uma prescrição de lei, com a boa
intenção de contratar por menos, pode acabar trazendo
consequências danosas para os cofres públicos. Além
disso, transgride o princípio da legalidade desprezando,
no caso, a realidade tributária.” (Acórdão nº 395/2005,
Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar).
Toda essa explanação sobre a inexequibilidade da
proposta possui o condão de esclarecer o risco para o
certame licitatório, caso esta Comissão decida prosseguir
sem realizar as devidas correções abaixo aduzidas, uma

Dessa forma, a continuidade do certame licitatório
nesses moldes, implicará, por óbvio, em propostas
desconexas com a realidade, acarretando, inclusive,
apresentação de propostas com preços inexequíveis e
impossíveis de serem aferidas de forma isonômica.

por ventura executados e que não sejam previstos,
não poderão ser medidos e, por conseguinte,
impossibilitados de pagamento. Essa é a lógica, o
conceito e a operacionalização do regime de execução
de preço unitário.
Nesse cenário, fica claro a impossibilidade de executar
os serviços ora abordados, haja vista inexistir preço para
eles.
Ademais, admitir que os preços destes serviços
(implantação e operação de transbordo) precisem ser
diluídos em serviços semelhantes ou com composições
parecidas, além de ilegal, geraria a desclassificação de
todas as propostas de preço, vez que a orçamentação
correta levaria a um preço unitário de determinado
serviço acima do fixado pelo instrumento convocatório,
conforme estipula regra editalícia.

Exatamente nesse contexto reside o item 3 do Projeto
Básico. Nele se encontra descrito em detalhes as obras
de implantação e posterior operação de Transbordo.
Até aí não haveria problema. Porém, a mesma realidade
não fora retratada na planilha orçamentária. Inexiste
menção há qualquer serviço desta natureza, seja de
implantação ou mesmo da operação deste Transbordo.

Portanto, a manutenção do atual orçamento, sem a
inclusão do serviço ora questionado, fará com que a
Comissão se depare com duas possibilidades, sendo que
nenhuma delas favorece ao erário: 1) contratar empresa
com preços mascarados e, provavelmente, inexequíveis,
com posterior solicitação de reequilíbrio e até possível
paralisação do contrato; ou 2) desclassificação de
todas, ou quase todas, as empresas, por ficarem com o
orçamento unitário acima, na tentativa de diluir o custo
não previsto no orçamento editalício, provocando, da
mesma forma, distorção no preço final do contrato.

Lembre-se que se está diante de uma Concorrência,
em que o regime de execução escolhido foi por preço
unitário. Isso significa dizer que todos os serviços,
com suas respectivas composições, deverão constar
na planilha e com os preços condizentes. Os serviços

Ademias, exigir a execução de serviço sem estar
explícito a sua forma de medição como previsto em
todos os outros itens (1.1 ao 1.13, 2, exceto o item
3) é inconcebível. O projeto básico é carente de
informações mínimas quanto aos recursos necessários

a. Implantação e Operação de Transbordo - Item 3 do
Projeto Básico

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 13 de agosto de 2019

21

ATOS DO PLENÁRIO

para consecução dessa atividade de suma importância
ao gerenciamento do manejo dos resíduos sólidos. Não
se pode delegar a responsabilidade de um serviço sem
dizer como o mesmo deverá ser executado, recursos
a serem utilizados, critério de medição e previsão
orçamentária. Não dimensiona, não orça e não diz como
deve ser medido. Um absurdo!
Portanto, o prosseguimento do certame com a previsão
do Transbordo somente no Projeto Básico, mas sem
as devidas especificações técnicas completas, correto
dimensionamento e a respectiva previsão na planilha
de preços, contribuirá ainda mais para a insegurança
na legalidade da licitação, podendo inclusive privilegiar
licitantes que eventualmente possuam estruturas já
preparadas para sua execução, sem que a ausência
desses critérios traga impacto significante.
b. Horas Extras- Base de Cálculo
O Edital nº 012/2019 prevê, como forma de cálculo
das horas extras, o valor do salário base das funções,
desconsiderando as demais verbas que integram a
remuneração. Todavia, tal metodologia de cálculo está
em confronto com as regras laborais e entendimentos
da Justiça do Trabalho.
O valor das horas extras deve ser calculado sobre a
totalidade salarial recebida pelo empregado. Sendo
assim, a base de cálculo das horas extras é composta pelo
valor do salário base acrescido de parcelas de natureza
salarial, tais como, gratificação de função, adicionais
de insalubridade, periculosidade, transferência, e
assiduidade.
Nesse sentido, tem-se as seguintes súmulas do Tribunal
Superior do Trabalho:

SÚMULA 264 do TST - HORA SUPLEMENTAR. CÁLCULO
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A remuneração
do serviço suplementar é composta do valor da hora
normal, integrado por parcelas de natureza salarial e
acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo,
convenção coletiva ou sentença normativa.

Contudo, o custo de uma máquina dessa compreende
outras variáveis, além das horas produtivas. Há de se
considerar as horas improdutivas também, pois esse
trator fica à disposição desse contrato, ou seja, ele não
trabalha em outras demandas que não sejam a destes
serviços ora licitados.

SUMÚLA 139 do TST ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
(incorporada a Orientação Jurisprudencial n° 102
da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
Enquanto percebido, o adicional de insalubridade
integra a remuneração para todos os efeitos legais. (exOJ no 102 da SBDI-1 - inserida em 01.10.1997)

Essa condição implica em custo extra ao contratado,
uma vez que o equipamento parado, e à disposição,
também precisa ser remunerado. Admitir dinâmica
distinta, imputaria em valor por hora produtiva superior
a que é praticada no mercado.

