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ASSUNTO:

RELATóRIO

da Educação, Ciência

DE

REINSTRUÇAO:

LINTRODUÇÃO

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de
Estado de Educação, a partir de auditoria realizada pela Secretaria da Fazenda em relação à
execução dos contratos n.'

116/2006,

relativo às obras da Eh13 Walter liolthausen, no

município de Lauro Muller; e contrato n.' 65/2004, relativo às obras da EE13 José Rodrigues
Lopes, no município de Garopaba.
Os documentos foram então remetidos a esse TCF, em cumprimento ao que
determina o art. 14 do Decreto Estadual n.' 1977 de 2008.
Foi então elaborado o Relatório DI£ n.' 413/2011 (fls. 508 a 525), com a análise
das questões

de

engenharia

e

no Relatório

DLC

n.' 454/2012 (fls. 604 a

620)

foram analisados

os aspectos jurídicos.
Neste último Relatório ri' 454/2012 constataram-se que as irregularidades
ensejariam a aplicação de multas, porém resultaria inócua tal medida, haja vista que os
responsáveis, Sr. Jacó Anderle e Sra. Elisabete Nunes Anderle, faleceram, o que inviabifizaria a
aplicação de multas, devido ao fato da incidência da pena de multa não passar da pessoa do
condenado.
Sendo assim, a conclusão deste Relatório
conclusão do Relatório

DLIC

DI-C

n.0 454/2012 acabou por manter a

n.'413/2011 (aspectos técnicos

de

engenharia):

Considerando a Tomada de Contas Especial instaurada [?ela Secretaria de Estado da
Educaçào — SED, através das Portarias N/32 e N/35, do dia 05.11-2009, com vista.,
a apurar ates, identificar os responsáveis, quantificâ1 os prejuizos e obter o
ressarcimento aos cofres públicos do dano causado ao erário decorrente das
irregularidades apontadas nos Relatórios ri> 065/07 (fls, 190 a 208) e ri' 131/2008
(fls. 344 a 353) da Secretaria de Estado da Fazenda, que trata da Auditoria na
Execuçào dos Contratos ri" 065/04 e 116/06, relativamente às obras da FEB José
Rodrigues Lopes e EE13 Walter I lolthauscn.
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Considerando que ( RF LATORIO COMAISIVO de 1,3.08.2010, utuiu em
depoimento os senhorc%: ' 1 IFI-MY RAUL BERLINCK .11- \l( )R, \rquiteto fiscal
da obra "fls.65 e 66); JOVITA CATARINA BER\AR-DI SEIBT, coordenadora de
licitações e presidente dÁ c<>mi%,ão de licitaçoe.N da SKI) (tis.81 e 82); I.DMI NDO
VoLs,1; BERN M)INO, Diretor da Unidade Escolar ». 92 e 93); 1-U1 IDES
TAVARES,
' 1 gerente .c ~ ,peruçóts, SED f11%.85
e 86); assim com,), VILMAR J( ) V
1
GE' RONINIO, repTc,entÁnte legml da Umpresa SFRF( >RTI ~. (fis. ~ 8 e "9 ~ .
Considerando que , R14.ATORIU CUNCLUSIVO de 25.10.2010, ou,iu um
depoimento o.% ,nh,.r,,: CARLOS ALBERTO BF'NTO, Engenherro G~ ti ;fls ~ 1 ~ n
e !')i):; M \RIA \ ~ DlR DE NRALJO SOUZA, Diretora Geral da Escola a épuca
& coritroçáo tIs.2n - e 208); jANAiNA IMENDES, Engenheira Ovil e soua
pr,>prietáriu & empr,›a Mende, & Dandolinti LtJa. (fis. 218 e 219); 1-.1 III)VS
T \\ \RI..'~ , (,crente de Operações SUD (tls. 221 e 222); JOVITA GXT \RJ.N \
BI.R\ARDI SEIBT, Coordenadora de licitações e Pre ~ itiente da cunns ~ áo de
IiuLiçoc ~ da S14' 1) (fis-223 e 224); MARIA lDALl\A LF' MOS BOlINI, Gerente de
(,hra, de 2003 a 21M6 'tls. 237 e 238); e 11A1,1 l;N 1-11.1POUSKI, Diretor (1,
F ngunh;tria no, ano, de 2003 a 2M5 (fis. 242 e 243;.
COnsidenu-ido que ~ i, manifiastações de defesa, do, Srs. CARLOS AL13F-AIO
BFNTO, Kngenheir,> Civil fiscal da obra k'fls. 460 e 46 ~ ) e liKI-NfY RA( 1
BERLIINCK JÚNIOR, Arquiteto fiscal da obra (fls. 120 e 121), não lograram sanar
todas as rc%triçÓc.~ ~ punr.~ das.
C~ider.rido que (: Relatório de Audicoria da SEI' ri' 131/08 tio item 1
Introdução ~ fl. 312) informa que os ex-ordenad(>res, Sr. António Diorti,no Queiroz,
e a Sra. 11%abete Nure ~ ~ ndcrlc nio se manifestar2m.
Consider,indo que i cx ordtnadora, Sra. ElisabeLe Nutics Anderit, faleLeu
recentemente.
Considermelo o documento, PRONLNCIANIEssTO DO ORDI.\.NDOR l)~
DFSPESA, submeterido oN autos ri" PSEC 4614611091 e SED 66845, 21 HO li], 5(lui
ao eQrégio Tribunal (te Conta.%, nos termos da In ~ truçáu ssormaw, ~ TC ri" 003/0^,
alterada pela IN TC n'006/08, de,se Tribunal.
C'on ~ ider ~ ndo a necesidade de analise, pela Inspetoria 2, das irregularidades
indicadas no item 2. ~ do presente relatório, apontando ~ responsabilidadu a quem
C"Uber.
Consider7.rido mais o que d(i, auto% consta, entende esta Instrução que poeit o
Tribunal Pleno, diante das raz ~~.~ apresentadas pelo Sr. Relator, quando &
aprccuçao do preserne proceNso que trata da execiiçáo dos contratos ri" o65, (14 c116, M, relartívamente às obras d: V11;13 José Rodrigues Lopes em Garopaba, S( r
1,1 ~ B \X alter Iloirhatt,en em l ~ uro Muller, SC com fulcro no ari.59 da Consutinçao
~44 tado de Sarru ( narina e art. l." ela l,(' 202/2ffi), decidir por:
3.1.lDefireir a responsabilidade do Sr. Carlos Albertu Bento, CPF ri' 506.811.501) 63,
engenheiro fiscal por irregularidades ~ crjficadas na, prc,,ente,, conta,.
~~ ' 1, Determinar a citação do re%ponNá,-el nomiti: do no item anterior, nos termo,
do árL. 15, inci ~ o 11, Ga lxi (,omplementar ri" 202/200, para, no prazo de 31) trima)
dias, z unitar da data da publicação da Decisão no D( ) e deste Tribuinal, cum fialc ro
ri<) art. 5~ , inciso V, i /c o art. 66, ~ 3', elo Regimento Interno, apresentar alegaçõe,
de dcfc ~,á:
11.1.1. Acerca da ir-cgularidade abaixo relacionada, ensejedora (h rmput,,c ~ <> (lu
débito elou aplicaça, de multa preN ista nos arugus 68 a 70 da Lei (~ ,nnplcmuntar ri
202/2000:

3.1.1. 1. 1. Pelo pagamento de sei-viços não executados, contrariando o% arvs (,2 o
da 1 ei ri" 4.320/64 e irt '6 da Lei ri" 8.666/93 (item 3.1.4 do Relit(-no (lu \U(Ilt(in
/0 - ~ , no valor ele R5%.691,12
fitoverna e seix mil, seiscunt, ,, 01 A cnUI r ,rY
ri " 065 1
1
reais e doze ccnta ~ o, , item 2.2.1.2 deste Relatório;
3.1.1.2. Acerca ela ÉrisrguLnelade Abaixo relacionada, ensejadoraí de Áplicaç.,,, dc
multa pre,ist-,,. ri,, art. 68 (ia Lei (:(,mp[emciitar n` 2(l2i20(K~ :
Pelo pagamento de sertiços nao executado,, contrariando (,,, Art, 62 6
da Lei ri' 4.320/64 e crt. 76 da Lc, n" 8.666/93 (item 3.1.4 do Relatório de Auditoru
. '0"',1 no Nalor de R596.69 12 tnoventa e ai% mil, seiscentos noventa e tini
n " o6!s1
re;,% c dozu centavos,, item 2.2.1.2 deste Rel?,torio;
.1. 1. 1 ~ ~. \cercK às irregularidade, abaixo relacionadas, ensejadoras de aplicaçào li
muita prevista nu art, 69 da 1,ei (.omplementar ri" 202, 2000:
,

,

2
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,
Obra paralisada sem rescis ~ o de contrato e sem aplicação de pcilt)icla~cre—
contrariando os qrts. 78, V e 79 da Lei n' 8.666/93 (item 3.1.3 do Relate51%_2..
LC
Auditoria ri" 065/07) item 2.2A2 desre Relatório;
3.1.1.3.2. Danos fisicos à escola, infringindo o art. 70 da Lei ri' 8.666/93 (item 3.1.5
do Relatório de Auditoria ri' 065/07), item 2.2.12 deste Relatório;
3.1.1.3.3. Incompatibilidade entre os serviços executados e previstos no mernorial
descritivo, em desacordo com o are. 66 da Lei no 8.666/93 (item 3.1.8 do Relatório

3.1.1.3.1-

de

Auditoria no 065/07 ~ item 2.2.1.2 deste Relatório;
3-1.1.3.4. Mo conclusão da obra prazo fixado no contrato, em desacordo com o
que estabelece o art. 66 da Lei ri' 8.666/93 (item 3.1,2 do Relatório de Audiroria no
065/07), item 2.2.1.2 deste Relatório;
3.1.1.3.5. Sub-cmpreitada integral da obra, em desconformidade com o qrt. 72 (12
Lei n' 8.666/93 e a cláusula quarta, 11 do Contrato n" 065/04 (item 3.1.5 cio
Relatório de Auditoria n' 065/07), item 2.2.1.2 deste Relatório;
3.1.1-3.6. Inobscrvància pelo Engenheiro Fiscal (Ia obra do S 2" do are. 67 da Lei n`
8 6/93 fitem 3.1.10 do Relatório de Auditoria n" 065/07);

8
~~

3.2. < Definir

a rcsponsabilidade cio Sr.

