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1

INTRODUÇÃO

Senhor Secretário:
Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212
da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar n° 269/2007 e ao inciso
IX do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o relatório
conclusivo sobre as contas anuais de gestão 2013 do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-DAE, entidade da administração indireta do

Município de Várzea Grande, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de
gestão.
Para o exercício de 2013 o orçamento atualizado (até 31/12/2013) do
fiscalizado, sobre o qual recai a expectativa do controle, perfez o montante de R$
24.939.996,00 .
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O volume dos recursos e contabilizações fiscalizados (VRF) perfez o
montante de R$ 170.028.930,45.
Tal montante refere-se aos valores de despesas realizadas com a empresa
COSMOTRON (R$ 2.899.762,56), S. M. de ALMEIDA e SILVA (R$ 499.592,42) e PENTA
SERV. DE MÁQUINAS LTDA (R$ 173.181,17), das licitações e contratos (valor estimado
de R$ 5.226.518,09) e a avaliação do Ativo (R$ 82.913.416,26) e do Passivo (R$
78.316.460,04), objetos de análises (amostra) no exercício de 2013. Cumpre informar que
para os relatórios dos próximos exercícios, conforme normatização interna, será
informado o VRF de outras áreas objeto de análise.
A auditoria foi realizada no período de 25 a 28 de Fevereiro de 2014 na sede
da entidade localizada na Avenida Governador Júlio Campos, nº 2599 – Bairro Jardim dos
Estados - Várzea Grande – MT, Tel: (65) 3688-9614/9600/9700,

em atendimento à

determinação contida na Ordem de Serviço nº 08/2014, de 21/02/2014 e em
conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração
Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.
Este relatório foi elaborado no período de 05/março a 11/abril/2014 com
base nas informações prestadas a esta Corte de Contas por meio dos processos físicos,
bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e
outras obtidas em inspeção in loco, abrangendo a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade.
Para efeito de operacionalização, o escopo da auditoria foi distribuído entre
os membros da Equipe responsável, como informado no quadro a seguir.
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2

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO/ENTIDADE
Durante

o

exercício

2013

a

gestão

do

DAE/VG

esteve

sob

a

responsabilidade de:

DIRETOR PRESIDENTE
PERÍODO 02/01/2013 até 12/09/2013
NOME:

EVANDRO GUSTAVO DA SILVA PONTES

ATO Nº

016/2013

ORDENADOR:

SIM

PERÍODO 13/09/2013 a 31/12/2013
NOME:

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS

ATO Nº

947/2013

ORDENADOR:

SIM

DIRETOR CONTÁBIL
NOME:

OSMAR ALVES DA SILVA – 02/01/2013 a 31/12/2013 (Ato nº 002/1013)

DIRETOR COMERCIAL
NOME:

JOACYR SEBASTIÃO DE BARROS - 02/01/2013 a 31/12/2013 (Ato nº 001/1013)

DIRETOR PRODUÇÃO
NOME:

CEZAR CLEMENTE PIRES DOS SANTOS – 19/02/2013 a 31/12/2013 (Ato nº 006/2013)

DIRETOR OPERAÇÕES
NOME:

AUBECI DAVI DOS REIS - 02/01/2013 a 31/12/2013 (Ato nº 01/2013)

No Anexo I deste relatório constam discriminados os dados dos Diretores
acima identificados, bem como de outros responsáveis pela gestão do DAE/VG.

3

RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1

Contextualização do órgão auditado
Inicialmente, relevante examinar a origem e extensão da responsabilidade

do Município na implementação de política de saneamento básico.
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Para tanto, deve-se primeiramente conhecer as ações que integram o
conceito de saneamento básico.

Nos termos do art. 3º, inciso I da lei Federal nº

11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para essa atividade, compreende os
serviços/infra-estruturas/instalações operacionais de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas:
Lei Federal nº 11.445/2007
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até
as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas
e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção
ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; (destacou-se).

Mais tarde, regulamentando essa Lei, o Decreto Federal nº 7.217/2010
definiu prestação de serviço público de saneamento básico como a atividade
acompanhada ou não de obra, tendo como objetivo permitir aos usuários acesso a
serviço público de saneamento básico com qualidade:
Decreto Federal nº 7217/2010
Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se:
I - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação,
organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais o
serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada;
V - prestação de serviço público de saneamento básico: atividade, acompanhada ou
não de execução de obra, com objetivo de permitir aos usuários acesso a serviço
público de saneamento básico com características e padrões de qualidade determinados
pela legislação, planejamento ou regulação; (destacou-se).

