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Proc.

REP

15/00151430 - Representação de Agente Público acerca de
procedifnento licitatóiio e
no
EEB Pedro Bittencoutr, CT
contrato referentes à obra na
supostas

irregularidades

00100/2008/SDR19.

T- Relatório

Tratam os autos de representação oriunda de denúncia encaminhada a Secretaria de Estado
da Fazenda, que deu origem ao Processo SEF 34078/2008, a respeito de possíveis
irregularidades no Convite n. 0066/2008 e no Contrato n. 100/2008/SDR19 das obras na
EEB Pedro Bittencourt, firmado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regiona
de Laguna.
A Diretoria de tontrole de Licitações e

Contratações (DLC) emitiu o Relatório n. DLC

191 /2015, no qual sugeriu converter o Processo em

tomada de contas especial e determinar

a citação dos responsáveis.
Também nesse sentido foi o Voto

desta Relatora, acolhido pelo Tribunal Pleno, conforme

Decisão n. 1682/2015.
Ressalta-se que, devidamente atados, o St. Mau.o Vatg.s C.ndemil e a Sta-Jueel, Delgado
de So„a aptesentatam iusdfteattvas. No entanto, o St. Rafael Duatte Re.nandes e o Soc o
Gerente da empresa Snicran Empreiteira de Mão de Obra Ltda., mesmo apos ter si o et a
Citação por Edital, por não terem

sido encontrados, não se manifestaram.

úpós anaüsar as jusnficativas apresentadas, a DLC elaborou o Relatório n Dl C 170/2016,
ela^borado pela Auditora Fiscal de Controle Externo Juüana StramandinoU, cu,a parte
conclusiva ficou assim consignada:
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3.1. Julgar irregulares, com imputação de débito, com fundamento
no
art. 18, inciso III, alíneas “b e c”, c/c o art. 21, caput, da Lei
Complementar n. 202/2000,
^
^
pertinentes à presente Tomada de
Contas Lspecial, que trata de irregularidades constatadas
por este Tribunal
de Contas na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de
Laguna, referente ao Comnte n. 006/2008 e contrato n. 100/2008/SDR19
das obras na EEB Pedro Bittencourt, em decorrência de Representação a
este Tribunal de Contas pela Secretana de Estado da Fazenda

, e condenar
os Responsáveis a seguir discriminados ao pagamento dc débitos de
responsabilidade, ftxando-Ihes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar sua
da
publtcaçao deste Acordão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de
Contas, para comprovarem, perante este Tnbunal, o recolhimento dos
valores dos débitos aos cofres do Estado, atualizados monetanamentc e
i
Complementar
n.
202/2000), calculados a partir das datas de ocorrência dos fatos geradores
dos débitos, ou a que for estabelecida, sem o que, fica desde logo
autorizado o encammhamento da divida para cobranca judicial (art 43 II
da Lei Complementar n. 202/2000);

^

v

>

.

3.1.2. De responsabilidade solidária.
nos termos do art. 15, I da Lei
Complementar 202/2000, do Sr. Mauro
n.
009.891.779-04, Secretano de Estado de Desenvolvimento
Regional de
Laguna, à época, Sr. Rafael Duarte Fernandes, CPF
n. 026.883.969-78,
engenheiro
. . fiscal
1 ,4-^da obra
,
e o Responsável Legal pela empresa Sinitran
Empreiteira de Mao de Obra Ltda. ME., CNPI n. 02.524 384/0001 77 n
montante de R$ 64.323,74, com data da última medição de março de 2009,
referente a senaços pagos e não executados, contrariando os arts. 62 e 63
da Lei n. 4.320/64 (item 2.3 deste Relatório).
3.2. Aplicar aos Srs. Mauro Vargas Candemil e Rafael Duarte
emandes, ja qualificados anteriormente, com fundamento no art 70 II
da Lei Complementar n. 202/2000 c/c o art. 109, II, do Regimento
■Interno, as multas a seguir especificadas, fixando-lhes
O prazo de 30
(trinta) . dias, a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial
Eletronico desta Corte de Contas,
comprovarem ao Tnbunal o
recolhimento ao 'lesouro do Estado das multas cominadas ou i
mterpor
recurso na forma da Jei,
sem o quê, fica desde logo autorizado o
encaminhamento da dívida P^*-^ cobrança judicial, observado o disposto
nos artigos 43, II, e 71 da Lei Complementar n. 202/2000;
3.2.1. Em face de fiscalização ineficiente
e insuficiente, contrários ao
disposto no art. 58, inciso III,
e art. 67, caput, e
da Lei n. 8.666/93
(item 2.7 deste relatório).
3.2.2. Em face de ausência de ART de fiscaHzaçâo, contrário ao disposto
nos arts. 1 e 2 da Lei 6.496/77 (item 2.7 deste relatório).
^
3.2 3. Em face de ausência de termo aditivo de prazo, o que levou
medido e pago por obras fora do prazo contratual, contrario ao art 7a" ser
da
Lei n. 8.666/93 e prejulgado 1.084 deste Tnbunal de Contas (item 2 7
deste relatono).

^
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3.2.4. Em face de ausência de cadastramento da ART da empresa
contratada no Sistema de: Contiole de Obras Publicas (SlCUl),
contrariando o Decreto n.

100/07 (item 2.7 deste relatório).