SÚMULA 60 do TST - ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO
NO SALÁRIO E PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO.
I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra
o salário do empregado para todos os efeitos.
SÚMULA 132 do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
INTEGRAÇÃO I - O adicional de periculosidade, pago em
caráter permanente, integra o cálculo de indenização e
de horas extras.
Portanto, resta claro que o cálculo apresentado no
orçamento deste instrumento convocatório encontra-se
equivocado e, por conseguinte, carece de reparo, a fim
de que se adeque às normativas correlatas.
c. Item 1.7 da Planilha Orçamentária (Anexo I) - Limpeza
Mecanizada de praia
Este item trata do serviço atinente à limpeza mecanizada
e/ou manual de praias. Tal serviço possui em sua
composição de preço, diversos subitens, sendo um
deles o custo do maquinário “Trator - 7,4Kw”, no qual
são considerados, para efeitos de cálculo, as horas
produtivas desse equipamento.
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, há necessidade de corrigir o orçamento
do item 1.7, reﬂetindo o real custo do “Trator - 7,4
Kw”, a fim de que o mesmo possa remunerar o serviço
corretamente, sem distorções nos preços, em relação ao
valor de mercado.
Os responsáveis apresentaram os seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3.5. Dos supostos equívocos orçamentários
Afirma o requerente que deve ser concedida a medida
cautelar de suspensão do certame haja vista a presença
de equívocos orçamentários apresentado na planilha
elaborada pela Administração, especificamente:
Ausência de especificações técnicas, dimensionamento
e previsão da planilha orçamentária da estação de
transbordo;
Equívoco no cálculo das horas extras constantes da
planilha orçamentária;
Ausência de demonstração do custo real do “Trator 7,4 kw” no item 1.7 da planilha orçamentária - limpeza
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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mecanizada de praia;

1.4 Coleta seletiva de materiais recicláveis

Analisando os elementos trazidos pelo representante,
bem como os documentos e planilha orçamentária
que embasam o certame em pauta, a Administração
verificou a necessidade de realização de adequação
no que diz respeito ao cálculo das horas extras,
motivo pelo qual realizou a suspensão do edital para
adequação das planilhas orçamentárias, atualizando os
valores com base nas tabelas referenciais atualizadas.

1.5 Remoção de resíduos inertes e entulhos

No entanto, não merece prosperar os argumentos da
represente no que diz respeito a ausência de previsão
de dados quanto a estação de transbordo e quanto
ao item 1.7 da planilha orçamentária, pelos seguintes
motivos:

1.10 Varrição mecanizada com emprego de varredeira
mecânica autopropelida

Quanto a estação de transbordo, ao que tudo indica
o representante se confundiu quanto ao escopo da
Concorrência nº. 012/2019, bem como os serviços
contratados no seio deste certame. Isto porque a
concorrência em pauta possui como objeto a contratação
de empresa especializada, para executar os serviços de
Limpeza Pública Urbana, neste Município, constando no
escopo os seguintes serviços conforme se verifica do
projeto básico:
1.1. Coleta de resíduos sólidos urbanos RSU com o
emprego de caminhões compactadores dotados de
dispositivo GPS para monitoramento via satélite, na
sede municipal.
1.2 Coleta de resíduos sólidos urbanos RSU com o
emprego de caminhões compactadores dotados de
dispositivo GPS para monitoramento via satélite, nos
Distritos do município.
1.3 Coleta manual de resíduos sólidos - RSU

1.6 Serviços manuais complementares (capina, pintura
de meio fio, raspagem de terra, limpeza de bocas de
lobo, etc)
1.7 Limpeza de praias
1.8 Roçagem mecanizada.
1.9 Varrição manual

1.11 Disponibilização de equipe para desobstrução de
ramais, bueiros, fossas e galerias
1.12 Disponibilização de caixas estacionárias de 5 m³
1.13 Equipe de coordenação operacional
Observa-se, assim que os serviços licitados no presente
certame dizem respeito apenas aqueles relacionados a
limpeza pública urbana, não sendo licitados os serviços
referentes a transporte e destinação ambientalmente
adequada de resíduos.
A vencedora do certame terá como obrigação o
transporte dos resíduos coletados até a estação de
transbordo, implantada pelo licitante vencedor da
Concorrência nº. 010/2019, não sendo repassando
nenhum custo quanto à instalação e operação deste
para o licitante vencedora da concorrência 12/2019.
Desta forma, a Administração entendeu por repassar
os custos da implantação e operação da estação de
transbordo ao responsável pelo Aterro Sanitário pelo
fato desta se tratar de serviço relacionado à destinação
final de resíduos sólidos.
www.tce.es.gov.br

Ademais, considerando que os aterros sanitários
operantes no Estado do Espírito Santo estão localizados
nos Municípios de Aracruz, Cariacica, Vila Velha e
Cachoeiro de Itapemirim, com finalidade de permitir
que o licitante possa analisar de forma eficiente os
custos para operação dos serviços, a Administração
apresentou as especificações da estação de transbordo
no item 3 do termo de referência, especificando
ainda, a distância máxima que o licitante vencedor da
Concorrência nº. 12/2019 terá quer percorrer até a
estação de transbordo, qual seja, um raio de 20km da
sede do Munícipio.
Por fim, vale acrescentar que não há na sede do
Município de Linhares aterro operante, desta forma,
a única forma de viabilizar a execução dos serviços de
destinação final de resíduos e implantando estação de
transbordo, como fez a Administração.
Neste sentido, trazemos a orientações emitidas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
expedida na “Orientação Técnica Serviços de Coleta de
Resíduos Sólidos Domiciliares Projeto, Contratação e
Fiscalização” (1ª Edição, 2017) (Doc. 02) (Anexa) para
definição do escopo do objeto licitado, seguindo a
seguinte orientação:
2.1. Formas de Contratação
A prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos
pode ser executada de forma direta ou, mediante
contratação, de forma indireta, ou, ainda, de forma
mista, com parte dos serviços de coleta, transporte,
transbordo e destinação final prestada de forma direta
e, parte, indireta.
Existe somente uma forma de realizar os serviços de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos?
Não. Há vários ciclos possíveis de prestação desses
serviços, que impactarão diretamente na sua forma de
contratação. Resumidamente, os dois ciclos mais usuais
são:
1) Com uma etapa de transporte: Coleta e transporte
diretamente dos caminhões coletores ao local de
destinação final (aterro sanitário);
Nesta situação, há dois serviços que, do ponto de vista da
contratação, são indissociáveis: a coleta e o transporte
dos resíduos. A destinação final em aterro sanitário
pode ou não ser contratada em separado, conforme
as peculiaridades locais, que devem estar descritas no
projeto básico da licitação.
2) Com duas etapas de transporte: Coleta e transporte a
uma estação intermediária de transbordo, e transporte
em caminhões de grande porte da estação de transbordo
ao local de destinação final (aterro sanitário).
Nesta segunda situação, vale a mesma regra de um
contrato único para a coleta e transporte até a estação
de transbordo. Para a segunda etapa, há três diferentes
serviços a serem prestados: a operação da estação de
transbordo dos resíduos, o transporte dos resíduos do
transbordo ao aterro sanitário e a destinação final.
O Município de Linhares se adequa a segunda situação,
sendo necessário a operação do serviço da estação de
transbordo, transporte e destinação de resíduos para
o aterro sanitário, dissociados dos serviços de limpeza
pública (coleta e varrição).
Assim, não há que se falar em ausência de previsão os
custos para estação de transbordo capazes de impactar