A responsabilidade na garantia desses serviços cabe ao Município (art. 200,
inciso IV da C.F.) que, como um dos entes financiadores do sistema único de saúde (§ 1º
do art. 198 da C. F.) é considerado o titular da prestação de serviços dessa natureza (art.
2º, inc. VII do Dec. Federal nº 7.217/2010), atribuição essa que pode ser delegada,
mediante lei, a órgão pertencente a sua estrutura, como previsto no art. 2º, inciso VIII,
alínea a do Dec. Federal nº 7.217/2010, abaixo transcrito:
8
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Decreto Federal nº 7217-2010
2o

Art.
Para os fins deste Decreto, consideram-se:
VII - titular: o ente da Federação que possua por competência a prestação de serviço
público de saneamento básico;
VIII - prestador de serviço público: o órgão ou entidade, inclusive empresa:
a) do titular, ao qual a lei tenha atribuído competência de prestar serviço público; ou
b) ao qual o titular tenha delegado a prestação dos serviços, observado o disposto no art.
10 da Lei no 11.445, de 2007; (destacou-se).

Nesse contexto, foi criado o Departamento de Água e Esgoto de Várzea
Grande – DAE/VG

mediante a edição da Lei Municipal Nº 1733/97, de 05/06/97,

inicialmente como órgão integrante do Poder Executivo, posteriormente convertida em
entidade autárquica pela Lei 1866/98, de 08/04/98 (fls. 33/37TC), que lhe conferiu
autonomia administrativa, financeira:
Lei Municipal nº 1.733/1997
Art. 1º – Fica criado o DEPARTAMENTO DE ÁGUA NE ESGOTO – DAE, como entidade
municipal de administração direta e estrutura orgânica e competência dos órgãos que
integram na forma da presente lei, vinculada à estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Saneamento. (destacou-se).
Lei Municipal nº 1866/98
Art. 1°– Fica criado o Departamento Municipal de Água e Esgoto_DAE/VG, como entidade
municipal autárquica, vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e
Saneamento, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e
financeira. (destacou-se)

A finalidade do Departamento de Água e Esgoto - DAE/VG é a manutenção
do sistema de fornecimento de água e esgoto no âmbito municipal, administrando os seus
recursos em conformidade com a sua própria Lei, cujas competências estabelecidas no
art. 2º da Lei Municipal nº 1733/1997, são:
Lei Municipal nº 1.733/1997
Art. 2º – O DAE exercerá sua função no Município de Várzea Grande, competindo-lhe:
I - estudar, projetar, executar diretamente ou mediante contrato de especialistas e
instituições em saneamento básico, de direito público ou privado, remodelações dos
sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município;
II – administrar, operar e conservar os serviços de água e esgoto;
III- executar os serviços relativos ás contas de consumo de água e utilização do sistema
de esgoto;
IV – acompanhar o faturamento e a arrecadação das taxas e tarifas decorrentes dos
serviços prestados;
o aperfeiçoamento de seus serviços;
VII – promover atividades voltadas para a preservação do meio ambiente e combate e
combate a poluição ambiental, particularmente dos cursos de água do Município nos limites
previstos nesta Lei;
VIII – incrementar programas de saneamento rural, no âmbito do município, mediante o
emprego de tecnologia apropriada e de soluções conjuntas para água – esgoto – módulo
sanitário;
IX – acompanhar e supervisionar serviços de terceirização ou concessão do serviço de
água e esgoto, de acordo com os termos do contrato assinado;
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X – exercer quaisquer outras atividades relacionadas com saneamento urbano e rural,
desde que assegurados os recursos necessários;
XI – promover articulações com outros setores para o exercício da política de águas
públicas no município, na forma disposta em Regulamento;
XII – elaborar programas de investimento para o setor de água e esgoto, e pedidos de
financiamentos junto aos órgãos estaduais, federais e outros. (destacou-se)

