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PROCESSO N°:
UNIDADE GESTORA:
RESPONSAVEIS:

TCE-09/00269774
Prefeitura Municipal dc Balneário Camboriú
Bvanca Amorim, Edson Kratz, F.dson Renato Dias,
Katcha Valesca dc Macedo Buzzi, Paulo Ney Almeida,
Rubens Spernau e Tarcisio Notari
INTERESSADO:
Edson Rcnato Dias
ASSUNTO:
Tomada de Contas Especial Convcrsào do Processo
n.° LCC-09/00269774 Verificação da regularidade das
obras dc implantação do Centro Educacional Central
(Contrato n. 126/2006 e Processo lacitatóno n.
92/2006).
RELATÓRIO
DE I)l.0 417/2015 Instrução Despacho
INSTRUÇAO DESPACHO:
-

-
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1. INTRODUÇÃO

Trata o pi-esente Processo de Tomada dc Contas hspecial convertida a partir d i
Processo 1_CC-09/00269774 acerca da verificação da regularidade das obras de implantação
do Centro Educacional Central (Contrato n.° 126/2006 e Processo 1 icitaron() n. 92/2006)
executada pela Administração Municipal de Balneário Camboriú.
\ última análise efetuada por esta Instrução, deu-se por meio do Relatório DLC
: 2r:21114 (fis. 1223 a 1226v), datado de 03.06.2014, sugerindo a imputação de débito aos
responsáveis, incluindo a empresa executora da obra - Espaço Aberto Ltda., bem como
diversas aplicacões de multas.

o MPTCE, mediante Despacho GPDRR/85/2015 (lis. 1227 e 1228), dc
1 -.03.201 5 entendeu que deveria ser aberto o contraditório e a ampla defesa à Construt(ra
1 .spaço Aberto Ltda., no tocante "... a ocorrência de prorrogação imotivada das obras.,
provocada por meio da celebração dos quatro primeiros termos aditivos ao contrato
fizeram com que houvesse um aumento de mais dc 200°/ rio prazo inicialmente contratado."
Destaca-se que tal restrição rcfcre-sc ao item 3.5.3 da Conclusão do Relatório 1)J.0 o.
297/2014 e item 2.4.11 do Relatório DLC n. ° 566/2012.
() Exmo. Sr. Relator, conforme Despacho (;AC/JCG o. 1 77/2013, dc
I4.1 95 (Ii.

1229) acatou o Parecer Ministerial.

Dessa forma, em 13.04.2015 (ti. 1236), foi efetuada a citação da empresa, por
muo do Ofício n." 4164/2015. Após urna solicitação de prorrogação dc prazo, atendida, a
empresa enCaminhoLi sua dcfcsa às folhas 1241 a 1273 (Protocolo ri. " 12111/2015, de
1 (.0.2tI1 5.
1r,ee: 1(1. 1 I9,/02Y74 Rc0t0i): DLC 41'2(I 15 -
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2. ANALISE

2.1. Questão Preliminar
Antcs dc entrar no mérito das respostas encaminhadas pela ( :non lur 1 .spac
\hcruc 1 .tda., deve-se avaliar a questão dc aplicação de multa à empresa contratada.
As irregularidades passíveis de aplicação dc multa possuem carátcr pessoal, scndL
aplicadas apenas aos agentes

públicos.

Assim, o Tribunal de Contas do Estado não pode

:cplicar sanc;o dc multa á empresa contratada por um jurisdicionado do Tribunal.
T( 1

C, r:i

:c

ccI1nte c mctncIa d

1 ribunal dc (Icta do 1sdu dc auta Catarina, orjo dc coOLrole xlcrni .
ics termos da (.)Iistiiiçà(i do Estado e na forma estabelecida nesta Lei:
N1
aplicar aos resp4>nvcis. em ciso dc ilricilidade de despesa ou rreolarcdacI; .ic e ri.i:çes prcras nesta 1
—

Por sua Vez, o ari. 7u cLi 1.ei Orgárúca do TCI 1/SC assrm coloca:

Inkunal poderá aplicar multa de até cinco mii reais

\rt.. 11

aos responsáveis por: f...]" (grifou-se).