o oferecimento de propostas para participação da
Concorrência Pública nº. 012/2019, tendo em vista que
os serviços de Operação de estação de transbordo não
fazem parte do objeto licitado, motivo pelo qual não
merece prosperar a alegação do representante.
Por fim, no que tange à alegação de ausência de
demonstração do custo real do “Trator - 7,4kw” no item
1.7 da planilha orçamentária - limpeza mecanizada de
praia importa observar que o equipamento em questão
está inserido dentro da composição do serviço de
limpeza de praias, assim, não restringe-se a locação
deste por mês, e sim da execução do serviço por m².
Portanto, fora considerado a produtividade necessária
a execução do serviço, não havendo necessidade de
correção do orçamento.
Desta forma, a única adequação que merece ser
realizada nas planilhas apresentadas pela Administração
diz respeito a hora extra, o que já está sendo realizado,
ante a suspensão do certame, devendo ser indeferida a
medida cautelar arguida.
Da análise das alegações do representante acerca do
item 3 do Projeto Básico da Concorrência 12/2019,
relativo à estação de transbordo, chama atenção a
seguinte redação constante no referido item:
3. TRANSBORDO DE RSU E RCC
[...]
A contratada deverá disponibilizar o controle de
recebimento de resíduos, identificando a quantidade de
volume recebido por viagem.
A montagem desta unidade bem como seu
licenciamento ambiental ficará a cargo da licitante.
www.tce.es.gov.br

Esta unidade deverá estar no perímetro urbano (raio de
20 Km da sede) a fim de facilitar a operação dos serviços.
[...]
(destacou-se)
Verifica-se que a redação acima contradiz a afirmação
dos responsáveis de que o representante “se confundiu
quanto ao escopo da Concorrência nº. 012/2019”,
cabendo à vencedora do certame a obrigação do
transporte dos resíduos coletados até a estação de
transbordo, a ser implantada pelo licitante vencedor da
Concorrência 010/2019, não sendo repassando nenhum
custo quanto à instalação e operação deste para o
licitante vencedora da Concorrência 12/2019.
Essa afirmação também vai de encontro à informação
constante no item 1.1 do Projeto Básico da Concorrência
10/2019, reproduzida a seguir:
1 PROJETO BÁSICO
1.1 Transporte de resíduos sólidos domiciliares - RSU,
em aterro sanitário
[...]
No Município de Linhares os serviços de coleta de
resíduos domiciliares são realizados regularmente,
de segunda a sábado. A coleta de resíduos sólidos
domiciliares se dá de forma manual e mecanizada,
atendendo a 100% da população do Município.
Após coletado os resíduos, estes devem ser
encaminhados a unidade de transbordo dirigida pela
empresa responsável pela coleta dos resíduos e,
posteriormente, transportados até ponto de destinação
final ambientalmente adequado. A Prefeitura arcará
com as despesas do transporte até a distância máxima
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de 120 km. Caso a contratada opte por utilizar outra
unidade de destinação, em distância superior, esta
arcará às suas expensas, com os custos decorrentes da
quilometragem adicional.
[...]
Assim, apesar do transbordo constar na planilha
orçamentária da Concorrência 10/2019 (no mesmo
item de transporte), a informação que consta no projeto
básico é de que a respectiva unidade será dirigida pela
empresa responsável pela coleta, ou seja, a vencedora
da Concorrência 12/2019.
Constata-se, portanto, a existência de informações
conﬂitantes nos elementos técnicos (projeto básico e
planilha orçamentária) das Concorrências 10/2019 e
12/2019.
Considerando a afirmação dos responsáveis de que
todos os custos relativos à instalação e operação da
unidade de transbordo ficará a cargo do licitante
vencedor da Concorrência 10/2019, é imprescindível
a alteração no texto dos projetos básicos ou de outros
elementos técnicos de ambas licitações, de modo a
deixar claro tal informação.
Em relação ao equívoco relacionado com a base de
cálculo das horas extras, os responsáveis admitem que
houve um erro e que a Administração realizará a correção
do cálculo, “motivo pelo qual realizou a suspensão do
edital para adequação das planilhas orçamentárias”.
Quanto à suposta irregularidade relacionada com o
item 1.7 da planilha orçamentária, referente à limpeza
mecanizada de praia, o qual o representante alega
que não contempla as horas improdutivas do “Trator 7,4Kw”, os responsáveis argumentam que por se tratar

de serviço, cuja medição se dará por m², a composição
de custos deve considerar somente a hora produtiva da
máquina.
Na composição de custo unitário do serviço de “limpeza
manual ou mecanizada de praias” são apresentadas
as seguintes informações para o equipamento a ser
utilizado na limpeza mecanizada, qual seja trator - 74,5
kw:
Constata-se que na definição do preço unitário da
hora do equipamento foi utilizado somente a parcela
de custo horário produtivo (coefic. Pr. x Pr. Prod.). Em
relação a essa definição do preço, é importante que os
responsáveis esclareçam a metodologia utilizada, uma
vez que não prospera a justificativa de que a composição
de custos deve considerar somente a hora produtiva do
equipamento, em razão de que a medição se dará por
m².
O que deve ser considerado é se durante a execução
do serviço ocorrerão paradas de mais longa duração,
em que o equipamento continua vinculado ao serviço
e seu operador permanece mobilizado. Nesse caso, o
custo horário improdutivo deverá compor o cálculo do
custo horário do equipamento, por meio de uma média
ponderada com o custo operativo, utilizando-se os
coeficientes estipulados.
Se não há previsão de ocorrência de tais paradas,
considera-se 100% de utilização do equipamento
no período de execução do serviço. Nesse caso, o
coeficiente produtivo será igual a 1.
Além disso, os serviços de limpeza manual e mecanizada
devem ser separados em itens distintos na planilha
orçamentária, uma vez que o trator somente será
www.tce.es.gov.br