[]e[

aul

CPF no

-3 4266.609-59, arquiteto fiscal por irregularidades verificAdas nas presentes contas.
3.2.1. Determinar q citação do responsável nominado no item anterior, nos termos
de) art. 15, inciso 11, da Lei Complementar ri" 202/200, para, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data da publicaçáo da Decisão no DO-c deste Tribunal, com fulcro
no art. 57, inciso V, c/c o art. 66, S 3", elo Regimento Interno, Apresentar Alegações
de defesa:
3.2.1.1. Acerca da irregularidade abaixo relacionada, crisejadoras de imputação de
débito e/ou aplicâção de multa prevista nos artigos 68 a 70 da Lei Complementar ri"

202/2000:
3.2.1.1-1. Pelo pagamento de serviços não executados, contrariando os arts 62 e 63
da Lei ri' 4.320/64 e art. 76 da Lei ri'> 8.666/93 (item 3.6.7 do Relatório de Auditoria
ri' 065/07), no valor de R53.165,66 (três mil, cento e sessenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos), item 2.2.2.2 deste Relatório.
3.2.2. Acerca da irregularidade abaixo relacionada, ensejadora de apIicaç~o de multa
prevista no art. 68 ela Lei Complementar ri' 202/2000:
3.2.2.1. Pelo pagamento de serviços não executados, contrariando os ares. 62 e 0 da
1 ei no 4.320/64 e art. 76 da Lei n'> 8.666/93 (item 3.6.7 do Relatório de Auditoria ti'
065/07), no valor de R$ 3.165,66 (três mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta
e seis centavos), item 2.2.2.2 deste Relatório.
3.2.3. Acerca das irregularidades abaixo relacionadas, ensejadoras de aplicação de
multa prevista no ate. 69 da Lei Complementar no 202/2000:
3.2.3.1. Não cumprimento dos prazos estipulados no cronograma fisico-financeiro,
contrariando com o art. 86 da Lei ri" 8.666/93 (item 3.6.8 do Relatório de Auditoria
n"065/07) item 2.2.2.2 deste Relatório.

3.2.3.2. Inob."n,áncia pelo Engenheiro Fiscai da obra do ~2" do Rrt. 67 da Lei ri"
8.666/93 (item 3.6.9 do Relatório de Auditoria no 065/07), item 2.2.2.2 deste
Relatório;
3.2.3.3. Auséncia de anotação da Fiscalização no livro de ocorrência da obra,
infringindo o § l" cio art, 67 da Lei ri' 8.666/93 (item 3.6.10 cio Relatório de
Auditoria ri' 065/07) item 2.2.2.2 deste Relatório.
3.2.3.4. Obra paralisada sem rescisão de contrato e sem aplicaçw de perialidade,
contrariando os arts. 78, V e 79 da Lei no 8.666/93 (item 3.6.2 do Relatório de
Auditoria no 065/07), item 2.2.2.2 deste Relatório;
3.2.3.5. Incompatibilidade entre os quantitativos de serviços executados e os
previstos no orçamento básico em desconEor"dade com os arts. 60, IX, âUncA "r' e
7', § 2', 1 da Lei ri' 8.666/93 (item 3.6.6 do Relatório de Auditoria n' 065/07), item
2.2.2.2 deste Relatório;
3.3. Encaminhar à Inspetoria 2 para análise dos itens extraídos dos Relatórios
Conclusivos (fis. 115 a 128) e ffis. 464 a 48.3) relativo a REGULARIDADE CO'M
RE"SSALVA apontando a responsabilidade a quem couber, conforme apresentou-se
no item 2.3 ASPECTOS GERAIS deste Relatóno.

~
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Hai seguida os presentes autos foram encaminhados para o Ministério Público
elesre TCF para análise.
Fm seu parecer, NIPTC1521'/2012 ~ fis. 621 a 631), de 21/02/2013, o Sr.
Procurador entendeu, com relação ao Contrato n." 116/2006, que não está comprovado nos
autos que a cx secretária, Sra. Elisabete \unes Anderle, tenha sido a ordenadora integral das
despesas, propondo então que a instruçào fosse complementada com a juntada aos auros de
todas as notas de empenho que suportaram a despesa da obra em questào com a
demon%traçao do responsável por elas. Também solicitou que a empresa Serfortc
Administraçao e Serviços l,t(la., exCCLtora das obras também fosse responsabilizada,
solicitando que

ossem juntados aos autos documentos que comprovem os pag~amcnto ~

~

efereiadoN à empresa 'Ordens de pagamcnto c i'ou comprovantes de depósito).
1-'.ssa,s mesmas observaçóes foram feitas com relação ao Contrato n.' 65/20(14,
acrc ~ ccrnando ainda que, com(> houve divergència entre o dano apresentado pela Comissào

de

Iornada de Contas Fspecial, da Secretaria de Ustado da Felucação, RS 158.442,23, e 4)
apresentado pelos auditores deste TCF, no Relatório DU: n." 413/201 1, R$ 96.691,12, o
NIPi-U. propôs "que a instrução processual seja complementada também neste ponto, com a
finalidade de se apurar com a maior fidedignidade possível e dentro dos padrões técnicos, o
valor do dano imposto à .\dmitústração para posterior citação dos responsáveis."
Também solicitou que fosse apurado o valor do dano e a identificação dos
respon ~ á\cis pela uregularidade "danos fisicos a escola", que foi considerada como passível de
aplicação de multa, sendo o caso para imposiçào de débito.
Com relação aos aspectos jurídicos, o NIPT(-- afirmou que seria necessário
confirmar as responsabilidades dos ex-secretários já falecidos, Sr. Jaco Anderle e Sra. 1-1sabuti
\unes AnderIc, garantindo que esses fossem os ordenadores integrais da despesa.
1-.m %cguida, o Rclator, através

do Despacho GAC/CU (189/2013, du

14 113,2013 ',fls. 632) determinou o retomo dos autos à esta DI,C para que se manifestar
Sobre o Parecer '~, lPTC/1 52V7 1/2012.

2. ANÁLISE

Considerando o Parecer do NIPTC, foram solicitadas à Secretaria de Helucação as
notas de cmpenho e ordens de pagamento referentes aos contratos em questão.

Atendendo à solicitação deste TCF., o Sr. Maurício Lobo, (;crente de
Contabilidadc da Secretaria de Felucaçáo encarninhou cópia d,)s empenhos relativos ao ~,
contratos 11612006 e 65/2004,
4
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ce

FI. II_ ~
Como são documentos amigos,

e foi trocado o sistema na SED, os dociNIne-n-fõ ~—
\_>I

anexados (fis. 633 a 720) foram os únicos encontrados.

~_

2.1. Aspectos de Engenharia

2.1.1 Contrato 065/2004

J

EEB José Rodrigues Lopes

Conforme documentos anexados aos autos (fls.

cr1fica-se '
638, 640, 655 e 67l ~v

que foram ordenadores primário e secundário das despesas, respectivamente, os Srs. Orival
assistente,do Secretário

e Flávio Antonio B. Bernardes, Diretor de Administração.

de acordo com o Parecer do MPTC, eles deveriam ser

Sendo assim,

responsabifizados solidariamente pelos danos apontados, juntamente com a empresa Menrics

& Danofim l_tda., responsável pela execução da obra.
Com relação

à divergência de valores do dano, apontadas pelo MPTC, e à

sobcitaçio para que se apure com a maior fidedignidade possível essc valor, passa-se

à análise

dos dados disponíveis.

A Secretaria da Fazenda, em sua auditoria apontou alguns serviços (fls. 198 a 200)
que

já haviam sido pagos, porém não executados, que somariam o valor de R$ 161.345,65.
No Relatório Conclusivo da Comissão de Tomada

desse valor a importânci2

de Contas Especial extraiu-se

de R$ 2.904,92 por pagamento rifio efetuado, resultando na

imputação de débito de R$ 158.442,23.

0 engenheiro fiscal da obra apresentou uma planilha (fls. 303 a 306) que mostrava
os serviços que efetivamente teriam sido executados. Nesta planilha, grande parte dos serviços
apontados pela Secretaria da Fazenda como não executados, aparecem zerados ou com
quantidades reduzidas. Por outro lado, outros serviços têm seus quantitativos maiorados.
Também apresentou outra planilha (fis.

307 e 308), com serviços que teriam sido

realizados na ampliação do salão de jogos, que não estava previsto no projeto inicial, com
serviços no valor de R$ 47.069,27 e uma terceira planilha (fl. 309) com serviços permutados
no valor de R$ 14.680,84.