:'unda, no Regimento Interno do TCE/SC, consta cm seu art. 1()7. cap//f: "Art.
II.Í. ( ) 'Iribunal dc Contas do Estado poderá aplicar aos administradores

OU

responsáveis

que lhe são jurisdicionados as sanções prcscrit:as cm sua 1 ci ( )ránica, lia forma
estabelecida neste Capítulo." (grifou-se
Portanto, está bem claro juc a empresa
podem ser considerados ' me

ot

Ci

cnirai.ada, ou seu reprcscnratrc le:d, nc

(raiite o 1 rcbun;il

iveis

(e CL

intas, fli) si1itd

de ipiicac:b

dc iritiltas por atos ilegais.
(laso a empresa jenha r:c(J

)1_1O

\alt ices likievidi o,,

1ie:iC 'tiRCLL.

contrato, ela, solidariamcnte com os agentes públicos, responderá pelos prejuízos causados,

o

ue também ocorreu no presente Processo, conforme sugestão de conclusão constante do
Relatório Dl ( n " 2»/2( 11 4. Isto, incIusvc. está pre\isn na 1 ci Orgcnica (li) 1(1 1Sí, e
scu art.

la.

cri

IiII .C.1Li

111 - irregulares, ivando cumpri vada L1uakius r cliii.

i.0 UifltC tiO )fli'fl(lL

e) danu au erário decorrente de ato de gestào ilegítimo ou ant!cconi 'milco inpustitk-adt

1;

2' Nas hipóreses do inciso III, alíneas c e d, deste artigo, o Tribunal, ao u1gar rrçidliares as
ointas, fixará a responsabilidade solidária:
que praticou
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aio irriil,tr
lLet1tc puldk
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b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato. de
qualquer modo, haja concorrido para a ocorrência do dano apurado. crlt e -se:

\sstm, não cabc a aplicacão dc multa, por parte deste TCI-., a empresa

CXCCLIIÍ

>ra

da obra pelos atrasos ocorridos no cronograma físico-financeiro. Caberia a aplicação dc
sanções à empresa, previstas na Lei de Licitações e no próprio contrato, mas por parte da
Unidtdc :or1ralar1- c'. no caso a Preftituia Municipal de Balnãrio C-Lmkoriú.

2.2. Mérito
Na análise de mérito, constata-se que a resposta cncaminhada pela Construtor
Lspaço .\hcrto

Ltda. é muito similar à resposta á cncaminhada anteriormente, antes da

elaboração do ciltimo Relatório desta DLC (Relatório DLC n.° 297/2014).
.\lém disso, não houve manifestação cspccífica acerca da "ocorrência dc
prorrogação imotivada das obras, provocada por mcio da celebração dos quatro primeiros
termos aditivos ao contrato fizeram com que houvesse um aumento de mais dc 2004 no
pi-270

inicialmente

contratado.

3. CONCLUSÃO

(a

'nstdcranoo que nao cal)c aphcaçao de multa a tcrccm, no caso a empresa

contratada pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú;
Diante do exposto, a Diretoria de Controle de Licitações e Contratações sugere ao
Exmo. Sr, Relator:
Manter a conclusão existente no Relatório DJL n° 297/2014 (fis. 1223 a 1226v),
datado dc 1)106.2()14.
4.

O

Relat(ra).

l)irctona de (.ont- rolc dc Licitações e Co4itrataçõcs, cm 04 dc agosto de 2015.
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;\uditorisca1 dc Colitrolc Externo
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Encaminhem-se os/Autos\ Ítda consideração do bxmo. Sr. Rclitor Julio
Garcia.

FLAVIA LE11CI1\ FhRNAN15TS IAESSO MARTINS
Diretora

Deter"flO a reme$ dQa pesnteS autos ao
MiniSt.) Público deCntøa pra emtSo ue
Parecer nos termp(do(t IØB, irciso II, da
Lei ComrIemenr n 22(O.
GAcJG, 2

i/j..44,L..
Mo

Proccsso: TCIi-09/00269774 - Relatório: DLC - 417/2015 - Instrução Despacho.