empregado “nos momentos com picos de turistas”,
conforme informação constante 1.7 do projeto básico.
Portanto, os custos para formação do preço unitário dos
serviços de limpeza manual e mecanizada devem ser
apropriados separadamente.
Ante o exposto, verifica-se que merecem prosperar as
alegações do representante, devendo os responsáveis:
deixar claro na redação dos projetos básicos ou de
outros elementos técnicos que compõem os editais
das Concorrência 10/2019 e 12/2019, que a instalação
e operação da unidade de transbordo ficará a cargo do
licitante vencedor da Concorrência 10/2019; reavaliar o
cálculo do custo horário do equipamento a ser utilizado
no serviço de limpeza mecanizada de praias e separar,
em itens distintos da planilha orçamentária, esse serviço
do de limpeza manual, para melhor controle na fase de
execução.
3.6 DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA CONJUNTA
Nº 02/2012 – LICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL,
CONJUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
O representante alega que o serviço de transporte
de resíduos sólidos urbanos que faz parte do objeto
da Concorrência 10/2019, que também contempla a
contratação de destinação final, deveria ser incorporado
ao objeto da Concorrência 12/2019, sob pena de
descumprimento à Portaria Conjunta nº 02/2012. As
alegações são as que seguem:
7. Descumprimento da Portaria Conjunta n° 02/2012 Licitação da Destinação Final, conjuntamente com os
serviços de transporte
A presente questão, em análise superficial, pode
parecer se tratar de discussão atinente ao Edital nº
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010/2019, somente. Contudo, atinge, também, o Edital
nº 012/2019. Vejamos!
A Portaria referida traduziu a preocupação com a forma
que as licitações de limpeza urbana e destinação final
vinham sendo conduzidas no âmbito dos Municípios
do Espírito Santo, e a necessidade imperiosa de se
padronizar os conceitos e estabelecer diretrizes, visando
a máxima eficiência dos serviços e o melhor controle
dos recursos públicos destinados a essa atividade. Isso
se evidencia no início da mencionada norma, ainda
quando trata de suas razões (“considerando”):
“CONSIDERANDO que em função da finalidade
social, ambiental e econômica da norma é necessário
tratamento diferenciado às ações de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos
sólidos;
CONSIDERANDO que os contratos de limpeza urbana
podem abarcar uma extensa gama de serviços, tais
como: coleta, transporte e destinação final de resíduos
sólidos, varrição e limpeza de logradouros públicos;
limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais;
limpeza de canais e córregos; poda, capina, raspagem e
roçada;
CONSIDERANDO que o parcelamento do objeto
contratual visa aumentar a competitividade, e,
consequentemente, proporcionar a obtenção de
menores preços e de propostas mais vantajosas para o
interesse público;
CONSIDERANDO que os contratos de limpeza urbana
comprometem expressiva parcela dos recursos
financeiros dos Municípios, e que estes, muitas vezes
não dispõem de planos de gestão integrada, projeto

básico adequado e controle eficiente da execução;
CONSIDERANDO que as deficiências e impropriedades
que vem sendo observadas na gestão da limpeza
urbana demandam uma maior fiscalização dos órgãos
de controle;”
Nesse contexto, essa Portaria Conjunta resolveu
segregar algumas atividades, por entender que parte
era mais atrativa ao mercado e possibilitaria uma gama
maior de concorrentes, nos certames licitatórios, e outra
com menor apelo ao mercado, por se tratar de apenas
poucas empresas habilitadas para sua execução. Esse foi
o caso da “destinação final” e dos “demais serviços de
limpeza urbana”.
Tal determinação está expressa no item que trata de
“Aspectos materiais”, presente na Portaria Conjunta,
item 2:
“2) Segregação da Destinação Final dos Resíduos dos
demais serviços de limpeza urbana a serem licitados/
contratados:
Desvincular a destinação final dos resíduos sólidos,
considerado item de serviço de baixa concorrência, dos
demais itens de serviços que podem compor a limpeza
urbana (coleta e transporte de resíduos sólidos;
limpeza de logradouros públicos; varrição e limpeza de
dispositivos de drenagem de águas pluviais; limpeza de
canais e córregos; poda, capina, raspagem e roçada),
conforme previsto no artigo 23, §1º da Lei 8.666/1993.”
(grifo nosso)
Note-se que a exclusão do serviço de transporte nas
licitações de destinação final são límpidas e não deixam
qualquer margem à dúvida. Impossível serem licitadas
juntas, uma vez que a destinação final possui baixa
www.tce.es.gov.br