A Comissão de TCE da Secretaria da Fazenda não aceitou tais valores, pois alegou
que os mesmos não foram comprovados pelo engenheiro.
Porém, conforme consta no Relatório DLC 413/201 1, os técnicos deste TCE
aceitaram os valores de R$ 47.069,27 e de R$ 14.680,84, e por isso chegaram ao valor de
R$ 96.691,12, pois não resta dúvida, conforme mostram as fotografias (fis. 369 a 373), que de

fato foi construída uma área em cima do vestiário (ampli2ção salão
prevista no projeto inicial, de cerca de 125 M2.

de jogos) que não estava

1>Y2
5

Processo: TO---11/00344656 - Relatório: DLC - 346/2015 - Reinstruçào Plenária.

Para que essa área tenha sido construída, com certeza serviços como alvenaria,
concreto, piso cerâmico, chapisco, reboco, selador, estrutura de madeira de cobertura, telhas,

caixas d'água entre outros, foram exccutado ~ .
Sc a Administraçào não aceitar nenhum valor que corresponda a esse serviço

adicional, mesmo sem a existência da comprovação documental, estará locupletando se de
modo ilícito.
Sendo assim, entendeu-sc necessária uma anáhsc mais detalhada das fotos
apresentadas no rcIatório da Secretaria da Fazenda (fIs. 195 a 197) e das fotos apresentadas
pelo crigenheiro fiscal (fis. 369 a 378), comparando-as com os serviços apontados como nào
executados na planilha apresentada pelos técnicos da Secretaria da Fazcrida (fls. 198 a 200) e
COM os serviços apontados como executados pelo engenheiro fiscal 'tis. 132 a l38'-~ .
l'a7endo-se tal análise podc-se verificar que alguns serviços apontados pela
Secretaria da Fazcrida como nào executados, foram na verdade executados parcialmente e
outros até executados totalmente, como o caso da "estrurura de madeira cobertura vestiários",
confiornic: se comprova através das fotos (fis. 369, 371 a 373).
Com base nessas foto ~ p"dc-se observar que foram executados os senriços
pre ~ istos na planilha da fl. 309 (ri(> valor de R$ 14.680,84).
Dos serviços previstos na plartilha de fls. 30' e 308, referentes ao %ilão de jogos,
os ju:n ~ em qui. é possi\ e] ~ crificar que de ~ato não foram executados são: o "forro de pvc " no

valor de R$ 3. 762,91, "porta de 2lurnínio anodizado", no valor de R$ 52"7,88, "Porta de
almofada de madeira com forra vistas e ferragens", no valor de R$ 413,74 e o bemço de
11
aterro apiloado c/ aqtúsiçào" rio valor de R$ 2.895,90. A razão disso é que se foi feito uni
segundo pa\imcnr(> icima do vcsúári o, n,~ o seria necessario realizar um acréscimo de aterro
nc ~ sa área, que já %cria ocupada imcialmente pelo vestiário. Sendo assim dessa planilha poder
se ia considerar o valor correto de R$ 39.468,85 (e não o valor de R$ 4".069,2' considerado
no ReJat( ~ rio ri." 41 3/2011"
( ) Quadro 1, a seguir, mostra o,~ serviços que foram considerados como não
executados pela Secretaria de U.stado da 1 izenda, porém foram considerados executados pcio
engenheiro fiscal e sua execução pode ser confirmada através das fotos apresentadas.
Quadro 1
Fa7unda c
Serviço

(.oniparativo entre os serviços considerado não executados pela Secretaria da
o~ considerados executados pelo engenheiro fiscal
C-onside — os pagos e não Considerados
executados
Pelo
~
executados pela
engenheiro fiscal (R$) (fis. 303 a 306)
Secretaria de Estado da
FazendaIR$J±qs. 198 a, 200~
—

lilnrnl

T

2
&_Ir-

—

Procesm,: T(

4.W9,19
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4.01 9, 19

FI.

DI—C
madeira

3.724,60

3.804,68

vestiários
alvenaria
2crífico

9.212,14

6.448,46

41.258,53
13.755,78

29.770,97
11.343,58

de

Estrutura

p/

cobertura
Selador
int/ext

lostalaç ~ o elétrica
InstalAção
pluvial

hidrossanitária

e

198

e

55.386,88

TOTAL
Fonte: Tabelas fls.

a 200

s.

303

a

306.

De acordo com as fotos 369 a 376 pode-se verificar que foi executado o selador
em boa parte da edificação.

A estrutura de madeira também foi executada, não a da cobertura do vestiário,
mas da cobertura do salão de jogos, construido em cima do vestiário.
Conforme foto da fl. 377, comprova-se que 2s portas de madeira foram
executadas, porém posteriormente arrancadas.
Na foto da fl. 374, verifica-se a existência de tubulação de água na parede do
banheiro, o que leva a crer que as instalaçóes hidrossanitárias devem ter sido executadas
parcialmente, conforme apontado pelo engenheiro fiscal.
Também com relação à instalação elétrica, verifica-se a existência dos quadros de
disjuntores (fis. 196 e 197), demonstrando que foi feita a instalação dos eletrodutos, podendo-

~7~
,9T7.

se aceitar o valor parcial apresentado pelo engenheiro fiscal de4
R$ 29.7
Sendo assim, entende-se que o valor

~

uc deNta ser apontado como &bito seja de

R$48.905,66(R$158.442,23-R$14.680,84-R$39.468,8 3- -R$55.380),. ~ 8), enoraindaquco
indicado no último Relatório.

1

I'NO ~

Quadro 2 — Comparativo do dano apontado no Relatório DLC 413/2011 c no presente
relatório.
Dano
apontado
no
Relatório DLC 41312011
Serviços apontados como não executados no Relatório
da SEF (fls. 198 a 200)

R$

161.345,65

Dano apontado no
presente Relatório
R$

161.345,65

065/2007

de TCE

aponta pagamento não

-

R5 2.904,92

Serviços considerados como executados pelo engenheiro
fiscâ1 referentes ao salão de jogos (fls. 307 e 308)

-

R$

-

Relatório da Comissão
efetuado

Semços permutados

de

acordo com engenheiro fiscal

(fl.

-

R$ 2-904,92

47.069,27

-

R$

R$ 14.680,84

-

R$ 14.680,84

39.468,85

309)
Serviços considerados executados pelo engenheiro fiscal
que a SI7F tinha considerado como não executados (fis.

----------------

R$

55.386,88

R$

48.905,66

T
3IÓ,~;106
W~

i R$
Fonte:Tabelas fls.

198 q

200

e

Os.

96.691,12

303 a 309.

Com relação ao soficitado pelo MPTC, sobre a apuração do valor do dano c a

identificação dos responsáveis pela irregiúaridade "danos físicos

~

escola", que foi considerada

P1~9
7
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Corno passível de aplicação de multa, entende se não ser mais possível definir

alor desse

dano.
Os danos, conforme relatado no Relatório da Secretaria da Fazenda (fl. 202 ~
foram: "que parte da quadra descoberta existente foi destruída e que um pilar de concreto que
suporta um:j passarela coberta que dá acesso ao Ginásio de Esportes que está sendo
construido, foi removido e substituído por um pontalete de eucahpto".
\o entanto, essas irregularidades foram apontadas pela Secretaria da Fazenda em
2m8, e os defeitos foram corrigidos po ~ teriormente, através de uma nova ret-orma que se
iniciou em novembro de 201 1, de acordo com o que mencionou o atual diretor da escola Sr.
Miltonjo,se da Cunhajunior.
'~ cndo assim, entende-se em manter a conclusão do Relatório DU: 413/201 1,
incluindo os Srs. Flávio Antonio B. Bcrnardes e Ori\al Prazeres, ordenadores primário e
secundário das despesas, respectivamente, e a empresa Mendes e Dandoli Ltda. como
responsáveis pelo dano ao erário no valor de R$ 48.905,66, juntamente com o Sr. Carlos
Alberto Bento, engenheiro fiscal da obra, cuja citação já havia sido proposta na conclusão do
relatório técnico anterjor.
Com relaçào às irregularidades sujeitas à aplicação de multa sugere %e também
incluir o% Srs. Haxio Antonio B. Bernardes e Orival Prazeres, juntamente com o Sr. Carlos
\fficrto Bem(>.

2.1.2. Contrato 116/2006 EEB Walter Holthausen
Dc acordo com os documentos anexados aos autos de fls. 681 e 682, os
(>rdçnadores primário e secundário, são respectivamente, Srs. Paulo Roberto Bauer e Silvestre
l] ~ erdt.
já de

acordo com os documentos de fis. 684 e 686 os ordenadores primário e

%ecundário, sao respectivamente, Srs. Orival Prazeres, Assistente Pessoal do Secretário e
TcImo Padilha, Diretur de Administração Financeira e Contabilidade.
Sendo assim, de acordo com o Parcocer do NIPTC, esses deveriam ser
responsabiliz,ado ~ solidariamente pelo dano apontado no Relatório DI,C 413/2011, no valor
de R5

~

.l65,00, referente ao pagamento de serviços não executados, juntamente com a

empresa executora das obras, Serforte . ,\cmir~ straçâo e Serviços Ltda, bem como o arquiteto
fiscal da t,hra Sr. Helrny Raul Bcrhnck Junior, cup citação já havia sido proposta na conclusão
.
do relaro mo recnico arucri or.

8
Proi)cesso:

TCv. 1

1Mw ~ 44656 Relàtório:

DI,C 346/2015

Reinstruç ~ o Plenária.

Com relação às irregularidades sujeitas

à

aplicação

incluir os Srs. Paulo Bauer, Silvestre Heerdt, Orival Prazeres

e

de

multa

Telmo Padilha juntamente com

o Sr. Hclmv Raul BerlinckJunior.