Sts. Mauro Vargas Candemil e Juceli Delgado de

3.3. Aplicar aos
Souza já qualificados anteriormente, com fundamento no art. (70, n, da
Lei Complementar n. 202/2000 c/c o art. 109, II, do Rebento Interno
multa por ausência de ART dos orçamentos e projetos básicos do editei,
irregularidade esta que contrana os art. 7", mcisos I e II, e art.
,
incisos I e II da Lei n. 8.666/93; frxando-lhes o prazo de 30 (trmta) dias, a
da pubUcação deste Acórdão no Diário Oficial Eleaomco desta
contac
Corte de Contes, para comprovarem ao Tnbunal o recolhimento ao
Tesouro do Estado das multas cominadas, ou mterpor recurso na orma
da lei, sem o quê, fica desde logo autorizado o encammhamento da ivida
cobrança judicial, observado o disposto nos artigos 43,11, e
para
Complementar n. 202/2000.

da Lei

ia de Estado de Desenvolvimento Regional de

3.4. Determinat à Secretaria

Laguna, que nos próximos editais de licitaçao:
3 4 1. Os projetos e orçamentos básicos estejam devidamente assinados e
com suas tespectivas ARTs (item 2.4 e 2.5 deste telatóno).
3.4.2. A realização de visita técnica só poderá ser obngatoria como
condicâo de habilitação nas simações em que a complexidade ou namreza
do obieto a justifiquem, devendo estar devidamente fundamentada a

I

pela Administração, sob pena de configurar restnçao a
exigência
ao inciso I, § 1" do artigo 3“ da Lei n. 8.666/93.
competitividade e afronta
3 4 Dar ciência dessa Decisão, do Relatório e Voto do Relator que o
Controle Interno da SDR de Laguna, a Sra. Juceh
fundamentam ao
ia de Auditoria Geral da Secretana de Estado
Delgado de Souza e à Diretoria
da Fazenda
o Mimsténo Púbhco de Contas, por meio do Parecer n. MPTC/44032/2016, da lavra do
Procurador Diogo Roberto Rmgenberg, acompanhou a tnamfestaçao do Corpo lecnico,
plicaçào de multas além daquelas propostas pela DEC.
no entanto, sugeriu a
É o relatório.

TT- Fundamentação
Inicialmente, verifico que o Responsável, Sr. Mauro Vargas Candemil, preliminarmente,
fundamentou sua defesa em dois pontos; prescrição e ilegitimidade passiva.
Sobre a preliminar de prescrição da pretensão pumtiva, pode-se destacar que a Lei
Complementar Estadual n. 588/2013 assim determina.

i
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Art. 1° Fica acrescido o art. 24-A à Lei Complementar n. 202, de 15 dc
de2embro de 2000,
com a seguinte redação:
‘Art. 24-A Éde 5 (cinco) anos o prazo para análise c tulp^ampntn

^os os processos administrativos relativos a administi-crlnr^o ^
demais responsáveis a que se refere o art. 1° desta Lei Complementar e
a pubhcaçao de decisão defmitiva por parte do Tnbunal, obsen^ado
o
disposto no § 2° deste artigo.
§ 1“ Findo o prazo previsto no caput deste ardgo, o processo será
considerado extinto, sem julgamento do mérito,
com a baixa automática
da responsabilidade do administrador
ou responsável, encaminhando
-se
os autos ao Corregedor-Geral do Tribunal de Contas,
para apurar eventual
responsabilidade.

T. Qf

no caput deste arti>p_setá contado a p.rt;,

data de citaçao do administrador o„ responsável neln«

h.

atr..

âdministrat|v05, ou da data
mandato, considerando-se preferencial a data mais recente.’’ (NR)
Art. 2 O disposto no art. 24-A da Lei Complementar n° 202, dc 2000
apüca-se, no que couber, aos processos em curso no Tribunal de Contas'
da segumte forma:

’

I - os processos mstaurados há 5 (emeo) ou mais anos terào, a partir da
pubhcaçao desta Lei Complementar, o prazo de 2 (dois) anos para
serem
analisados e julgados;
II - os processos mstaurados há pelo menos 4 (quatro) anos e menos de 5
Jinco) anos terão, a partir da publicação desta Lei Complementar, o prazo
de 3 (tres) anos para serem analisados e julgados;
III- os processos mstaurados há pelo menos 3 (três) anos e menos de 4
(quatro) anos terão, a partir da pubbcaçào desta Lei Complementar
, o
prazo de 4 (quatro) anos para serem anahsados e julgados; e
IV - os processos mstaurados há menos de 3 (três) anos terào, a partir da
publicaçao desta Lei Complementar, o prazo de 5 (emeo) anos para serem
analisados e julgados. (Sem grifo no original)
Da lei leitura do disposto na Lei Complementar n. 588 de 14.01.2013, é possível verificar
que a alegada prescrição não ocorreu. Neste caso, o prazo para análise e julgamento de
processos admimstraüvos por esta Corte é de 5 anos a partir da exoneração do Responsável
de seu cargo Como o Sr. Mauro Vargas Candemil é Secretário E.xecutivo da atual Agência
de Desenvolvimento Regional de Laguna, antiga SDR, esta Corte pode apltcar as multas
indicadas na Decisão n. 1682/2015.
Além disso, o caso sob exame consubstancia hipótese de ressarcimento de prejuízo causado
ao erario e nao se submete ao instituto da prescrição, conforme previsto na parte final do
art. 37, gS"*, CRFB/88 vazado abaixo;
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S 5“ A lei estabelecerá os prazos de prescrição para lUcitos praticados
por qualquer agente, sen.ddor ou não, que causem prejuízos ao
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Sobre o assunto, o MPíC destacou que

Supremo

Tribunal Federal confirmou o

entendimento exposto acima, tendo como ementa.
CONSTITUCIONAL. AGILWO “GIMEN^LAL NO AGtóVO DE
INSTRUMENTO. .SÇAO CKIL PUBLICA. “NCESSIONARLA DE
SFRVICO PÚBLICO. CONTRATO. SERVIÇOS DE M/VO-DE
OBRASSEM LICITAÇÃO. RESSARCIMENTO DE ^V|raS AO
ER-ÁRIO. ART. 37, § 5°, DA CF. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA L
ressarcimento do erário são imprescrim eis (ar g
As ações que visam ao
37, parágrafo 5°, in fme, da Cf). Precedentes. ^
2. Agravo regimental a que se nega proidmento .