concorrência no mercado, ao contrário do serviço de
transporte, no qual há elevado número de concorrentes.
Até aqui, a discussão traçada demonstra cabalmente
a ilegalidade do Edital nº 010/2019, quando decidiu
incluir em seu escopo o serviço de transporte. Mas,
como dito acima, essa opção resvala igualmente no
Edital nº 012/2019. Comenta-se!
A impossibilidade acima retratada implica no expurgo
do serviço de transporte do Edital n° 010/2019. Isso
significa dizer que este instrumento convocatório
deverá ser reorçado e, consequentemente, republicado.
Com isso, o serviço de transporte precisa ser licitado. É
aí que entra a ilegalidade do Edital de Limpeza Urbana
(nº 012/2019).
O serviço de transporte possui peso de,
aproximadamente, 48% no orçamento do Edital nº
010/2019, ou em torno de R$ 3.288.000,00. Entretanto,
esse mesmo percentual passa para próximo de apenas
10% quando inserido no Edital nº 012/2019. Traduzindo,
sua relevância passa ser diminuta perto de outros
serviços deste Edital.
Essa constatação acarreta vício ao Edital de Limpeza
Urbana porque a sua segregação atentaria contra os dois
princípios mais elementares do Direito Administrativo
e que tem aplicabilidade integral às licitações, quais
sejam, o princípio da eficiência e da economicidade.
Em breve resumo, o primeiro diz respeito sobre a
conduta do agente público ser permeada pela produção
efetiva de resultado, gerando valor à Administração
Pública, com o maior bene�cio possível para a
população, mediante o menor custo possível. Nesse
ponto, encontra-se o segundo princípio, a busca pelo
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menor preço sempre, com otimização de recursos. A
combinação dos dois poderia ser condensada em gastar
menor e gastar bem!
Nesse sentido, imaginando que a Comissão de Licitação
resolva seguir adiante com licitação independente
para o serviço de transporte de resíduos, ter-seia, possivelmente, grande número de participantes.
Todavia, esse número de licitantes não conseguiria
garantir preços tão competitivos, como se fosse, este
serviço, integrado na limpeza urbana.
Ora, um contrato possui custos inerentes ao seu começo,
meio e fim, os quais podem ser condensados quando o
contrato reúne atividades do mesmo ramo. Só para citar
poucos exemplos, sendo que todos se aplicam ao caso
do Edital nº 012/2019, tem-se a mobilização, o custo da
administração local e central, BDI e desmobilização.
Ao resolver licitar o transporte sozinho, a empresa
vencedora fará jus a esse pagamento. Agora, ao se incluir
no escopo do Edital nº 012/2019, essa realidade se
altera, uma vez que os custos acima citados, lembrando
se tratar de meros exemplos, serão conjugados e,
portanto, menores no total.
Obviamente, não se está considerando ainda os valores
envolvidos na fiscalização de novo contrato. Resulta
igualmente em desperdício de dinheiro público.
A eficiência e economicidade no caso em tela é
representada por uma expressão básica: “economia
de escala”. Só com a junção dos objetos (limpeza
urbana e transporte de RSU) torna-se possível alcançar
essa economia que, na prática, resulta em dispêndio
financeiro menor ao Poder Público.
Por fim, mais um ponto interessante e que merece

destaque está no fato de que a Portaria Conjunta não
separou o serviço de transporte dos demais, aglutinados
na limpeza urbana. Ora, considerando que as legislações
são precisas em suas palavras (não há palavras demais
ou de menos), a determinação de desvincular somente a
destinação final não gera dúvida de que era este serviço
a preocupação do TCE e MP, podendo os demais serem
licitados em conjunto.

do valor inserido na Concorrência Pública nº. 012/2019,
deveriam ser incorporados ao escopo do presente
certame como forma de diminuir os custos da execução
dos serviços.

Diante disso, é patente a necessidade de revisão do
escopo do objeto do Edital n° 012/2019, pela Comissão,
devendo incorporar o serviço de transporte de resíduos
sólidos urbanos, sob pena de impor custos ainda
maiores à própria Prefeitura Municipal de Linhares com
a existência de mais uma licitação e posterior contrato,
além de contrariar os dispositivos legais aplicáveis,
igualmente afrontando as instituições e órgãos de
controle pelo descumprimento destes dispositivos.

Como sabido, a Portaria Conjunta nº. 02, de 02 de 11
de setembro de 2012, que dispõe sobre recomendações
para implementação da Lei da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e a contratação e gestão de serviços
de limpeza urbana, prevê como recomendação que
os gestores públicos procedam com a Segregação da
Destinação Final dos Resíduos dos demais serviços
de limpeza urbana a serem licitados/contratados,
devendo haver a desvinculação da destinação final dos
resíduos sólidos, considerado item de serviço de baixa
concorrência, demais itens de serviços que podem
compor a limpeza urbana, vejamos:

Os responsáveis apresentaram os seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3.6. Do descumprimento da Portaria Conjunta nº.
02/2012, tendo em vista que o edital não teria
procedido com a devida segregação dos serviços de
destinação final de resíduos dos demais serviços de
limpeza pública urbana
O representante alega por fim que teria havido
descumprimento da recomendação contida na Portaria
Conjunta nº. 02/2012 expedida pelo Tribunal de Contas
e pelo Ministério Público do Espírito Santo, afirmando
que pelo fato dos serviços de transporte de resíduos
entre a estação de transbordo e o aterro, licitados na
Concorrência nº. 010/2019, representarem apenas 10%
www.tce.es.gov.br

Ora Excelência, com todo respeito, a alegação do
requerente não merece prosperar por patente violação
aos termos da Portaria Conjunta nº. 02/2012 o qual
alega que a Administração estaria descumprindo.

2) Segregação da Destinação Final dos Resíduos dos
demais serviços de limpeza urbana a serem licitados/
contratados:
Desvincular a destinação final dos resíduos sólidos,
considerado item de serviço de baixa concorrência,
dos demais itens de serviços que podem compor a
limpeza urbana (coleta e transporte de resíduos sólidos;
varrição e limpeza de logradouros públicos; limpeza de
dispositivos de drenagem de águas pluviais; limpeza de
canais e córregos; poda, capina, raspagem e roçada),
conforme previsto no artigo 23, §1º da Lei 8666/1993.
A Concorrência Pública nº. 010/2019 possui como
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objeto a contratação de empresa especializada, para
executar os serviços de transporte e destinação final
ambientalmente adequada aos Resíduos Sólidos
Urbanos - RSU. Enquanto a Concorrência Pública nº.
012/2019 possui como objeto a execução dos serviços
de limpeza pública urbana no Município de Linhares.
A simples leitura dos objetos licitados nas concorrências
em questão demonstram que a Administração Municipal
cumpriu integralmente as recomendações contidas
na Portaria em questão, segregando os serviços de
destinação final de resíduos (objeto da Concorrência nº.
010/2019), dos serviços de limpeza pública (objeto da
Concorrência Pública nº. 12/2019).
Note-se que o transporte contido no objeto da
Concorrência nº. 010/2019 não diz respeito aos serviços
de coleta e transporte de resíduos ou os serviços de
varrição e limpeza de logradouros públicos, mas o
transporte a ser realizado entre a estação de transbordo
e o aterro devidamente licenciado, em caminhões
de grande porte, ou seja, equipamentos distintos do
licitado na Concorrência Pública nº. 012/2019.