2.2. Aspectos jurídicos

de

Os itens a serem analisados por esta Coordenação de Controle

jurídicos foram extraídos dos Relatórios Conclusivos da Comissão de Tomada
Especial da Secretaria

de

l-_~ stado da Educação (fls.

115

a

128) e

Aspectos

de

Contas

(fls. 464 a 483). Assim, os

apontamentos são os seguintes:

2.2.1.

TOMADA DE

ADMINISTRATIVO

de

(Município

N-

PREÇOS

CONTRATO

N- 01/2003 E

065/2004. Reforma da

EEB

José Rodrigues Lopes

Garopaba/SC).

RESPONSÁVEIS:

Sr. Jacó Anderle, ex-Secretário

Inovação (autoridade contratante) e Sr. Glaycon

de

de

Estado da Educação e

Souza Silveira

—

Presidente da

Comissão Permanente de Licitação (signatário do edital e anexos, fi. 547).
2.2.1.1. Falta do regime
art.

55,

11, da Lei n'

8.666/93

de

(item

execução no contrato, infringindo o que dita o

3.12.1

do Relatório de Auditoria ri'

065/07 —

fis.

349/350).

0

Contrato Administrativo n' 065/2004, encontra-se às fís. 548/558.

No que tange a esta restrição, o Relatório
da

SEF,

de

Auditoria ri'

131/08

(fis. 312/324),

apontou o seguinte:
A SED expôs que no EditaIl respecovo continha a expressão "reome de empreitada
global". Ainda mencionou que os termos do I --dita[ fazem parte do contrato,
independentemente, de estarem lá transcritos, conforme Cláusula Primeira - Do
Objetc, do Contrato n' 157/06. No entanto, a Ui Licimória é clara em exigir como
cláusifla neces"ria a todo contrato, o regime de execução das obras ou seniços. Por
isso, a restrição permanece, e a verificação da mudança nos procedimentos será
realizada em auditoria futura.

Examinando o teor da documentação, verifica-se que no edital da Tornada

de

Preços 001/2003 (fls. 534/547) existe a especificação do regime de execução do contrato.
Sendo assim, sugcre-se o cancelamento do presente apontamento, haja vista que o ato
convocatório

é

parte integrante

de

todo o procedimento licitatório, suprindo a auspricia no

contrato.

p?
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2.2.1.2. Ausência no contrato de cláusula que estipule os Critérios de
Atualizaçào Monetária, contrariando o art. 55, 111, da Lei ri' 8.666/93 (item 3.12.2 do
Relatório de Auditoria n' 065).
Frn relação a esta restrição, o Relatório de Auditoria ri" 131/08 da SE1` (fis.
312/324 e Ils. 349/350), apontou o seguinte:
~ Sf-D intormou qi.c incluirá ri<),% próximos insrrcimenn) ~ contratuais, a clau,UL
que define o, critérios de atualização monetária do contrato. Dc ~ ta fortiu,
permanece a restriç_o, e i regularidade deste procedimento será verificada
,4`3ditoriz futura.

No contrato em questão na(, existe a especificaçào dos critérios de atualizaçao
monetária

~

entru a data do adimplemcnto das obrigações

e a do efetivo pagamento',

contrariando o art. 55, 111, da Lei ri. 8.666/93. Assim, acompanha se o Relatório de Auditoria
ri' 131/08, da Secretaria de FIstado da Fazenda.

2.2.1.3. Falta do prazo de vigência nos contratos, como prevê o S Y do art.
57 da Lei ri' 8.666/93 (item 3.12.5 do Relatório de Auditoria n' 065/07).
[ ,,m relação a esta restrição, o Relatório de Auditoria ri' 131/OS da SEI' (fis.
3l2/324 ~ , apontou o seguinte:
A ',1 ,,D relac o qkj, até o momento consideravA o pr ~ zo vigencial de contrau,
identico ao prazo d— obra. \ssini, resta mantida t restrição, e a regularidade d( i,
procedimento será , --rificada em anditoria furura.

Sobre a presente restrição, verifica-se que a Cláusula Segunda do contrato (fl. 548 ~
pre\ e o prazo de execução da obra em 180 dias fixo e improrrogável, salvo motivo de força
maior prc\ isto em lei, comunicado pela c, >ntratada.
Por meio dos termos aditivos firmados o prazo original do contrato passou para
'80 dias.
kcerca da duração dos contratos administrativos, joel de Merfezes Niebuhr'
ensina que:
( ) prazo de execuç ~ > normalmente não Ne confunde com o prazo di: vigência. l5 ~ "
porque, via de regra, o contratado executa o seu objeto, cumpre a Nu.L obrigição, e t
Administração, corirratante, dispoe de (,urro prazo para receber o objeio e realizaro
paW.,mento, ), \duiínj ~ uaçao somente cumpre sua obrigação quando realix.2 o
pae=ento. Enquanto ela não paga, há obrigmçÕes pendente, e o contrato c,,ntinii.t
vigente. por via de (onsequencia, cabe afirmar que o prazo de vigência é usuzImente
m,i, longo do que o prazo de execução. Como ailientado, a exceuçao do obicoi p,r
pane do contrarado nao encerra a vigència s~ ainda há ohrigaçÓc ~ a servir,
cumprida, pela outru pane, isto é, se a outra parte ainda deve realizar o pagamento

`l

D(
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No caso, não houve essa distinção entre o prazo contratual c o prazo de
todavia, como se trata de uma impropriedade formal, sugere-se o cancelamento do presente
apontamento.

2.2.1.4. Falta de retenção da Previdência Social nas notas fiscais,
contrariando o art. 154 da IN SRP ri' 3/OS (item 3.12.6 do Relatório de Auditoria no
065/07).
Em relação a esta restrição, o Relatório de Auditoria n. 131/OS da SI-,F (fis.
312/324), apontou o seguinte:
Falta de retenção da Previdéncia Social nas notas fiscais, contrariando o art. 154 da
IN SRI? n. 3/05.

0

art. 154 da IN SRI? n' 3/05, dispõe que:
Art. 154. Quando da emissão da nota fiscal, da fatora ou do recibo de prestação de
serviços, a contratada deverá destacar o valor da retenção com o titulo de
"RFTENÇÃO PARA A PREVIDÉNCIA SOCIAU, observado o disposto no art.
148.
§ 1' 0 destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos
serviços prestados, apenas para produzir efeito como parcela dedutível no ato da
quitação da nota fiscal, da facura ou do recibo de prestação de serviços, sem
alteração do valor bruto da nota, fatora ou recibo de prestação de serviços.
§ 2" A falta do destaque do valor da retenção, conforme previsto no caput,
constimi infiraçào ao ~ 1' do art. 31 da Lei n' 8212, de 1991.

Assim, considerando que os documentos juntados às fls. 647/720, trazem
informações referentes ao recolhimento de contribuições sobre os pagamentos efetuados à
empresa contratada (Mendes e Dandolíni Ltda,); e considerando a ausência de competência
das Cortes de Contas para fiscalizar obrigações tributárias acessórias, como previsto no art.
154 da IN W n' 3/05, sugere-se o cancelamento do presente apontamento.

2.2.1.5. Falta de especificação no contrato de serviços que poderiam ser
subcontratados, em desacordo com a Decisão ri' 1560/07 do TCE/SC (item 3.12.7 do
Relatório de Auditoria ri* 065/07).

No que tange a esta restrição, o Relatório de Auditoria n' 131/08 da SEF (fls.
312/324), apontou o seguinte:
A SED informou que observará nos próximos contratos a recomendação constante
da Decisão n' 1560/07, apesar de ressaltar que a Decisw em tela n ~ o havia ainda
sido editada quando da elaboração dos contratos analisados pela Auditoria. A
irregularidade, portanto, permanece, e a mudança dos procedimentos será verificada

em auditoria futura.

Processo: 'rCI---1 1/00344656 - Relatório: DLC - 346/2015 - Reinstrução Menária.

Diante da falta de especificaçào no contrato dos serviços que poderiam ser
subcontratados Í 25' -, segundo a cláusula quarta, 11 do contrato), esta instrução técnica segue o
~

cntcndimento verificado no Relatório de Auditoria ri' 131/2008, ainda que sob outra
fundainentaçã".

1"'. que a contrataçào 'contrato 65/2004', foi realizada antes da Decisão 1560/0'.
\ao obstante, a ausência de definiçào a respeito de quais scrviços poderão ser subcontratados,
Contrarja o disposto nos arts. 40, 1 , e 72 da lei ri. 8.666/93.

2.2.1.6. Ausência de convocação do vencedor do certame licitatório,
conforme determina o art. 64 da Lei ri' 8.666/93 (item 3.13.1 do Relatório de Auditoria
no 065/07).

\o que tange a esta restrição, o Relatório de Auditoria ri' 131/OS da SET (fis.
312/324), apontou o seguinte:
A SED elatou que comoca ~ ,i o vencedor do certame liciratorio via celetone,
\firmou que ri<,, próximos contrato% obedecerá ao estatuido no art, 64 da l

~

i ri'

8.666/93,
A irregulandade, portanto, permanece, e a mudanç2 dos procedimentos ser'
veriticada em auili[t,ria rutura.

Sobre o presente apontamento, esta instrução acompanha o entendimento d(>
Relatório de Auditoria ri' 131/2008, da Secretaria de FIstado da Fazenda, de modo que (,
contrato supra não observou o artigo 64 da l,ei ri<> 8.666/93.