Dessa fomsa, ..uf.co o entendimento do M.nisténo PdbUco de Conttts de
„g„.da deee se, s&stad», nma vea que o argumento levantado c m.uscenvel dcobstar
análise de mérito neste feito.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o Sr. Mauro Vargas Candemtl sustentou que
não pode ser responsabiüzado pelas medições, pelas certificações de senuços executa Oe,
pelo!^ lançamentos no sitema SICOP e por redigir o edital de licitaçao, pois tais atos nao
são de competência do Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional.

Além disso, alega que, após tomar conhecimento

das restrições pela Diretoria de Auditoria

Geral (DIAG), emitiu ordens para que elas fossem sanadas.
Relatório de Auditoria n. 0037/09, da
Como bem demonstrou a DLC, em resposta ao

serviços não foram

Sectetaria da Fazenda, o Sr. Mamo Vaigas Candemil infomiou que os
exceutados. potém foram aubsdtuldos por ouuroa (fl. 124). No entanto, nao apresen.ou
qualquer documento que comprovasse

a alegada troca de serviços.

DLC entende que além do engenheiro fiscal da obra, deve ser
Dessa

forma, a

ponsabtltzado o Seeretario de Estado à época, em função da culpa,»e,«t^tWe,

res
Passo a analisar as restrições apontadas pela Área 1'ecnica.

não executados no valor de R$ 64.323,74
1. Pagamento por serviços

i BRASIL Supremo Tnbun.l Fedeml AI 712.435-.4gR- Rei Ro.a 4Y.be,. Wme.. Tun„.,),,em 12 .br,
2012. Disponível em: 4vww.stf.ius.br. Acesso em: 15 ago. 2016.
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I
A audjtom reaHzada pela SEF constatou que houve pagamentos indevidos i
bJrutxam hmpreiteira de Mào de Obra Ltda.,

. a empresa
no valor de 64.323,74, que correspondem a

44,97% do total contratado.

A

respomabilidade fot imputada ao Sr. Rafael Duarte, engenheiro fiscal da obra

, ao Sr.
lauro Vargas Candemil, Secretáno de Estado de Desenvolvimento Regional de Laguna
à
epoca e gestor do contrato, e ao representante legal da empresa executora das obras
Smtram Empreiteira de Mão de Obra Ltda.
No entanco, somente o Sr. Mauro Vargas Candemil

apresentou alegações de defesa.

O Secretário de Estado de Desenvolvimento

Regional de Laguna à época alegou que não
p ssui^ qualquer responsabilidade, pois não competia ao Secretário de Estado malizar
I

medições e certificações da obra.
O MPTC chamou atenção para o fato de que não foi apresentada qualquer prova de que #
os serviços em questão foram executados e que, além de ter ajsinadojieditaLdehçiteç^ e
o contmo^ Sr. Mauro possui responsabüidade em decorrência daLb
^ a In vigilando e da

culpa m elegendo
Ainda de acordo com o MPTC, o débito deve

ser imputado de forma solidária
com os
devidos acréscimos legais, ao Sr. Rafael Duarte Fernandes,
ao representante legal da
empresa Sinitram Empreiteira de Mào de Obra Ltda
e ao Sr. Mauro Vargas Candemil.
No que pese e bem l.nçad, anáfee do MPTC,

Relator, emende

„ rep.esent.nte

g.l d. emptea., „.o deve figurar no polo passivo do presente processo, nma vea que não
po e ser respons.brliaado por débitos imputados à empresa da qual é sôcio, visto que o
Contrato
,00/2008/SDR,!. f„. firmado com . pessoa iurldtca Slmtr.m EmpretteL de
Mao de Obra Ltda., e não com seu sócio.

2. Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica

(ART) dos orçamentos e

projetos básicos
A auditoria realizada pela SEF

constatou a falta de recolhimento de .ART do

dos projetos básicos.

orçamento e

Conforme estabelece os arts. 1° e 2° da Lei n. 6.496/77
e o art. 7^" da Resolução n. 361/91
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA),
é responsabilidade do autor
do projeto recolher ART específica para cada objeto de Hdtaçào
, com a finaUdade de atestar
sua autoria, tanto no orçamento quanto nos projetos básicos.
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Sr. Mauro Vargas Candemil e à Sra. Juceli Delgado de
A responsabilidade foi imputada ao
Souza, Presidetite da Comissão de Licitação e responsável pela assinatura do Edital de
Convite n. 066/2008.
da ART é
o Sr Mauro Vargas Candemü argumentou que a responsabilidade pe a emissão
^
do engenheiro, não devendo o Secretário de Estado sofrer qualquer sançao por par e
Tribunal de Contas.
questão poderia ser
A Sra. Juceli Delgado de Souza informou que: a irregularidade em
sido furtado. Alegou, ainda, que não dispõe
sanada, caso o processo originário não houvesse
realmente não havia assinatura.
do orçamento original para que se possa constatar que

Da mesma forma, quanto ao

projeto básico, a responsável afirma que

presente relatório qualquer cópia que comprove

'não consta no

que houve projeto básico, ou tão pouco se

havia assinatura ou não no mesmo .
acolhida. Primeiro que,
^
Os argumentos apresentados nao merecem
de responsabilidade do Sr.
responsabilidade pela emissão da ART seja do engenheiro, era
MabíSb^eirpiofisstonal a apresentação do refendo documento, o que nao^ocorreu.

licitatório foi furtado não : afasta a
Segundo, porque a alegação de que o processo
irregularidade, )á que podena ter sido soUcitada uma segunda via da ARI no Conselho
competente.
MPTC demonstrou que a afirmação da Sra. Juceli Delgado de Souza
1'erceiro, porque o

de defesa do Sr. Mauro Vargas Candemil (fl. 117), o qual assim se

contradiz os argumentos
manifestou:
Fsta Secretaria jamais havia sido orientad^^tenornHS^t. J^qb

ir das recomendações da Auditoria, estamos nos
a partir
prescrita.