Nos termos do Art. 3º daquela Lei de criação, o DAE/VG deve, ainda:
Lei Municipal nº 1.733/1997
I – auxiliar na fiscalização permanente dos recursos ambientais, particularmente dos
cursos de água, encostas e fundos de vale, que podem ser diretamente
afetados pela má disposição dos resíduos gerados pela atividade humana;
II – participar das discussões que visam a compatibilização do desenvolvimento
econômico com a preservação do meio ambiente;
III- colaborar na proteção às áreas representativas dos ecossistemas e sugerir
medidas para a implantação, nas áreas criticas de poluição, de sistema de monitoramento
de índices locais de qualidade ambiental;
IV - colaborar com órgãos e entidades dos sistemas municipal, estadual e federal do
meio ambiente, na identificação de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação,
visando a tomada de medidas por parte dos mesmos, para a sua recuperação;
V – participar e promover ações voltadas para atrair a efetiva participação da comunidade
em campanhas para a defesa do meio ambiente e colaborar no desenvolvimento de
programas de educação ambiental;
VI – cooperar com os órgãos e entidades dos sistemas municipal, estadual e federal do
meio ambiente no sentido da elaboração e atualização permanente do inventário ecológico
no município, incluindo as reservas naturais e as áreas de integração ambiental;
VIII – Promover ações objetivando a implementação do saneamento básico nas
localidades do município, conforme tecnologia apropriada ao saneamento rural.
(grifamos).

Portanto, o DAE/VG é um prestador de serviço público a quem o Município
atribuiu a competência de desenvolver ações de saneamento básico.
Contudo, conforme já foi destacado no relatório da auditoria nas as contas
2012 do DAE, elaborado pela equipe técnica deste Tribunal (processo nº 117943/2012),
as Legislações que regem o DAE/MT apresentam falhas em relação às novas diretrizes
da Lei Federal 11445/2007 (confirmadas no art. 3º do Decreto Federal nº 7.217/2010),
que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, disposições entre as
quais, consta que os serviços públicos de saneamento básico devem ser prestados com
base nos seguintes princípios fundamentais:
Lei Federal nº 11.445/2007
Art. 2º - Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos
seguintes princípios fundamentais, dentre outros:
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes
de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o
acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e
resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo
das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio
público e privado;
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VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de
combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e
outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as
quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios institucionalizados;
X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade;

E o que se observa é que nenhuma das Leis Municipais nº 1733/1997 e nº
1866/1998 se preocuparam em assegurar, em seu teor, os princípios de integralidade,
serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados, eficiência e
sustentabilidade econômica, transparência das ações, controle social e segurança.

3.1.1

Controle Social
Especificamente em relação ao controle social, a mesma Lei Federal nº

11.445/2007, além de estabelecer como um dos princípios básicos (art. 2º, inciso X),
define-o em seu inciso IV do art. 3º e estabelece que cabe ao Titular dos serviços de
saneamento básico, no caso, o Município, prever na política pública específica dessa
atividade, os mecanismos necessários ao tal controle (art. 9º, inciso V):
Lei Federal nº 11.445/2007
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de
políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de
saneamento básico;
Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico,
devendo, para tanto:
V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do art.
3o desta Lei;

Inclusive, a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo do
Município, já existentes ou não, pode ser utilizado como um mecanismo de controle
social, como estabelecido no artigo 47 caput, incisos e § 1º da mesma Lei Federal nº
11.445/2007:
Lei Federal nº 11.445/2007
Art. 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir
a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito
Federal e municipais, assegurada a representação:
I - dos titulares dos serviços;
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II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;
III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;
IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;
V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor
relacionadas ao setor de saneamento básico.
§ 1o As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste
artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas
adaptações das leis que os criaram. (destacou-se).