2.2.1.7. Falta de exigência da CND do Município onde foi reafizada a obra
ou o serviço quando do pagamento das parcelas do contrato, contrariando o art. P da
Lei no 11.283/99 (item 3.1.9 do Relatório de Auditoria no 065/07).

No tocante a esta restrição, o Relatório de Auditoria ri" 131 /2008 (fls. 312/324)11
apont(>u i) seguinte:
A SI'D reLtou que regularmente a CND do Município é emgiciu quando &
puh1ic2Ç ~~ o de qJJ ~ üer instrumento de aduno contracual. Entretanto, de ac,,rd,,
c,,m o ari. V' dá lxi 1' 11.283/99, a SED deve exigir a C.ND do Município ,n(le
foi realizada a obra ou o serviço quando do pagamento das pareelas do contr.ii,,
Desu: mudo, fica mantida a irregularidade apontada. Será %erific,,da, em aucim,ri.i
futura, a regularidade deste procedimento.

Igualmente ao enunciado acima, esses apontamentos também carecem

de

documentação que possa demonstrar se houve ou não a falta de solicitação da CND junto .1
I-az(.nda Nlunicipal, quando do pagarnepto das parcelas do contrato. Assim, tendo em vista a
ausência di documentação pertinente, esta instruçào acompanha o Relatório de

~ uditOri2

ri'

131/20oS, indicando que não houve observância do artigo 1' da lei F.stadual ri" 11.283/99.
N -' 1 /
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TOMADA DE

2.2.2.

N- 25/2006 E

PREÇOS

ADMINISTRATIVO No 116/2006. Reforma da EEB Walter Holtausen (Município de
Lauro Mufler/SC).

RESPONSÁVEIS: Sra. Elisabete Nunes Anderle, ex-Secretária de Estado
da Educação e Inovação (autoridade contratante) e Sra. Jovita C. Bernardi Seibit —
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (signatária do edital e anexos, fi.
576).
2.2.2.1. Falta do regime de execução no contrato, infringindo o que dita o
art. 55, 11, da Lei ri' 8.666/93 (item 3.12.1 do Relatório de Auditoria ri' 065/07).
0

Contrato ri'

116/2006,

encontra - se às fls.

588 a 598.

Examinando o teor da documentação, verifica-se que no edital da Tomada de
Preços 25/2006 (fis. 564/576) existe a especificação do regime de execução do contrato.
Sendo assim, sugere-se o cancelamento do presente apontamento, haja vista que o ato
convocatório é parte integrante de todo o procedimento licitatóno, suprindo a ausência no
contrato.

2.2.2.2. Ausência no contrato de cláusula que estipule os Critérios de
Atualização Monetária, contrariando o art.

55,

111, da Lei ri'

8.666/93

(item

3.12.2

do

Relatório de Auditoria no 065/07).
Da mesma maneira, no Contrato em questão, ffio existe a especificação dos
critérios de atualização monetária (entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento). Nestes termos, constata-se o não atendimento do ine. 111 do artigo 55 da Lei ri'
8.666/93.

2.2.2.3.

Ausência no contrato de cláusula que exija a garantia adicional para

a execução do contrato,

de

acordo com o

5

2', do art. 48 da Lei no

8.666/93,

contrariando desta forma o art. 55, VI, da Lei ri' 8.666/93 (item 3.13.1 do Relatório de
Auditoria no 065/07).
Em relação a esta restrição, o Relatório

de

Auditoria n'

131/2008 (fl.

345),

apontou o seguinte:
A SED juntou ao processo o comprovante de prestação de garantia (fis, 537 a 546).
Deste modo, fica sanada a restrição. Recomendamos a SED que faça constar do
processo, o comprovante de prestaçào de g2rantia por parte da empresa contratada.

13
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Tendo em conta que a SED ~ untou ao processo o comprovante de prestação de
garantia, esta instruçào acompanha o entendimento do Relatório de Auditoria ri" 131/2008, da
Secretaria de l,stado da Fazenda, sugerindo o afastamento da restrição indicada.

2.2.2.4. Falta de prazo de vigência do contrato, como prevê o P' do art. 57
da Lei ri' 8.666/93 (item 3.12.5 do Relatório de Auditoria ri' 065/07).
Sobre a presente restrição, verifica-se que a Cláusula Segunda do contrato (11. 588)
prevê o prazo de execução da obra em 120 dias. Desse modo, da mesma maneira que no item

2.2.1.3 deste relat,>tio, ainda que não tenha havido distinção entre o prazo contratual e o prazo
de vigência, como se trata de uma impropriedade formal, sugere-se o cancelamento do
presente apontamento.

2.2.2.5. Ausência de convocação do vencedor do certame licitatório,
conforme determina o art. 64 da Lei n' 8.666/93 (item 3.13.1 do Relatório de Auditoria
n-

065/07).

Sobre o presente apontament ~ ), vcrifica-se no Relatório de Auditoria no 131/2008,
que a SHI) convoca\ a o vencedor do certame ficit2tório via telefone. Desse modo, este tipo dt
coriv ocaçao não ob ena o que prescreve )art.64claUin'8.666/93.
~

~

%sim, acompanha-sc o entendimento do Relatório de Auditoria ri' 131/08, da

Secretaria de Estado da Fazenda, sugerindo pela manutenção da presente restrição.

2.2.2.6. Ausência de publicação do Termo Aditivo, em desacordo com o
que estabelecem o caput do art. 16 e 5 P da Constituição do Estado; art. 114, 55 P e 2‹`
da LC ri' 284/05; e parágrafo único do art. 61 da Lei n' 8.666/93 (item 3.13.2 do
Relatório de Auditoria n' 065/07).
Tendo em vista a ausência do extrato de publicação do termo adiávo no presente
proces. o, esta instrução entende que houve violação ao parágrafo únJco do art. 61 da Lei ri'
~

8.066/ 1) 1.

2.2.2.7. Falta de solicitação da CND junto ao Município e à Fazenda
Estadual, quando do pagamento das parcelas do contrato, contrariando o art. 1' da Lei
no 11.283/99 e o art. 2' do Decreto n' 3.650/93 (itens 3.13.3 e 3.13.4 do Relatório de
Auditoria n' 065/07).
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Inicialmente, impende observar que os itens 3.13.3 e 3.13.4 do
Auditoria no 065/07 foram analisados conjuntamente. Nesse contexto, em relação à ausência
de CN13 do Município, o Relatório de Auditoria n' 131/2008 (fl. 345), apontou o seguinte:
A SED relatou que regulamente ~ CNI) do Municipio é exioda quando da
publicação de qualquer instrumento de aclitivo contramal. Entret2nto, a SFD deve
exigir a CND do Município onde foi realizada a obra ou o serviço quando cio
pagamento das parcelas do contrato, de acordo com o ârt. 1' da lei n' 11.283/99.
Deste modo, ficq manticia a irregularidade apontada. Será verificada, em audirona
futura, 2 regularidade deste procedimento.

Desse modo, os apontamentos constantes dos itens 3.13.3 e 3.13.4 do Relatório

de Auditoria n' 065/07 carecem de documentação que possa demonstrar se houve ou não a
falta de solicitação da CN13 junto à Fazenda Estadual e Municipal, quando do pagamento das
parcelas do contrato.
Assim, tendo em conta a ausência da documentação pertinente, conforme
atestado pela fiscalização da Diretoria de Auditoria Geral, esta instrução acompanha o
Relatório de Auditoria n' 131/08, da Secretaria de Estado da Fazenda, sugerindo a
manutenção das irregularidades crificad2s nos itens 3.13.3 e 3.13.4 do Relatório de Auditoria
~,

no 065/07.

2.2.3. RESPONSABILIZAÇÃO DAS AUTORIDADES COMPETENTES.
Sobre a responsabilização do Sr. Jacó Anderle, ex-Secretário de Estado da
Educação e Inovação (Torri2da de Preços n' 01/2003 e Contrato ri' 065/2004) e da Sra.
Elisabete Nunes Anderie, ex-Secretária de Estado da Educação e Inovação (Tomada de
Preços ri' 25/2006 e Contrato n' 116/2006), vale observar que a responsabilidade decorre do
art. 43, inciso IV, da Lci n' 8.666/93, que disp5e o seguinte:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com obse ~, ància dos seguintes
procedimentos:

11
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e
adjudicação do objeto da licitação. (g.n.).

Sobre a interpretação do art. 43, inciso VI, da Lei ri' 8.666/93, Marçal justen
Filho' ensina que:
A autoridade superior tem o dever de desenvolver, primeiramente, um juizo de
validade. Cabe-lhe examinar se as Tegras constitucionais, legais, infralegais e
editalícias foram observadas desde o momento inicial da abertum da fase interna da
ficitação. Trata-se de uma função de controle da regularidade da atividade
administrativa, cujo desempenho se constitui em dever-poder da autoridade
superior. Verificando algum defeito ou vício, é dever da autoridade

competente promover o seu sane=ento, se tal for possivel. ( )
...

t~~

2

Copient,;tiof à leide licitaf6ese con1n,1o.rad ini.rtra1itwj. Di21étÍca ~ São Paulo, 14' Ed., pag. 521.
~
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A homologação do resultado da licitação consiste num ato administrativo
que formalmente reconhece a legalidade e a conveniência do certame,
reconhecendo terem sido atingidos os seus fins.
Nn%im, se reconhecer a validade dos atos praticado, e Á conventencia da Iicjtaç ~ o, a
âut(,ridade superi,,r deverá homoloi ~;ir o resultado.
A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de
todos os aios praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva
quanto â proclamação da conveniência da licitação e exaure a competência
discricionária solire esse tema. ;g.n. ~

Pertinctite a essa temática, o Tribunal de Contas da Uttião - TCU tem os seguintes
entundimcnt<),%:
RSO DF RI:\ ISAO. I\TI4,RPOSTO PEL, ) ',~ íP/T(:U. PRF ,rA( k( > DI,
DA DATAPRFV, GRAVE INI-RACA0 AO ESTATI
' S T( ) D V)
I.RTI V OES E ( ~ ONTRAT0S. 01+',\' AOS PRINCIPIOS DA
IMPI -S ~S( >AI.IDADF F -',IOR.Nl IDADE. NIL IXN.
Não é demais frisar 'que o ato de homologação, longe de constituir mera
formalidade, envolve o exame da legalidade dos aios integrantes do
procedimento e da conveniência da contratação. ( )
's,e%.se c~ ,mcxto, seria de se esperar que tais dirigentes detivessem
conhecimentos e informações à altura das atribuições que lhes foram
confiadas, ainda mais, tendo em conta a magnitude dos valores das
contrata ~ ões, razão pela qual devem ser responsabilizados pela prática
desses aios. ITCL',,ke( ~ rdào 782/2009 Plenário).
REX

,1

...