Dessa forma, fica evidente que nao

havia Anotação de Responsabilidade Técnica no

; corroborado pela ausência de documento
orçamento e nos projetos básicos, o que e
comprobatório nos autos

da existência da ART.

3. Ausência de identificação e assinatura

do orçamento básico e dos projetos

básicos
A auditoria identificou como responsáveis o Sr. Mauro Vargas Candemil e a Sra. Juceli
Delgado de Souza, Presidente da Comissão de Licitaçao.
O Sr. Mauro Vargas Candemil se manifestou nos seguintes termos:
4510160
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A este respeito, cumpre mformar que a SDR está contatando o engenheiro
responsável pela elaboração do projeto e orçamento básico, o qual se
comprometeu a comparecer na entidade para promover a assinatura dos
rerendos documentos.
Assim, restará sanada a irregulandade, sem a necessidade de imposição de
sanções ao Sr. Mauro Vargas Candemil.
Em face das alegações de defesa apresentadas pelo Responsável, a DLC entendeu
por
que nos próximos editais
de licitação,
os projetos e orçamento básicos estejam devidamente identificados
e assinados,
conforme previsto nos arts. 13 e 14 da Lei 5.194/66.
desconsiderar a irregularidade apontada e determinar à Unidade

No entanto, observo que, em 10 de fevereiro de 2010, o
Sr. Mauro Vargas Candemil
afirmou que a situação já havia sido regularkada, conforme
se extrai da resposta ao
Relatório de Auditoria da SEF n. 0037/2009 (fl. 110):

1.

h
praticados o foram por profissional
habilitado de acordo com a lei, sendo que apenas - por mero
esquecimento - nao foram assinados,

o que já foi regulatizadí o que os

praticados por profissionais não
habilitados, os referidos atos seriam nulos de pleno direito f...] (sem grifo
no onginal)
i j \
6
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas entende
que o Sr. Mauro já deveria
, no
bojo da sua defesa, apresentar os documentos devidamente assinados
, ao invés de fazer
me,.s .kgaçòes". Nesse senddo „ 7V,.e, eonciu, ,„e. além da detemaiMção, dev
e ser
aplicada multa aos Responsáveis, manifestação que acolho como Relatora.

4. Exigência de apresentação de atestado de visita
A Auditoria da SEF constatou que o Edital do Convite n. 66/2008 exigia atestado de visita
o responsável técnico das empresas participantes da licitação, sob pena de inabilitacào das
propostas.
o Item 6.1.2 do Edital de Convite n. 066/2008 assim determinava:

6.1.2. - Atestado de visita ao local da obra fornecido pek SDR/Laguna
atestado que a licitante estava verificando o local onde a(s) obra(s) será
(ao) executada (s, assinado pelo Gerente de Infra estrutura da SDR tendo
que ser agendado com antecedência o dia e o horáno da visita de cada
funcionamento da SDR, das
13.00 as 19.00 hoias, pelos telefones (048) 3644-8414 ou (048) 3644-8400
(Orifos no original)

^
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#

•.

Candemü e Sra. JuceU Delgado de Souza) alegaiam que
Os Responsáveis (Sr. Mauro Vargas
de atestado de visita não contraria a Lei n. 8.666/93.
a exigência de apresentação l
Atoram. «mbén., ,«. o agenda™.,o de horário rem d„ e hora marcada. „ çpe nâo
vislumbrar no caso em tela, pois o fato de informar aos licitantes que, o o g
podemos
funciona de segunda a sexta das 13h às 19h, não caracteriza irregularidade.
edital foi analisado pelo Consultor Jurídico, o qual emitiu
Por fim, informaram que o
parecer favorável para a continuidade do processo.

o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas discordou do posicionamento do Corpo
?écLo. porro c,„e "á erigènc» de a.es.ado de visicçáo áo local da obra

deve

ser e.sra

Presentes os elementos necessanos para essa imposição, a
como uma exceção.
processo de Ucitação, apontar os motivos que a conduziram
Administração Pública deve, no
a adotar tal medida”.
MPTC apresentou jurisprudência do Tribunal de Contas da União
Sobre o tema, o
demonstrada a seguir:
25 No que tange à exigência de atestado de nsitaçao ao local da obra po
profissAal do quadro permanente da Hcitante, emiüdo em visita realizada
duas datas pré-defmidas, destaco que concordo integralmente com a
em
sentido de que a junsprudencia deste
análise da unidade técnica. no
local das, obras somente deve ser
Tribunal estabelece que a vistoria ao
exigida quando imprescindível, bem como edital de licitação deve prever
a possibilidade de substimição de tal atestado por declaração do
responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto.
26