pode ser executada de forma direta ou, mediante
contratação, de forma indireta, ou, ainda, de forma
mista, com parte dos serviços de coleta, transporte,
transbordo e destinação final prestada de forma direta
e, parte, indireta.
Existe somente uma forma de realizar os serviços de
coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos?
Não. Há vários ciclos possíveis de prestação desses
serviços, que impactarão diretamente na sua forma de
contratação. Resumidamente, os dois ciclos mais usuais
são:
1) Com uma etapa de transporte: Coleta e transporte
diretamente dos caminhões coletores ao local de
destinação final (aterro sanitário);
Nesta situação, há dois serviços que, do ponto de vista da
contratação, são indissociáveis: a coleta e o transporte
dos resíduos. A destinação final em aterro sanitário
pode ou não ser contratada em separado, conforme
as peculiaridades locais, que devem estar descritas no
projeto básico da licitação.

há possibilidade da Administração Municipal adotar o
primeiro modelo - (1) Com uma etapa de transporte:
Coleta e transporte diretamente dos caminhões
coletores ao local de destinação final (aterro sanitário)
-, isto porque não há aterro sanitário ao redor do
Município de Linhares de modo a permitir o transporte
dos caminhões coletores diretamente ao aterro
sanitário.
Observa-se, no entanto, que a Portaria Conjunta nº.
02 impede que os municípios que adotem o segundo
modelo realizem a aglutinação das duas etapas de
transporte, assim, a Administração Municipal separou
dos serviços de transporte em caminhões de grande
porte da estação de transbordo ao local de destinação
final (aterro sanitário) - objeto da concorrência nº.
010/2019 - dos serviços de varrição, coleta e transporte
até a unidade de transbordo - objeto da concorrência
nº. 012/2019.

2) Com duas etapas de transporte: Coleta e transporte a
uma estação intermediária de transbordo, e transporte
em caminhões de grande porte da estação de transbordo
ao local de destinação final (aterro sanitário).

Proceder com a incorporação alegada pelo
representante, retirando o transporte de resíduos
realizados da estação de transbordo até o aterro em
caminhos de grande porte, do escopo da Concorrência
nº. 010/2019, incluindo no escopo da concorrência
pública nº. 010/2019 representaria patente violação aos
termos da Portaria Conjunta em questão.

2.1. Formas de Contratação

Nesta segunda situação, vale a mesma regra de um
contrato único para a coleta e transporte até a estação
de transbordo. Para a segunda etapa, há três diferentes
serviços a serem prestados: a operação da estação de
transbordo dos resíduos, o transporte dos resíduos do
transbordo ao aterro sanitário e a destinação final.

Ademais, considerando que atualmente o Município
de Linhares não possui contratação definitiva de aterro
sanitário, e não conta com aterro sanitário em sua sede,
não há como quantificar os valores para execução dos
serviços de transporte entre a estação de transbordo e
o aterro sanitário.

A prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos

Observa-se que diante das peculiaridades locais não

O aterro mais próximo está localizado a aproximadamente

Ademais, em complementação a recomendação contida
na mencionada Portaria Conjunta, a Administração
Municipal valeu-se das orientações emitidas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
expedida na “Orientação Técnica Serviços de Coleta de
Resíduos Sólidos Domiciliares Projeto, Contratação e
Fiscalização” (1ª Edição, 2017) (Doc. 02) (Anexa) para
definição do escopo do objeto licitado, seguindo a
seguinte orientação:

www.tce.es.gov.br
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56krn (cinquenta e seis quilômetros), no Município de
Aracruz, havendo no Estado do Espírito Santo outros três
aterros em operação nos Municípios de Cariacica, Vila
Velha e Cachoeiro de Itapemirim. Este cenário é capaz
de tornar inviável a execução dos serviços Transporte de
resíduos sólidos domiciliares - RSU, em aterro sanitário,
isto porque é perfeitamente possível que qualquer
um dos aterros sagre-se vencedora do certame, o que
consequentemente impactaria nos custos de transporte
da execução da Concorrência nº. 012/2019.

somente a distância máxima de 120km x t.

Transporte em caminhões de grande porte
CONCORRÊNCIA 12/2019

A �tulo de exemplo, no escopo proposto pelo
representante (incluindo transporte com caminhões
de grande porte até o aterro), se a licitante da CP nº.
012/2019 considerar a média de km indicada pela
Administração em sua proposta e o aterro localizado
no Município de Vila Velha, a 156km (cento e cinquenta
e seis quilômetros) do Município de Linhares, sagrasse
vencedor da Concorrência Pública nº. 10/2019, caberia
ao Município de Linhares arcar, por conta própria
com a quilometragem superior a média definida pela
Administração, fazendo com que obtivesse ﬂagrante
prejuízo.

Ademais, caso o município estabelecesse a mesma
limitação de quilômetros por tonelada (120km x t)
estabelecida na Concorrência nº. 010/2019 para a
concorrência nº. 012/2019, realizando a incorporação
dos serviços de transporte em caminhões de grande
porte como proposto, todos os custos excedentes
ficariam a cargo da licitante, causando desequilíbrio
contratual, capaz de tornar inviável a execução dos
serviços.
Neste cenário, para a licitante escapar desta situação
consequentemente elevaria os preços de sua proposta
evitando que a Administração obtivesse a proposta mais
vantajosa

Isto pelo simples fato de não ser possível determinar
até o momento qual será o aterro responsável por
promover a destinação ambientalmente adequada dos
resíduos recolhidos no Município.
Justamente em razão deste fato, ou seja, haver
indefinição quanto à distância da localização do aterro
sanitário, o Município elaborou o escopo da contratação
da Concorrência Pública nº. 10/2019, contemplando os
serviços de transbordo, transporte e destinação final,
repassando todos os custos de transporte excedente ao
limite de 120 km x t, ao licitante vencedor remunerando

Desta forma, não há que se falar em violação aos termos
da Portaria Conjunta nº. 02/2012 conforme alegado,
devendo a presente representação ser indeferida de
plano.
Quanto ao que foi apontado pelo representante, fazse necessário distinguir os serviços de transporte
contemplados nos objetos das Concorrências 10/2019
e 12/2019.