RF,(:1 RSO, PEDID ~ > DF REEXAMF. AUDITORIA DE U )NI.()R,,~IIDADI..
U( )NTRAT( )S DE REPASSE FIRMADOS ENTRE. A CAI\A I:( ( >,\Ó1D0U
W1317 R-Ni. 1. U GOVERNO Do DISTRI1O FEDERAL DESVIO DI
,
OBJI4TO.
RESTRIÇ.\O A COMPETITIVIDADU.
DO (:ERTA ~kI1
RUSPOssSABILIDADE DA AUTORIDADI-, QUE HO,\IO1,0GA
A recorrente procu:-ava se e\mur da responsabilidade simplesmente tentand,>
transferir o ónu% w, ~~ us subordinados. Se ~rando ela, estando a ~ diudic.Áçã,, ri,,
c%,ència das acribwç(.c% da comissão de licitaçào, e inexitin(lo recurso ou erro claro,
não seria razoável v,iIir-lhe que não homolopa,se o certame. Trouxe tambêm
como argumento recursal a suposta ausência de prejuízo, por ter sido a
contratação efetivada pelo valor de mercado. Para o relator, o ato omisso da
recorrente, investida como autoridade homologadora da licitação, estaria
materializado na ausência de conferência dos requisitos essenciais do
procedimento sob sua responsabilidade. Restaria caracterizada, portanto, "a
negligência, ou seja, a inobservância de normas que lhe ordenariam a agir
com atenção, capacidade, solicitude e discernimento". Tal negligência,
aftmiou o relator, "não pode ser descaracterizada simplesmente alegando-se
possível erro de subordinados ou suposta ausência de prejuízo financeiro
computado. Mesmo porque a responsabilidade, neste caso, pode advir de
culpa in eligendo, ou seja, da má escolha daquele em quem se confia a prática
de um ato ou o adimplemento da obrigação, e da culpa in vigilando,
decorrente da falta de atenção com o procedimento de outrem. Há que se
considerar, ainda, que responsabilidade não se transfere. ~ F(À , Acórchio n'

137/2010).
PI.DIDO DF RVEXAMI, . RLPIRESENTAÇAO. IRREGUI-ARIDADES 1.v,1
PRo(:1,-','~ () LICF1ATORIO. CAtTEI,AR CON(]-DIDA. .11 S .1 .11-1CA,F"
RI-,)F.ITADAS. LAXA(,AO DI. PRAZO PARA ANI. I_NCÃO DO CEWl'Al'di:
DI-,TFR'~IIss
0. -\Ao PRoVI,' ~il:N'1().
50. Há que ser lembrado que o procedimento em questão encontra - se na fase
de homologação, em que a autoridade compeiente ao receber o processo da
conaissão de licitação deve examinar todos os aios praticados para verificar a
conformidade com a lei e o edital. A esta autoridade não é atribuída
discricionariedade, pois somente lhe resta juizo de legalidade. Contudo,

16
Pruce%so: TC1, 11 'W344656 Relatório: DI.0 - 346/2015

Reinstruç ~ o Plenária.

de

diante de vício apurado, a autoridade deve anular os procediNntML-ao
processo de licitação.
51. Nessa fase do procedimento, a única margem de discricionariedade possível é
quando analisa 2 presença da oportunidade e da conveniência de celebrar o
contrato, que irá nascer com a homologação, pois situaçóes supervementes à
abertura da licitação podem modificar o juizo inicial da conveniência e da
oportunidade do certame licitatório. (rcU, Acórffio 592/2009 - Plenário). (g.n.).

Feitas essas considerações, cumpre aduzir que o Sr. Jacó AnderIc (Tomada de
Preços n' 01/2003) e a Sra. Elisabete Nunes Anderle (Tomada de Preços ri' 25/2006) foram
as autoridades responsáveis pela contratação do objeto das licitações (fis. 548/558 e 588/598).
Desta forma, a autoridade que realiza a homologação e a contratáção do objeto da
licitação é o responsável pela legafidade c regularidade do certame ficitatório, razão pela qual
deve ser responsabilizado pela prática de aios irregulares. E nesse diapasão, entende-se que os
ex-Secretários de Estado da Educação e Inovação, como autoridades superiores

e

contratantes, ao receber o processo da Con-ássão de licitação deveriam examinar todos os aios
praticados para verificar a conformidade com a lei e o edital.
Assim, compete à autoridade contratante responder por vícios e irregularidades
constantes no procedimento licitatório em questão.

0 ato de celebrar um contrato

admirmstradvo envolve o exame da legalidade e da regularidade da despesa pública, bem como
dos ates integrantes do procedimento e da conveniência da contratação. E, com efeito, os
gestores públicos imbuídos na função de gerir recursos públicos devem deter conhecimentos e
informações à altura das atribuições que lhes foram confiadas, motivo pelo qual devem ser
responsabifizados pela prática desses aros.
Cumpre também salient2r que não cabe se eximir da responsabilidade transferindo
o ónus aos seus superiores ou subordinados, haja vista que a responsabilidade decorre também
da culpa in eligendo ou da culpa in iigilando. Todav~ia, o Sr. J acó Anderje e a Sra- Elisabete Nunes
Anderle, conforme assinalado no Relatório

DI,C -

454/2012, não poderão ser

rcsponsabifizados em razão do falecimento de ambos os gestores.
No Relatório DI-C - 454/2012 foi ressaltado o seguinte (fls. 607/608):
2.1. ôBrro DOS RESPONSÁVEIS: Sra. Elisabete Nmnes Anderle e Sr. Jacó
Anderle.
Conforme consta do Processo ALC ~ 04/06678284, a Secretaria de F'srado da
Educação, Ciência e Tecnologia encaminhou, através do Oficio n" 2385/05, o
atestado de óbito do Sr.jacó Anderle, ordenador responsável pelas irregularidades
apuradas no Contrato n" 065/2004, rclqcjonado com i reforma do Gin"
,io de
Esportes da EE13 JOSÉ, RODRIGUES LOPES, do MunicíVio de Garopaba/SC.
Por sua vez, a ordenadora responsável pelas irregularidades apuradas no Contrato
n" 116/2006, relacionado a Reforma da Escola EE13 WALTER HOLTI1AUSEN,
do Município de Lauro Muller, Sra. Elisabete Nunes Anderle, faleceu em marco de

20081.
Assim sendo e considerando que as restrições do presente Relatório estão sujeitas a
penalidades de muha, devem os aros do processo serem julgados irregulares sem

V
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aPhcaçno de multa, ~ Lia vista que a incidéncia da pena de multa não passará &
pesso ~ do condemido egundo entendimento desta Corte de Contas
Recurso. Reexatrie de Conselheiro. Multa. Exoneração de pagamento em razão do
t~ lecimento do respon%ável- Conhecimento e provimento do recurso. SQmente o

ad"nistrador

deve

sofrer ;is çonsequê cias punitivas. em --fgçç- çb k

reconhecida má gestão. Isso, porque a aplica ~ ão da pena não pode
ultrapassar a pessoa do condenado, conforme ijspóc o art. ~ ", inciso XIA. da
Con,tituiçáo Federa]. Recurso ri" RKG03031698"

~ PD1

02104()9lô'6 ~ . (g.n.)

Ante i> exposro, trut.tndo se que neste Relatório contam apenas irregulaTi(lade,
passíveis de jplJcaç ~ o d‹, multa, opina se para tornar sem efeito a re%ponsabahiaç.'o
do Sr. Jaco Anderle - da Sra. Elisabete Nunes Anderle, prosseguindo o proceN,o
com os apontamento, descritos no Relatório DU. 413, 1 2011

~ f1s.

508/525).

Assim, em que pese este raciocínio equivocado, haja vista que esta diretri7 "a
apliozi ào da pena não pode tilIrapassar a pfáma do ioftdeiiado" se restringe ao àmbito do direito penal,
e

não ti<> direito administrativo sanciona( ~ or, sugere se que seja aphcado o entendimento do

PDI 02/049916 -6, excluindo a responsabifizaçào do Sr. Jacó Anderle e da Sra. Flisabete
_\unc ~ ~ ndcrlc.
0

Tribunal Pleno, no processo RLI 14/00564830, de reiatoria do Cons. Wilsam

Rogério Wari-DA, conheceu o Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão nos
autos

cio Processo de Tomada de Conias Especial e declarou extinta a punibifidadc do

Responsávd, cx ?refeito Municipal, ante a comprovação de seu falecimento, ocasionando a
inexecutoriedade da sanção pecurnáoia contÁda em item da deliberação recorrida, haja vista o
caráter per%onalíssimo da multa, nos termos da parte inicial do inciso XIX do art. 5" da
(.onstituiçà(> Fuderal edocaput doart. 112clo Regime n to Interno deste Tribunal.
Sobre a responsabilização do Sr. Glaycon de Souza Silveira - Presidente da
(:omissão Permanente de Ucitaçáo Í signatário do edital e anexos, fl. 547) e da Sra. jovita C.
Bernardi Seibt - Presidente da Comissão Permanente de licitação (signatária do edital c
anexos, 11.