Aduzo que a exigência de visita

técnica e legitima, quando

imprescindível ao cumprimento adequado das obngaçoes contramais, o
que deve ser justificado e demonstrado pela admimstraçao no processo de
licitação
[...]
28 Considero possível, nos casos em que a exigencia de vistona tecmca se
mostrar necessária, que os licitantes contratem um técnico; ou ou o
profissional para esse fim específico, que postenormente passaria as
informações necessárias ao responsável pela execução do contrato, caso a
empresa se sagrasse vencedora. Nesse sentido, o voto ^condutor
n° 78S/2012-Plenário afirma: "em tese, nao ha obices para
que a visita técmca seja feita por profissional terceirizado pck empresa,
Ldo razoável, somente, exlgu que o mesmo possua conhecimen
técnico suficiente para tal incumbência condições de realização dessa Vsita devem ser ponderadas e
29. Assim, as
restrição indevida ao caráter competitivo do
avaliadas de modo a evitar a
certame, em atendimento ao art. 3°,
e § i ,
8.666/1993 e ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federa .
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30. As visitas ao local de
execução da obra devem
_
j-j
ser prioritariamente
compteendidas como um direito subjetivo da empresa Hcitante e nao
como uma obngaçào imposta pek Admimstração. Essa é a melhor
mtetpretaçao do art. 30, mciso III, da Lei de Licitações e Contratos Tais
visitas devem ser facultadas aos pamcipantes do certame, pois têm por
objenvo serv-ir de subsídio à elaboração da proposta de preços e dinmir
evenmais dmudas acerca dos projetos e demais elementos
compoem
O edital. Deixando de permitir o acesso dos licitantes ao que
local da obra
estara a Admimstraçao se expondo a pleitos futuros dos contratados,’
durante a execução de uma obra ou da prestação de
um semço, a respeito
da insuficiência de informações
nos projetos.
31. Reputo ser particularmente
preocupante a previsão editalícia de
realização de visitas coleti\
ras, exigencia contrária aos princípios da
moralidade e da probidade admtmstrativa, na medida em que permite
tanto ao gestor pubhco ter prévio conhecimento das Hcitantes quanto às
propnas empresas terem ciência do umverso de concorrentes, cnando
condiçoes propicias para a colusão l

No
^ ^que pese
.

""“'festação do MPTC, esta Relatora compartilha do entendimento do

^orpo lecnico, no sentido de afastar a irregularidade , uma vez que não ficou apontado
no
Relatório da SEF nenhum indício de conluio
entre as licitantes e, ainda, que o item 6.1.2 do
edital não determina
um
.
a visita, sendo apenas colocado que a visita deveria
e agendada no horano de funcionamento da SDR, das 13h às 19h.
Para este caso específico, entendo

que não é necessária a apücação de multa, sendo

suficiente determinar à Unidade

que ao exigir visita técnica deve demonstrar
tecmcamente
que a exigência é imprescindível à correta
^^^cíJÇão do objeto licitado, de forma
que a
demanda não constitua restrição ao caráter competitivo do certame.

5. Fiscalização ineficiente e insuficiente, contrariando o disposto
nos arts. 58, III, e

67, caput e §1°, da Lei n. 8.666/93.

A auditoria reaHzada pela SEF identificou diversas irregularidades nos semços executados
como: tnfiltraçao e deterioração do revestimento e pintura; ligação improvisada de
energia

cietrica, e instalação elétrica com defeito.
Os Responsáveis, Sr. Rafael Duarte Fernandes

e Sr. Mauro Vargas CandemiJ, não

apresentaram justificativas.

- BRASIL, Tribunal de Contas da União. Acórdão
n 234/2015
fev. 2015. Disponível em:
www.tcu.gov.hr. Acesso em: 16 ago.

Plenário. Rei. Benjamin Zvmier. 1. em-11
2016.
'
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termos da Lei n. 8.666/93, a execução do contrato
Para o caso, o MPTC entende que, nos
representante da Admimstração
administrativo deve ser acompanhada e fiscalizada por um
es

pecialmente designadb para esse fim”.

Corrobora sobre o tema o

Manual de Licitações e Contratos

do Tribunal de Contas da

Uniào^:
É dever da Administração acompanhar e fiscalkar o contrato para
verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o
67 da Lei n. 8.666/1993. Acompanhamento e fiscalizaçao de
_
medidas poderosas colocadas à disposição do gestor na defesa do mteresse
público.
bscali2ada e acompanhada por
Toda execução do contrato deve ser
presentante da Administração.
re
Tribunal de Contas ressalta que vários semços foram
Ainda, o Ministério Público junto ao
houvesse a devida execução dos trabalhos.
pagos sem que
consequente aplicação'de multa
Dessa forma, mantém-se a irregularidade apontada com a
aos Responsáveis.
ia de Anotação de Responsabilidade de fiscalizaçao.
6. Ausência
do recolhimento da ART
A Auditoria realizada pela SEP apontou a falta do cotnprovante
para atividade de fiscahzação, contrariando os arts. 1 e _ da Lei n. .
/
•
Destaca-se que os Responsáveis, Srs. Rafael Duarte Fernandes e

Mauro Vargas Candemil,

não apresentaram justificativas.
entendimento da Área Técnica, manifestou-se pela aplicação
O MPTC, convergindo com o
de multas aos Responsáveis, manifestação que acolho como Relatora.
7. Ausência de termo aditivo de prazo.

o Relatório de Auditona da SEP n. 037/09 apontou

a ausência de termo aditivo de prazo,

medido e pago por obras fora do prazo c

ontratual, contrariando o art.

o que levou a se ter
. 1084 deste Tribunal de Contas.
2° da Lei n. 8.666/93 e o Prejulgado n

òes básicas / Tribunal de Contas da
3 Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos- : onentaçoes
. r
Controle Interno, 2010. Disponível em:
- 4. ed, rev. atual, e ampl. BrasíHa : TCb, Secretaria de C
-1^.fíUTrl=SA8t82.\24D6EMMQl4

/ /p.rtaUcu..ov.br/lumkZporMZflle^^
D72AÇ81CAM0. Acesso em: 22 de maio de 2017.
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mo demonstrou o MPTC, a obra reaHzada pela empresa Simtram Empreiteira devena
ser finalizada ate 08/02/2009. No entanto, a terceira e última medição L efetuada
no

período de 10/02/2009 a 10/03/2009, ou seja, após o prazo estatuído

no instrumento

contratual.