CONCORRÊNCIA 10/2019
Conforme mencionado pelos responsáveis, há vários
ciclos possíveis de prestação dos serviços de coleta,
transporte e destinação, sendo os dois ciclos mais
usuais:
Com uma etapa de transporte: a coleta e o transporte
são executados diretamente dos caminhões coletores ao
local de destinação final (aterro sanitário). Nesse ciclo,
há dois serviços que, do ponto de vista da contratação,
são indissociáveis: a coleta e o transporte dos resíduos.
A destinação final em aterro sanitário pode ou não ser
contratada em separado, conforme as peculiaridades
locais, que devem estar descritas no projeto básico da
licitação.
Com duas etapas de transporte: realiza-se a coleta e o
transporte a uma estação intermediária de transbordo
e, depois, o transporte em caminhões de grande porte
da estação de transbordo ao local de destinação final
(aterro sanitário).

No Município de Linhares a execução dos serviços
ocorrerá com duas etapas de transporte, como mostrado
na figura a seguir:

Nesse caso, aplica-se a mesma regra de um contrato
único para a coleta e transporte até a estação de
transbordo.

ETAPA 2

Para a segunda etapa, a contratação dos serviços de
transporte do transbordo ao aterro sanitário e destinação
final poderá também ser realizada em um único lote,
desde que comprovada a vantagem econômica para a
Administração da aglutinação destes dois serviços.

ETAPA 1
Coleta dos resíduos
Estação de Transbordo
Destinação final
Transporte em caminhões coletores
www.tce.es.gov.br

Existem, portanto, dois serviços de transporte distintos
a serem prestados no Município de Linhares: o primeiro,
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realizado por caminhões coletores até a estação de
transbordo, o qual está sendo licitado em conjunto
com a coleta e outros serviços de limpeza pública por
meio da Concorrência 12/2019; e o segundo, o qual será
realizado por caminhões de grande porte da estação de
transbordo até o aterro sanitário, licitado em conjunto
com a destinação final por meio da Concorrência
10/2019.
Em relação à Concorrência 12/2019 não se verifica
irregularidade na licitação única para a coleta e o
transporte até a estação de transbordo, uma vez que são
serviços indissociáveis do ponto de vista da contratação.
Também não se verifica irregularidade na não inclusão
do transporte da estação de transbordo até o aterro
sanitário no objeto da Concorrência 12/2019, visto que
se trata de serviço que pode ser contratado em licitação
distinta, de modo a aumentar o rol de competidores
habilitados. Quanto à contratação desse serviço em
conjunto com a destinação final, cabe à Administração
Municipal de Linhares comprovar, nos autos do processo
relativo à Concorrência 10/2019, a vantagem econômica
da aglutinação desses dois serviços.
Cumpre salientar que o representante também ofereceu
representação com essa mesma questão em face do
edital da Concorrência 10/2019, autuada no Processo
TC 9107/2019-9. Dessa forma, a possível irregularidade
relacionada com inobservância à Portaria Conjunta nº.
02/2012, no que diz respeito à não segregação dos
serviços de transporte e de destinação final, deve ser
analisada nos autos do Processo TC 9107/2019-9.
Ante o exposto, constata-se que não merecem prosperar
as alegações do representante de que o serviço de

transporte de resíduos sólidos urbanos que faz parte do
objeto da Concorrência 10/2019 deveria ser incorporado
ao objeto da Concorrência 12/2019.
4 DA MEDIDA CAUTELAR
São pressupostos essenciais para a concessão de medida
cautelar o fundado receio de grave ofensa ao interesse
público e de risco de ineficácia da decisão de mérito.
Do exame da representação, na qual foram apontadas
supostas irregularidades no Edital de Concorrência
12/2019, constata-se, a partir de uma breve análise,
que merecem prosperar, em parte, as alegações do
representante.
Em relação a alguns pontos da representação os
responsáveis se comprometeram a realizar as devidas
alterações no edital. Vale lembrar que a licitação foi
suspensa pela Administração Municipal de Linhares
no dia 10/6/2019, “para realização de adequações no
edital”. Nesse sentido, basta que tais alterações, e outras
indicadas na presente manifestação, sejam realizadas
para saneamento das irregularidades.
Importa lembrar, ainda, que os serviços objeto da
Concorrência 12/2019 estão sendo prestados por meio
de contrato emergencial. Nesse contexto, vislumbrase para o caso em tela o periculum in mora reverso,
consubstanciado no fato de que a antecipação da
tutela requerida pela empresa representante, uma vez
concedida, pode onerar a Administração por meio de
mais uma contratação emergencial para execução de
serviços considerados essenciais à municipalidade.
Assim, diante da análise da situação concreta, entendese que atenderia melhor ao interesse público o não
deferimento do pedido de cautelar, uma vez não
www.tce.es.gov.br

verificados os pressupostos essenciais para a sua
concessão.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo o entendimento técnico, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer a presente Representação, tendo em
vista o atendimento aos requisitos contidos nos artigos
94, 99, §2º, 100 e 101, da Lei Complementar Estadual
621/2012;
1.2. Indeferir a cautelar requerida, por não estarem
presentes os pressupostos necessários à sua concessão,
previstos no caput do art. 124 da Lei Complementar
621/2012;
1.3. Determinar que os autos passem a tramitar sob
o rito ordinário e sejam remetidos à área técnica para
regular instrução, com tramitação preferencial de
acordo com o art. 264, inc. IV da Resolução TC 261/2013;
1.4. Apensar o Processo TC 10147/2019 aos presentes
autos, a fim de se evitar decisões conﬂitantes, tendo
em vista a conexidade das matérias tratadas em ambos
processos, conforme dispõe o § 1º do art. 277 do
RITCEES;
1.5. Dar ciência ao Representante da presente decisão,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

30

ATOS DO PLENÁRIO

na forma do art. 307, § 7º do RITCEES.