576 ~ , irnpcnde obsen ar o que prescreve a Lei ri' 8.666/93:
\rt, 6' Para os fin, de ~ ta Lei, considera-se:

( 'otms ~ ào tornissào, permanente ou especial, criada pela . ~ timillistraç.i,.
examinar e julgar todos o, documentos e procedjmento ~
relatoo,, ~ N licjtaçóe ~ cao cada,~ trumento de licitantes.
XVI

c,,ni a função &

Art. 40. 0 edital coilierá no preâmbulo o número de ordem em serie anual, o nome
e de seu setor, a modal , dade, o regime de exe(uçw(> i, ,
da reparúçâo
tipo & 1icitaç ~ o, a irençw de que sera regida por esta Lei, o local, dia e h, ra pir, ~
recebimento da do(umentaçio e proposta, bem como pari inicio du abertura do,
envelopes, e indicar". . ~ brigatoriamcntc, o seguinte:
~ 1' 0 original do edital devera ser datado, rubricado em todas as folhas e
assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de
licitação, ç dele extrAind(>-.,e cópias integrais ou resumidas, para sua di ~ ulgaçà,,
tornecimeno> aos int ~ rvssudo,,

V Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por
todos os aros praticados pela Comissão, sal%o se posição individual elixergenr,

estiver devidamente fundamentada c registrada cri) ata lavrada na reuni ~ o em q.,
tiver sido tomada a cleci%ào. (g.n. ~ .
Proccsso: T(.1. 11 /u0344656 Relarório: DI,C - 346/2015 . Reinstruçàu Plenária.
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já

a Lei ri' 10.520/2002, art.

Y,

I, prescreve que, a autoridade competente—T.-7
.

de

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios
propostas, as sançóes por inadimpicmento

e

aceitação das

as cláusulas do contrato, inclusive com fixação

dos prazos para fornecimento.
Como se vê, a legislação de regência define a resporisabilidade da autoridade que
expedir o edita] e seus anexos. Desse modo, o signatário do edital (e da minuta do contrato)
deve responder administrativa e judicialmente por todo o seu conteúdo, tendo em conta que o
ato convocatório será a lei entre as partes e deverá ser fielmente observado (art. 41 da Lei ri'
8.666/93).

De acordo com o constatado nos autos, verifica-se que o Sr. Glaycon de Souza
Silveira (Gerente do Planejamento e Orçamento 19' SDR/Laguna) e a Sra. Jovita C. Bernardi
Seibt (Presidenta da CPL) foram às autoridades que subscreveram os cditais da Tomada de
Preços ri' 01 /2003 e da Tomada de Preços ri' 065/2004, respectivamente.
Do exposto, sugere-se a responsabilização das autoridades signatárias dos editais
em questão.

3. CONCLUSÃO

Considerando que no Relatório
analisados os aspectos

de

DILC

508

ri.' 413/2011 (fls.

engenharia referentes ao Processo de Tomada

de

a

525)

foram

Contas Especial

instaurado pela Secretaria de Educação para apurar as irregularidades apontadas nos Relatório
ri.

065/2007 e

ri.'

131/2008

Contratos n." 065/2004

da Secretaria

e 116/2006,

de

Estado da Fazenda, relativa

à

execução dos

referentes às obras da HE13 José Rodrigues Lopes

e

E-EB Walter Holthausen.
Considerando que no Relatório

DLC

n.o 454/2012 (fis. 604 a

620)

foram

analisados os aspectos jurídicos do processo citado acima.
Considerando que o MPTC solicitou, em seu Parecer

NIPTC/15217/2012,

que

de

despesa, bem

Considerando que o Relator determinou, através do Despacho

GAC/CFF-

fossem incluídos como responsáveis solidários pelos danos os ordenadores
como as empresas executoras das obras.

089/2012,

que os autos retomassem a esta

DI£ para

se manifestar sobre

o

Parecer do

Considerando tudo mais que dos autos consta, a Diretoria

de

iNIPTC.

Licitaçóes

Contratações sugere ao Exmo. Sr. Relator manter a conclusão do Relatório

DI£

e
n.'

1 .'

413/2011, com as alterações propostas nos itens 2.1 e 2.2 deste relatório, da seguinte forma:

k7~~
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3.1.

Definir a responsabilidade solidária, nos termos do art.

Complementar ri." 202/2000, do Sr. Carlos Alberto Bento,
Orival Prazeres, CPF ri.
Bernardes, CPF n.

15, 1 da Lei

CPI, ri. 506.8113o9 63, do Sr.

150.29'. 786-91, ordenador primário e Sr. Flávio Antonio Boemclee

223.669.'09-00, ordem. dor secundário, Enopresa Mendes & Dariolim Ltda.,

C\PI 04.50-). ~ 06/000l-02, tendo como representante legal da empresa a Sra. janaina Mendes,
por irregularidades verificadas nas presentes conras, referentes ao Contrato 065/2004 da obra
na ELB José Rodrigues Lopus.

3.2.
nos termos
~ trinta)

Determinar a citação dos responsáveis nominados no item anterior,

do art. 15, inciso 11, da Lei Complementar ri' 202/200, para, no prazo de 30

dias, a contar da data da pelUcação da Decisào no

DOTC-e deste Tribunal, com

fulcro no art.

5", inciso V, c/c o art. 66,

defesa acerca

de pagamento de serviços não executados referente ao Contrato 065/2004 da

~

3", do Regimento Interno, apresentar alegações de

obra na 1-1-.B .José Rodrigues Lopes, contrariando os arts
da

62 e 63 da Lei ri'> 4.320/64 e art. '6

1 ui ri" 8.66611 93, rio valor de R$ 48.905,66 (quarenta e oito mil, novecentos e cinco reais c

sessenta c seis centavos), item 2.1 deste Relatório, irregularidade ensejadora
débito c/ou aplicaçào

de imputação de

de multa prevista nos artigos 68 a 70 da Lei Complementar li.

202/2000.

3.3.

Definir a responsabilidade solidária, nos termos do art.

Complementar n. 202/2000, do Sr. Carlos Alberto Bento, CPF n.
Orival Prazeres, CPF ri.
Bemarde.~ , CPF ri.

15, 1 da Lei

506.811.509 63, elo Sr.

150.29'.'86-91, ordenador primário e Sr. Flávio Antonio Boerrick

223.669.'?09-00, ordenador secundário, por irregularidades verificadas no

(.ontrato 065/2004 da obra na E'EB .José Rodrigues Lopes.
3.4.

Determinar a citação dos responsáveis nominados no item anterior,

nos termos do art.

15, inciso II, da Lei Complementar n' 202/2000, para, no prazo de 3o

(trinta) dias, a cornar da data da publicação da Decisào no
fulcro ri(.> art.

5~ ,

DOTC-e deste Tribunal, com

66, '~~ Y, do Regimento Interno, apresentar alegações de

inciso V, c/c o art.

dcfc%,,í:
~ .4.

Rodrigues
no art.

1. Acerca da irregularidade abaixo relacionada, ocorrida na obra da EF13 jusk

1 opes, referente ao Contrato 065/2004, ensejadora de aplic2çào de multa prevista

68 da I xi (.(>mplementar ri. 202/2000:
3.4.1.1. Pele) pagamento

da Lei ri' 4. ~ 20/64
n(>kcccntos

de serviços não executados, contrariando os ai-ts. 62 c 6

e art. '6 da Lei n' 8.666/93, ri<) valor de R$ 48.905,66 (quarenta e oito mil,

e cinco reais c betenta e seis centavos), item 2.1 deste Relatório.

2(j
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Acerca das irregularidades abaixo relacionadas, ocorridas na

3.4.2.

EEB José Rodrigues Lopes, ensejadoras de aplicação de multa prevista no art. 70 da Lei
Complementar n. 202/2000:
3.4.2.1.

Obra parafisada sem rescisão

penalidade, contrariando os arts.

de contrato e sem aplicação de

78, V e 79 da Lei ri' 8.666/93 (item 3.1.3 do Relatório de

065/07) item 2.2.1.2 do Relatório DI-C 413/201 1.

Auditoria ri'

3.4.2.2.

Danos físicos

à escola, infringindo o art. 70 da Ui n` 8.666/93 (item

3.1,5 do Relatório de Auditoria n'065/07),item 2.2.1.2cloRe[atório DLC 413/2011.
3.4.2.3. Incompatibilidade entre os serviços executados
mcmorial descritivo, em desacordo com o art.

e previstos no

66 da Lei n' 8.666/93 (item 3.1.8 do Relatório

de Auditoria n' 065/07), item 2.2.1.2 do Relatório DLC 413/201 1.
3.4.2.4.
que estabelece o art.

Não conclusão da obra prazo fixado no contrato, em desacordo com o

66 da Lei n' 8.666/93 (item 3.1.2 do Relatório de Auditoria n' 065/07),

item 2.2.1.2 do Relatório
3.4.2.5.

DI£ 413/201 1.