O MPTC destacou que o Termo de Recebimento Provisório foi assinado
em 10/02/2009,
O que demonstra que a obra foi recebida sem que houvesse a última medição dos
sennços.
Nesse sentido, dispõe o Prejulgado n. 1084 deste Tribunal de Contas:
Prejulgado n. 1084
1. Cabe, exclusivamente à Administração, a

prerrogadva de promover a
prorrogação de contratos, observadas
as normas legais e o atendimento
ao
interesse público, devidamente jusüficad
os em regular processo
administrativo.
2. A prorrogação de contrato, nas hipóteses admitidas em lei dev
^e ser
promovida antes do término da vigência da
avença original, através de
termo aditivo, sob pena de nulidade do ato.
3. Os contratos
estabelecidos
prorrogação.

extintos em decorrência do decurso do
prazo neles
não podem,, em hipótese alguma,
serem objeto de

4. Com relação à possibilidade de
Administração Pública:

terceirização de ser\dços pela

a) é possível à Admimstração PúbHca celebrar contrato de prestação de
serviços com o objetivo de tetcemzar atividades que lhe são pertinentes
desde que a contratação atenda ao interesse público;
b) a tercemzaçào de semços por parte do Poder Público tem que se
restnngir as atividades-meio do órgão contratante, assim entendidas
aquelas que nao representem funções essenciais, finaHsticas;
c) a contratação em tela tem
que ser precedida do devido
processo
licitatório. nos termos do disposto
no artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal c/
c o artigo 2°, parágrafo único, da Lei Federal n.
8.666/93;
d) a contratação de serviços de naturezas diferentes
executados por
empresas com ramos de atividades distintos,
mediante processos
licitatórios diversos, não caracteriza fxacionamento de licitação.

Assim, os serviços somente poderíam ter sido executados após o prazo firmado no contrato
se houvesse o respectivo termo aditivo.
Os Responsáveis, Srs.

Rafael Duarte

Fernandes

e

Mauro Vargas

Candemil,

apresentaram justificativas.
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Dessa forma, mantenho a presente restrição com a

consequente aplicação de multa aos

Responsáveis.
da Anotação de Responsabilidade Técnica
8. Ausência de cadastramento
de Controle de Obras Públicas (SICOP)
contratada no Sistema
empresa

da

a ausência da ART da empresa contratada no SICOP,
A auditoria realizada pela SEF apurou

i

contranando o disposto o
O Ministério

Decreto n. 100/07.

Público esclarece sobre a importância do SICOP.
portumdade, que o Sistema Integrado de Controle de
Vale esclarecer, na o
desenvolvido pelo Governo do
Obras Públicas - SICOP é um sofnvare
informações das obras sob
Estado de Santa Catarina para gerenciar as
responsabilidade dos órgãos da esfera estadual.
A propósito, anotem-se as principais funções do aludido sistema, a)
«dastro de contratos; b) cadastro dos serviços do contrato; c) cadastro de
aditivos; d) cadastro de paraüsaçôes e resosões; e) cadastro de ^eiço ’
£) cadastro de faturas; g) cadastro de pagamentos, h) rektorios
operacionais e gerenciais; i) mapa vivo de obias do estado.
Considerando tais informações, conclui-se que o aludido software é uma
auxilia na fiscalização dos
ferramenta de ^ande importância, uma vez que ;
contratos administrativos.
Responsáveis, Srs. Rafael Duarte Fernandes e Mauro Vargas

Quanto a esta restrição, os
^
elementos
Candemil, não apresentaram justificativas, tampouco trouxeram aos autos
capazes

de afastar a irregularidade.

9. Ausência de critérios

de aceitabilidade dos preços unitários.

Auditoria da SEF (Relatório n. 037/09)
.
Edital de Convite n. 066/2008, a
■
,
Ao analisar o
falta de critérios de aceitabilidade dos preços unitários, contrarian o o pre
apontou a -.
na Lei n. 8.666/93, arts. 40, X, e 48, §§ T e 2°
Diretoria de Controle de Licitações

fato de que a
O MPTC chama a atençao para o
___
Contratações em seu Relatóno n. DEC 170/2016, não emiüu qualquer comentário cm

.daçào á p«s’en,e u.egoh.Uad., „em me»o sagen» apUcação d= multa aos Responsavas,
Edital de Convite n. 066/2008 apenas apresentava
ios de aceitabilidade de
valores globais, omitindo critérios

A Auditoria da SEF constatou que o
critérios de julgamento para os
preços unitários das propostas.

4510160
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Instados a se manifestar, o Sr. Mauro Vargas Candemil
sustentou que da leitura do art. 40
da Lei n. 8.666/93, é possível entender que cabería ao Administrador a escolha
no caso

concreto, da necessidade de criação de limites para preços globais

ou para preços unitários.
Alega que “este é o entendimento de diversos órgãos do Executivo Estadual, em especial
da Secretaria de Educação, já que a SDR de Laguna adotou os modelos de editais utiJiLos
antenormente por aquela unidade central da Administração”.
Afirma que a licitação em análise ocorreu
...
e que a Decisão n. 3557/2009, a qual
estabelece que deve ser indicado, obrigatoriamente, critério de aceitabilidade
para preços
umtarios, só foi publicada em 23/09/2009
e que, portanto, o entendimento embasado pelo
TCE/SC
pode
^
^
orientação para situações fumras, não podendo servir
como embasamento para imposição de multa
no caso em apreço.
A Sra. Juceli Delgado de Souza, em suma, alegou desconhecimento sobre a importância de
tal cnteno. nformou. também, que o edital foi anaüsado por um consultou jurídico e que
de ãu?açTo

l^citatórios de escolas são oriundos da Secretaria Estadual

De fato, da leitura do dispositivo que trata da aceitabilidade dos preços unitários consta a
expressao^ conforme o caso”, o que pode suscitar dúvida quanto à obrigatoriedade
ou nao

da utili2açao do referido critério. Vejamos;

X - o critério de aceitabüidade dos
.
preços unitário e global, conforme o
caso, permmdã a fixaçao de preços máximos e vedados a fixação de
preços mínimos, cntenos estatísticos ou faixas de variação em relação a
preços de referencia, ressalvado o disposto nos parágrafos D e 2° do art
48. (sem gnfo no original)
No entanto, tal argumento não é suficiente para afastar a irregulandade apontada pela Área
Técnica, em face da vasta jurisprudência do TCU sobre o tema, a qual destaco
as seguintes:

Acórdão 1094/2004 - Plenário
9.3.1. Exe, de maneira clara e objetiva, os critérios de aceitabilidade dos
preços umtanos e global, bem como estabeleça os preços máximos
aceitaveis para a contrataçao dos serviços, tendo por referência
OS preços
de mercado e as especificidades do objeto, conforme
disposto no art.
40, mciso X, da Lei 8.666/93,
e as orientações contidas na Decisão
60/1999-L Câmara e nos Acórdãos 957 e 1297/2003 - Plenário.