VOTO RELATOR

2. Unânime.

I – RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Tratam os autos sobre Tomada de Contas Especial,
realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN-ES, relativo aos exercícios de 1999 a 2013, em
cumprimento ao Acórdão TC-1322/2017 proferido no
processo TC-6538/2012, determinando à apuração de
irregularidades na concessão e pagamento de vantagens
pessoais aos servidores.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01749/2019-9
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09061/2018-2
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: GIVALDO VIEIRA DA SILVA
Interessado: ROMEU SCHEIBE NETO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA –
CONVERTER O FEITO EM DILIGÊNCIA – REMESSA A
ÁREA TÉCNICA PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO
COELHO DO CARMO:

00123/2019-6) o gestor da pasta Sr. Givaldo Vieira da
Silva, até a data de 11/06/2019 conforme informa o
Despacho 28436/2019-8 do NCD - Núcleo de Controle
de Documentos, não ter registrado protocolização de
documentação em atendimento aos termos da Decisão
Monocrática 00112/2019-8.
Após vieram os autos a este gabinete na forma
regimental.
II – FUNDAMENTAÇÃO

Em 14/11/2018, foram autuadas sob o número de
processo TC 9061/2018-2, documentação trazida pelo
Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor do DETRAN, nos termos
do Acordão 01322/2017, na oportunidade apresenta
o responsável as providências adotadas em relação a
Tomada de Contas, sem contudo, remeter a este Tribunal
relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos na
referida tomada de contas.

Considerando o advento da Decisão Monocrática
00112/2019 que concedeu prazo de 90 dias
improrrogáveis para que o responsável encaminhasse
a este Tribunal de Contas a conclusão da Tomada de
Contas Especial instaurada pela Instrução de Serviço
nº 2957 de 20 de setembro de 2018, devidamente
publicada no diário oficial do Estado de 21/09/2018, nos
termos da Instrução Normativa TC 32/2014;

Assim sendo, a Decisão Monocrática 00112/2019 de
12/02/2019 foi pela notificação do responsável para
que no prazo de 90 dias improrrogáveis nos termos
do parágrafo único do artigo 14 da IN 32/20141,
encaminhasse a este Tribunal de Contas a conclusão da
Tomada de Contas Especial instaurada pela Instrução
de Serviço nº 2957 de 20 de setembro de 2018,
devidamente publicada no diário oficial do Estado de
21/09/2018, nos termos da Instrução Normativa TC
32/2014, na oportunidade o gestor foi devidamente
advertido que o não atendimento as determinações
deste Tribunal seriam estariam sob pena de aplicação
de multa, com base no art. 135, IV da Lei Complementar
621/2012, c/c o art. 389, IV do RITCEES.

Considerando que o responsável foi devidamente
notificado através do Termo de Notificação 123/2019-6;

Devidamente

notificado

(Termo

www.tce.es.gov.br

de

Notificação

Considerando que até a data de 11/06/2019, o
responsável continuava em situação de omissão,
conforme comprova Despacho 28436/2019-8.
Considerando que o responsável foi devidamente
alertado que o não atendimento nos termos da Decisão
112/2019 poderia implicar em sanção prevista no artigo
135 da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, da
Resolução TC 261/2013 RITCEES;
Assim, analisando os presentes autos, não há outra
medida que não seja o cumprimento do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, tendo em vista que
o responsável já foi notificado e alertado de que o não
atendimento à notificação para encaminhamento da
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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conclusão dos trabalhos, nos moldes determinados
pela IN 32/2014 e Resolução 261/2013, o sujeitaria às
penalidades regimentais previstas, deixando passar
in albis, a oportunidade de apresentar sua resposta e
documentação atinente ao feito.
II – CONCLUSÃO
Assim, VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração de Vossas Excelências.

do responsável, frente ao princípio da ampla defesa,
entendi ser correto modificar meu voto, alterando assim
a parte dispositiva e ementa.

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do

No que tange à aplicação de multa, deixo que realizar
nesse momento, por considerar a necessidade de
análise do mérito, em razão do envio do oficio DETRAN/
ES-DG Nº 437/2019, protocolo 10324/2019-7 realizado
em 23/07/2019.

1.1. Deixar de aplicar multa, ao Sr. Givaldo Vieira da Silva,

Passando o meu dispositivo ter o seguinte teor:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:

II – CONCLUSÃO

1. APLICAR MULTA ao Sr. Givaldo Vieira da Silva, no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) correspondente ao
percentual de 1%, estabelecido no inciso IV, do artigo
art. 389 do RITCEES; tendo em vista a não apresentação
de justificativas em resposta ao Termo de Notificação
0123/2019-6, conforme Decisão 00112/2019-8;

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Assim, VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração de Vossas Excelências.

Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
diante da não apresentação de justificativas em resposta
ao Termo de Notificação 0123/2019-6, conforme
Decisão 00112/2019-8, por considerar a necessidade de
análise do mérito, em razão do envio do oficio DETRAN/
ES-DG Nº 437/2019, protocolo 10324/2019-7 realizado
em 23/07/2019;
1.2. Converter o feito em diligência;
1.3. Remeter os autos a área técnica para análise e
manifestação nos termos Regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.

1. Deixar de aplicar multa, ao Sr. Givaldo Vieira da Silva,
diante da não apresentação de justificativas em resposta
ao Termo de Notificação 0123/2019-6, conforme
Decisão 00112/2019-8, por considerar a necessidade de
análise do mérito, em razão do envio do oficio DETRAN/
ES-DG Nº 437/2019, protocolo 10324/2019-7 realizado
em 23/07/2019.

4. Especificação do quórum:

2. Converter o feito em diligência;

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição).

RODRIGO COELHO DO CARMO

3. Remessa dos autos a área técnica para análise e
manifestação nos termos Regimentais.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:

Conselheiro Relator

RODRIGO COELHO DO CARMO

Luciano Vieira.

VOTO COMPLEMENTAR

Conselheiro Relator

Em 25ª sessão ordinária – Plenário, realizada no dia 30 de
julho de 2019, após juntada de documentação por parte

1. DECISÃO TC 1749/2019:

2. REITERAR NOTIFICAÇÃO ao responsável, Sr. Givaldo
Vieira da Silva, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas as
informações solicitadas, conforme Decisão 00112/20198 nos termos do item 1.4 do Acórdão TC-01322/2017Plenário, sob pena de reincidência em cominação de
nova multa.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
www.tce.es.gov.br
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