Sub-empreitada integral da obra, em desconformidade com o art.

72 da

Lei ri' 8.666/93 e a cláusula quarta, 11 do Contrato n' 065/04 (item 3.1.5 do Relatório de
065/07), item 2.2.1.2 do Relatório DLC 413/201 1.

Auditoria ri'

3.4.2.6.
n'

Inobservância pelo Engenheiro Fiscal da obra do ~ 2' do art.

67 da Lei

8.666/93 (item 3.1.10 do Relatório de Auditoria n` 065/07), item DLC 413/201 1.

3.5.
júnior, CPF n.

Defirtir a responsabilidade solidária do Sr. HcIrny Raul Berlinck

246.266.609-59, arquiteto fiscal da obra, Sr. Paulo Roberto Bauer, CPF n.

293.970.579-87, Sr. Silvestre Heerdt, CPF n. 082.902.109-49, Sr. Orival Prazeres, CPF n.
150.297.786-91, Sr. Telmo Padilha, CPF n. 295.201.420-53 e empresa Serforte Administração
c Serviços Lida.,

CNPj n. 03.314.772/0001-96, tendo como representante legal o Sr. Vilmar

João Geronimo, referente ao Contrato

3.6.
nos termos do art,

116/2006 das obras na EFB Waltcr Holthausen.

Determinar a citação dos responsáveis nominados no item 2nterior,

15, inciso 11, da Lei Complementar n' 202/2000, para, no prazo de 30

(trinta) dias, a contar da data da publicação da Decisão no
fulcro no art.

57, inciso V, c/c o art. 66, ~ Y, do Regimento Interno, apresentar alegaçóes de

defesa acerca de pagamento
cento
n.

DOTC-e deste Tribunal, com

de serviços não executados no valor de R$ 3.165,66 (três mil,

e sessenta e cinco reais c sessenta e seis centavos) (item 3.6.7 do Relatório de Auditoria

065/07), item 2.2.2.2 do Relatório DLC 413/2011, referente ao Contrato 116/2006 das

obras na

EE13 Walter Holthauscn, contrariando os at-ts 62 e 63 da Lei n' 4.320/64 e art. 76 da

~>~q
21
Processo:

M---A 1/00344656 - Relatório; DI,C - 346/2015 - Reinstrução

Plenária.

Lei ri" 8.666/93; irregularidade ensejadora. de imputação de débito e/ou aplicação de multa
prevista nos artigos 68 a '0 da 1,ci Complementar ri. 202/2000.

3.7.

Definir a responsabilidade solidária do Sr. HcIrriN , Raul Berlinck

júnior, CPI , ri. 246.266.609-59, arquireto fiscal da obra, Sr. Pauk) Roberto Bauer, CPF ri.

293.9 70.5"9-8", Sr. Silvestre Heerdt, CPF ri. 082.902.109-49, Sr. Orival Prazeres, CPF ri.
150.29'.'86 91 e Sr. Telmo Padilha, CPF ri. 295.201.420-5, referente ao Contrato 116/2006
das obras na H,,13 Walter llolthausen.

3.8.

Determinar a citação dos responsáveis nominados no item anterior,

nos ternios do art. 15, inciso 11, da Lei (',omplementar ri' 202/2000, para, no prazo de 3(o
(trinta) dias, a contar da data da publicação da Decisão no DOTC-e deste Tribunal, com
fulcro ri,, art. 5", inciso V, c/c o art. 66,

~

3', do Regimento Interno, apresentar alegaçóes de

defesa:
~

116 1, 20o6

.8.l. Acerca da irregularidade abaixo relacionada, referente ao Contrato

da~

obras na EEB Walter 1lolthausen, ensejadora de aplicação de multa prevista ri<)

art. 68 da 1,ci Complementar ri. 202/2000:
~ .8.l.I.

Pelo pagamento de serviços não executados, contrariando o ~ arts. 62 e 63

da Lei ri' 4.320/64 e art. 1 6 da Ici ri' &%6/93, no valor de RS 3.165,66 (três mil, cem(> e
sessenta e cinco reai ~ e sessenta c seis centivos), conforme item 2.2 do presente Relatório.
3.8.2.

Acerca das irregularidades abaixo relacionadas, referentes ao Contrato

1 16/20U6 das obras na K'El3 \Valter Holthauscri, enseladoras de aplicação de multa prevista no
art. '0 da Lei ( omplementar ri. 202/2000:

3.8.2.1.

Nào cumprimento dos prazos estipulados no cronograma físico-

financeiro, contrariando com o art. 86 da Lei ri'> 8.666/93 (item 3.6.8 do Relatório de
Audit ~ ma ri - 065/0- ~ item 2.2.2.2 do Relatório DU: 413/201 1.

3.8.2.2.

lnobscrvància pelo Ungenheiro Fiscal da obra do

~ 2'

do art. 6 ,1 da Lei

ri" 8.666/93 Í ltem 3.6.9 do Relatório de Auditoria ri" 065/07), item 2.2.2.2 do Relatório DIC
413/2011.

3.8-2-3.
infringindo o

'

Ausència de motação da fiscalização no lik ro de ocorrência da obra,

1' do art. 67 da Lei ri' 8.666/93 (,.tem 3.6.10 do Relatório de Auditoria ri"

005/0 - )' item 2.2.2.2 do Relatório DI-C 413/201 1.
3.8.2.4.

Obra paralisada sem rescisão

penalidade, contrariando os ai-ts. 78, V e

~9

de contrato e sem aplicação de

da Lei ri' 8.666/93 (item 3.6.2 do Relatório de

Auditoria ri" 1 ,65/0-7), item 2.2.2.2 do Relatório DI-C 413/201 1.

3.8.2 5.

Incompatíbilídade entre os quantitativos de serviços executados e os

previstos no orçamento básico em desconformidade com os arts. W, lX, alínea "f' e

11 'uo.344656
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de
Fi.
4 50—
~—

da Lei n' 8.666/93 (item 3.6.6 do Relatório de Auditoria n' 065/07), item 2.2.2.2 do R? ~~
DI£ 413/2011.
Determinar a citação do Sr. Glaycon de Souza Silveira — Presidente

3.9.

da Comissão Permanente de licitação da Tomada de Preços n' 01/2003 e Gerente do
Planciamento e Orçamento 19' SDR/Laguna, nos termos do art. 15, inciso 11, da Lei
Complementar n' 202/2000, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação
da Decisão no DOTC-e deste Tribunal, com fulcro no art. 57, inciso V, c/c o art. 66, 5 3',"do
Regimento Interno, apresentar alegações de defesa:
3.9.1. Ausência no contrato de cláusula que estipule os Critérios de Atualização
Monetária, contrariando o art. 55, 111, da Lei n' 8.666/93.
3.9.2. Falta de especificação no contrato de serviços que poderiam ser
subcontratados, contrariando o disposto nos arts. 40, 1, e 72 da Lei (federal) n. 8.666/93
3.9.3. Ausência de convocação do vencedor do certame licitatório, conforme
determina o art. 64 da Lei n' 8.666/93.
3.9.4. Falta de exigência da CNI) do Município onde foi realizada a obra ou o
serviço quando do pagamento das parcelas do contrato, contrariando o art. 1' da Lei n'
11.283/99.
3.10.

Determinar a citação da Sra. jovita C. Bernardi Scibt - Presidenta da

Comiss ~ o Permanente

de Licitação da Tomada de Preços n' 065/2004, nos termos do art. 15,

inciso 11, da Lei Complementar n' 202/2000, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
data da publicação da Decisão no DOTC-e deste Tribunal, com fulcro no art. 57, inciso V,
c/c o art. 66, ~ 30, do Regimento Interno, apresentar alegações de defesa:
3.10.1. Ausência no contrato de cláusula que estipule os Critérios de Atualização
.~vIonetária, contrariando o art. 55, 111, da Lei n' 8.666/93.
3.10.2. Ausência de convocação do vencedor do certame licitatório, conforme
determina o 2rt. 64 da Lei n' 8.666/93.
3.10.3. Ausência de publicação do Termo Aditivo, em desacordo com o que
estabelecem o

captil

do art. 16 e ~ ? da Constituição do Estado; art. 114, 55 ? e 2' da LC n'

284/05; e parágrafo único do art. 61 da Lei n' 8.666/93.
3.10.4. Falta de soficitação da CNI) junto ao Município e à Fazenda Estadual,
quando do pagamento das parcelas do contrato, contrariando o art. 1' da Lei n' 11.283/99 e o
art. 2' do Decreto n' 3.650/93.
3.11.
eà

Dirctoria

Dar ciência ao Controle Interno da Secretaria de Estado da Educação

de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda.
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V o Relatório.
Diretoria de Controle de Licitações e Contratações, em 06 dc julho de 2015,

SA BRITO STR,,~,NLXNDINOI.1
A udi tor I-'* c~I~
de C o
;n e1-xterno
E

JU4A~ A

,

,~

RIBI-AO lDE FREITAS
kuditor Fiscal de Controle I~xterno

Dc acordo

E
LChc
~
A\TOMO CARLOS BOSCARDIN FILHO
Chefe da Divisão

DE,NISE RE'GINA STRUEQ ~,1,,R

G

">ordcna(lo,ra

( C(,(~ lo 1,0C
Coordenador

Fricaminhem-se

(.~

AutqX-~ elevada consideração do 1 ,.'xmo. Sr. Relator Cusar

Filomeno 1 ~ontes, ou\ ido prq1#mna4eh)k~ Nkbi4ério Público junto ao Tribunal de Contas.

CIA WRssANDES BAFSSO MARTINS
Diretora
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