Acórdão n” 206/2007, Plenáno, rei. Mm. Aroldo

Cedraz
Nao e demais fnsar, no que tange à ausência, no edital, de fixação de
preços máximos, nos termos do art. 40, inciso X, da Lei
XI n. 8.666/93, que
o Tribunal já se manifestou em rnú
.
.c maiurestou em mumeras oportunidades no sentido de que
o estabelecimento dos enténos de aceitabilidade de preços umtános, ao
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contrário do que sugere a interpretação literal da lei, é obrigação do gestor
e não sua faculdade, ao contrário do entendimento esposado pelo
recorrente de que a norma não contém determinação expressa vinculadva.
Além disso, na mesma linha de raciocínio é o ensinamento de Marçal JUSTEN FILHO*^:
problema de preços unitários não é
Por outro lado, anote-se que
irrelevante quando a licitação versa sobre empreitada por preço global.
especialmente em vista da eventual necessidade de alterações no curso da
execução do certame. O tema é de extrema relevância, tal como apontado
pelo TCU, no sentido de que ‘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 à falta
de critérios de aceitabilidade de preços unitários, apenas causam prejuízos
quando
se
acrescentam
quantitativos
aos
itens
de
servtiço
correspondentes...’ (Acórdão n” 1.684/2003, Rei. Min. Marcos Vüaça).
Bem por isso, tem sido exigida pelos órgãos de controle a adoção no edital
de regaras atinentes aos preços unitários.
Ressalto que o entendimento de Marçal Justen Filho, bem como o do TCU, é bem anterior
a realização da licitação em questão, o que afasta o argumento do Sr. Mauro Vargas
Candemil de que a que a Decisão n. 3557/2009 não pode servir como embasamento para
imposição de multa no caso em apreço, pois foi publicada em 23/09/2009 e, a licitação em
análise, ocorreu em 2008.
Em razão disso, reafirmo as considerações por mim apresentadas no Voto constante nos
autos do Processo n. CON-09/00461535, sintetizadas pelo Prejulgado n. 2009, para fim de
concluir pela necessidade de serem fixados critérios de aceitabilidade dos preços' unitários
e globais, com a fixação de preços unitários máximos, tanto para as licitações do tipo menor
preço unitário quanto nas de menor preço global, conforme demonstrado a seguir:
Prejulgado n. 2009, oriundo da Decisão n. 3557/2009:
1. As licitações para obras e serviços devem ser precedidas de orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários.
2. Nas obras de licitação de menor preço global deve ser indicado,
obrigatoriamente, critério de aceitabilidade para preços unitários. Para
licitações realizadas em regime de execução de empreitada por preço
global, devem ser fixados critérios de aceitabilidade tanto para os preços
unitários quanto para o valor global.
3. Quando a Administração fixa preços unitários máximos em seu edital,
as propostas que apresentarem preços unitários superiores aos
previamente fixados devem ser desclassificadas, sendo que os princípios

]usten Filho, Marçal. Comentários à Lei de IJcitaçòes e Contratos Administrativos. 11. Ed. São Paulo:
Dialética, 2005. p. 393.
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da razoabilidade e da economicidade nào justificam o descumprimento
das normas editalícias.
4. E recomendáv^el que sejam definidos critérios de aceitabilidade para os
preços unitários apresentados pelo licitante, a fim de viabilizar a
contratação de proposta que contenha preços unitários superiores aos
estimados pela Administração, mas compatíveis com os praticados pelo
mercado, visando à contratação pelo menor preço global e ao atendimento
aos princípios da razoabilidade, da economicidade e da proporcionalidade.
5. Não é recomendável estipular como único critério de aceitabilidade dos
preços unitários o valor máximo constante da planilha de preços elaborada
pela Administração, sob o risco de se descumprir o princípio da
economicidade e de nào se contratar a proposta mais vantajosa para a
Administração.
Pacificando definitivamente a matéria, faço uso do enunciado de súmula n. 259/2010 do
TCU que assim determinou:
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. (Sem
grifo no original)
Seguindo a análise, verifico que o argumento da Sra. Juceli Delgado de Souza de que os
editais utiÜzados nos processos licitatórios de escolas são oriundos da Secretaria Estadual
de Educação, também não merece prosperar. Para tanto, valho-me da hção de Marçal Justen
filho^ “E necessário a Administração eliminar o uso de aproveitar editais de licitações
anteriores. Em vez de adotar esse princípio de inércia gerencial, cada licitação deve ser
planejada com racionalidade”.
O MPTC sugeriu aplicar multa aos Responsáveis, manifestação que acolho como Relatora.
Dessa forma, entendo que não houve justificativas suficientes para elidir as irregularidades
apontadas pela Área Técnica e, assim, manifesto-me por julgar irregulares, com imputação
de débito, as contas pertinentes à presente Tomada de Contas Especial, com a consequente
aplicação de multa aos Responsáveis, conforme proposta de voto a seguir.

III- Proposta de Voto
Diante dos fatos apresentados e do mais que dos autos consta, apresento ao Egrégio
Plenário a seguinte Proposta de Voto:

^ Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 8. Ed. Sâo Paulo:
Dialética, 2000. p. 398.
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1. Julgar irregulares, com imputação de débito, com fundamento no art. 18, inciso III,
alíneas

e “c”, c/c o art. 21, caput, da Lei Complementar n. 202/2000, as contas

pertinentes à presente Tomada de Contas Especial, que trata de irregularidades ■ constatadas
por este Tribunal de Contas na Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna, referente
ao Convite n. 006/2008 e ao contrato n. 100/2008/SDR19 das obras na EEB Pedro
Bittencourt, em decorrência de Representação a este Tribunal de Contas pela Secretaria de
Estado da Fazenda, e condenar os Responsáveis a seguir discriminados ao pagamento de
débitos de sua responsabilidade, fixando-lhes

prazo de 30 (trinta) dias, á contar da

publicação deste Acórdão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, para
comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento dos valores dos débitos aos cofres do
Estado, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais (arts. 40 é 44 da Lei
Complementar n. 202/2000), calculados a partir das datas de ocorrência dos fatos geradores
dos

débitos,

ou

a

que

for estabelecida,

sem o

que,

fica desde

logo

autorizado

o

encaminhamento da dívida para cobrança judicial (art. 43, II, da Lei Complementar n.

202/2000):
1,1. De responsabilidade solidária, nos termos do art. 15, I da Lei Complementar
202/2000, do

Sr. Mauro Vargas Candemil, CPF n. 009.891.779-04, Secretárib de Estado

de Desenvolvimento Regional de Laguna, ã época, do

Sr. Rafael Duarte Fernandes, CPF

Snitram Empreiteira de Mão de
Obra Ltda. ME., CNPJ n. 02.524.384/0001-77 o montante de R$ 64.323,74 (sessenta e
n. 026.883.969-78, engenheiro fiscal da obra e da empresa

quatro mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), com data da última
medição de março de 2009, referente a serviços pagos e não executados, condrariando os
arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/64 (item 2.3 do Relatório n. DLC 170/2016).

2. Aplicar aos Srs. Mauro Vargas Candemil e Rafael Duarte Fernandes, já qualificados
i
anteriormente, com fundamento no art. 70, II, da Lei Complementar n. 202/2000 c/c o art.
109, II, do Regimento Interno, as multas a seguir especificadas, fixando-lhes o (prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte
de Contas, para comprovarem ao Tribunal o recolhimento ao Tesouro do Estado das multas
cominadas, ou interpor recurso na forma da lei, sem o quê, fica desde logo autorizado o
encaminhamento da dívida para cobrança judicial, observado o disposto nos artigos 43, II, c
71 da Lei Complementar n. 202/2000:

2.1. R$ 3.000,00 (três mil reais), em face a irregularidades relacionadas à i fiscalização,
contrárias ao disposto no art. 58, inciso III, e art. 67, caput, e §1" da Lei n. 8.666/93 (item
2.7 do Relatório n. DLC 170/2016);

2.2. R$ 1.136,52 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)il em face de
ausência de ART de fiscalização, contrário ao disposto nos arts. 1

e 2‘* da Lei 6.496/77

(item 2.7 do Relatório n. DLC 170/2016);
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2,3. R$ 1.136,52 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), em face dc
ausência de termo aditivo de pra2o, o que levou a ser medido e pago por obras fora do prazo
contratual, contrário ao art. 2" da Lei n. 8.666/93 e prejulgado 1.084 deste Tribunal de
Contas (item 2.7 do Relatório n. DLC 170/2016); e

2.4. R$ 1.136,52 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), em face de
ausência de cadastramento da ART da empresa contratada no Sistema de Controle de Obras
Públicas (SICOP), contrariando o Decreto n. 100/07 (item 2.7 do Relatório n. DLC
170/2016).

3. Aplicar aos Sr. Mauro Vargas Candemil, já qualificado, e à Sra. Juceli Delgado de
Souza, CPF n. 399.091.669-68, Presidente da Comissão de Dcitação da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional - Laguna, com fundamento no art. 70, II, da Lei Complementar n.
202/2000 c/c o art. 109, II, do Regimento Interno, as multas a seguir especificadas, fixandolhes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da pubUcaçào deste Acórdão no Diário Oficial^^
Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovarem ao Tribunal o recolhimento ao
Tesouro do Estado das multas cominadas, ou interpor recurso na forma da lei, sem o quê,
fica desde logo autorizado o encaminhamento da dívida para cobrança judicial, obsen-ado o
disposto nos artigos 43, II, e 71 da Lei Complementar n. 202/2000:

3.1. R$ 1.136,52 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), em face da
ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica dos orçamentos e projetos básicos, em
violação ao art. 7°, incisos I e II, e ao art. 40, §2°, incisos I e II, da Lei n. 8.666/1993;

3.2. R$ 1.136,52 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), em razão da
ausência de identificação e assinatura do orçamento básico e projetos básicos, em violação
ao art. 13 e ao art. 14 da Lei n. 5.194/1966; e

3.3. R$ 1.136,52 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), em face da
Ausência de critérios de aceitabilidade dos preços unitários, em violação ao art. 40, inciso X,
da Lei n. 8.666/1993.

4. Determinar à Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna, que nos próximos
editais de licitação:

4.1. Os projetos e orçamentos básicos estejam devidamente assinados e com suas respectivas
ARTs (do Relatório n. DLC 170/2016);

4.2. A realização de visita técnica só poderá ser obrigatória como condição de habilitação nas
situações em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem, devendo estar
devidamente fundamentada a exigência pela Administração, sob pena de configurar restrição
à competitividade e afronta ao inciso I, § D do artigo 3” da Lei n. 8.666/93; e
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fundamentam aos
5. Dar ciência da Decisão, do Relatório e Voto da Relatora que a
ia de Rstado da l‘‘azenda.
respectivos procuradores, e à Secretaria
Responsáveis, aos seus
especialmente ao seu Controle Interno.
Florianópolis, 05 de junho de 2017.
""^^rína Nunes
1[nJ . locken ■

Relatora
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