Diante dessa previsão foram solicitadas informações a respeito da existência
de Conselho de Fiscalização (item 5 do ofício de fl. 02TCE), cujo atendimento consta na
declaração anexada à fl. 43TCE, a qual o Diretor Presidente do DAE informa que não há
esse mecanismo de controle social.
Não havendo no Município nenhum tipo de instrumento de controle social
dos serviços de saneamento básico, nos termos estabelecidos nos artigos 3º, inciso IV,
9º, inciso V e art. 47 da Lei Federal nº 11.445/2007, pode-se afirmar que o Titular
daqueles serviços, no caso, o Município de Várzea Grande, não vem cumprindo as
determinações daquela legislação.
3.1.2

Plano de Saneamento Básico do Município
Ainda, relativa à política de saneamento básico, a Lei Federal nº

11.445/2007 previu também no seu artigo 9º, inciso I e art. 19 e incisos, o plano de
saneamento básico, como dispõe:
Lei Federal nº 11.445/2007
Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento
básico, devendo, para tanto:
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;
Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que
poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e
apontando as causas das deficiências detectadas;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas
soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos
setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de
modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia
das ações programadas.
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§ 1o Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço.
§ 2o A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão
efetuadas pelos respectivos titulares.
§ 3o Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias
hidrográficas em que estiverem inseridos.
§ 4o Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não
superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
§ 5o Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico
e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas
públicas.
§ 6o A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo
prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação.

Diante dessa previsão foram solicitadas informações a respeito da existência
de Plano de Saneamento Básico do Município (item 6 do ofício de fl. 03 TCE), cujo
atendimento consta na declaração do Diretor Presidente do DAE anexada à fl. 44 TCE,
informando que não há tal documento.
À vista disso, também nesse caso pode-se afirmar que o Titular daqueles
serviços, no caso, o Município de Várzea Grande, não vem cumprindo as determinações
contidas na Lei Federal nº 11.445/2007.
Por isso, exclui-se tal ilegalidade da responsabilidade da gestão do DAE/VG
aqui auditada, revertendo-a na seguinte recomendação:
Recomendação: Adoção de providências, por parte do Chefe do Poder Executivo do
Município de Várzea Grande, para formular políticas públicas de saneamento básico para
o município, conforme exige o art. 9º e incisos da Lei Federal nº 11.445/2007,
especialmente quanto ao controle social e o Plano de Saneamento Básico.
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3.2

Orçamento
Examinando o histórico das previsões orçamentárias ao longo de três anos

anteriores ao exercício ora auditado, verifica-se que:
Previsão após alteração
2010 = R$ 22.505.916,00
2011= R$ 25.297.364,00
2012 = R$ 29.898.304,93
2013 = R$ 24.939.996,00

Observa-se que em 2013 a previsão orçamentária diminuiu em relação a
2012, cuja estimativa superavitária foi assim apontada no relatório de auditoria da gestão
2012 (processo n. 11794-3/2012) realizada por equipe deste Tribunal: o valor proposto foi
acrescentado em mais 100% da média a ser considerada para 2012.
Mesmo assim, verifica-se que o valor do orçamento do DAE/VG para o
exercício 2013 foi superestimado em 43,60% em relação à média da arrecadação dos
últimos 03 exercícios, como demonstrado abaixo:

Receita Arrecadada

2010

2011

2012

R$ 14.905.427,89 R$ 18.640.036,71 R$ 18.556.978,03
Média Arrecadação 03 últimos
exercícios

Orçamento 2013
R$ 24.939.996,00

R$ 17.367.480,87

Total superestimado no orçamento
2013

R$ 7.572.515,12 (43,60%)

O resultado prático da previsão orçamentária acima da média da receita
demonstrada acima, é que a despesa empenhada em 2013 (R$ R$ 24.666.409,46) ficou
muito acima da efetiva arrecadação nesse mesmo exercício ( R$ 20.135.858,64), gerando
um déficit financeiro de R$ 4.530.550,82, como descrito na seção 3.2 deste relatório.
Em

decorrência

dessa

constatação,

faz-se

necessária

a

seguinte

recomendação:
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Recomendação: Elabore previsão orçamentária para o próximo exercício
(2015) tomando como base o comportamento da arrecadação do DAE/VG nos últimos 03
exercícios, em conformidade com o que determina o art. 22 da Lei 4.320/64 evitando,
assim, um orçamento superestimado que gera déficit financeiro e o desequilíbrio fiscal
vedado pela L. C. n. 101/2000.
O Orçamento inicial do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande,
totalizou R$ 24.939.996,00, sendo parte integrante do Orçamento Geral do Município de
Várzea Grande para o exercício de 2013 – Lei nº 3.860/2012 de 28/12/2012 (cópia anexa
fls.585 a593/TCE), demonstrado na Tabela abaixo:

Fonte de Recursos

Créditos Adicionais

Orçamento
Inicial

Suplementar

Superávit Financeiro

6.778.000,00

Extraordinári
Especial
o
,00

,00

Reduções
6.778.000,00

Excesso de
Arrecadação

,00

,00

,00

,00

Anulação do próprio
Órgão

,00

,00

,00

,00

Anulação de outros
Órgãos

,00

,00

,00

,00

Convênios

,00

,00

,00

,00

Operações de Crédito

,00

,00

,00

,00

Alterações de QDD

,00

,00

,00

,00

,00

,00

TOTAIS DO ÓRGÃO

24.939.996,00

6.778.000,00

Orçamento
Autorizado

6.778.000,00

24.939996,00

O orçamento inicial do DAE/VG não sofreu alteração, permanecendo o valor
do Orçamento Inicial, R$ 24.939.996,00.
Achado Nº 1:

FB

10.

Planejamento / Orçamento_ Grave _10. Transposição,

Remanejamento ou Transferência de recursos de uma categoria de programação
para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (art. 167,
VI, da Constituição Federal).
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Ausência de autorização legislativa para remanejamento de recursos de uma
categoria econômica para outra, sem autorização legislativa, contrariando o
inciso VI do art. 167 da Const. Federal.

Situação encontrada
Os Decretos relacionados a seguir, utilizaram como fonte de recursos para
suplementação do orçamento do DAE/VG, o remanejamento de recursos de uma
categoria de programação para outra. Assim:

FONTE DE RECURSO : Anulação de dotação do próprio DAE/VG
DECRETO
Nº/DATA
100/13
21/08/2013

164/2013
04/11/2013

VALOR
–

–

Categoria de Programação Anulada

Categoria de Programação
Suplementada

5.240.000,00 17.512.40.1260. 3390.39.999.999
100.000,00
17.511.40.1261.4490.51.999.999
90.000,00
17.511.40.1265.4490.51.999.999
90.000,00
17.512.40.1266.4490.51.999.999
200.000,00
17.512.40.2070.4490.51.999.999
200.000,00
17.512.40.2071.3390.30.999.999
2.450..000,00
17.512.40.2071.33.90.39.999.999
500.000,00
17.512.40.2071.4490.52.999.999
80.000,00
17.122.40.2072.3390.47.999.999
50.000,00
17.512.40.2163.3390.30.999.999
700.000,00
17.512.40.2163.4490.51.999.999
200.000,00
17.512.40.2163.4490.52.999.999
80.000,00

– 17.512.40.2069.3190.11.999.999
900.000,00
– 17.512.40.2069.3390.39.999.999
3.950.000,00
– 17.512.40.2069.3390.92.999.999
40.000,00
– 17.512.40.2070.3390.30.999.999
350.000,00
–

1.127.000,00 17.512.40.2069.4490.52.000.999
70.000,00
17.512.40.2069.4490.61.000.999
50.000,00
17.512.40.2070.4490.51.000.999
145.000,00
17.512.40.2070.4490.52.000.999
86.000,00
17.512.40.2071.4490.51.000.999
50.000,00
17.512.40.2071.4490.52.000.999
16.000,00
17.512.40.2072.3390.47.000.999
10.000,00
17.123.40.2073.3290.21.000.999
20.000,00

– 17.512.40.2069.3190.11.000.999
70.000,00
– 17.512.40.2069.3390.30.000.999
62.000,00
– 17.512.40.2069.3390.39.000.999
695.000,00
– 17.512.40.2070.3390.30.000.999
150.000,00
– 17.512.40.2071.3390.39.000.999
150.000,00
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

16

TCE/MT
Fls.

17

Rub._______

17.123.40.2063.3290.22.000.999
200.000,00
17.123.40.2073.4690.71.000.999
30.000,00
17.512.40.2163.3390.30.000.999
10.000,00
17.512.40.2163.3390.36.000.999
50.000,00
17.512.40.2163.3390.39.000.999
300.000,00
17.512.40.2163.4490.51.000.999
100.000,00
17.512.40.2163.4490.52.000.999
20.000,00
17.512.40.1260.3390.39.000.999
50.000,00
17.511.40.1261.4490.51.000.999
10.000,00
17.511.40.1265.4490.51.000.999
10.000,00
17.512.40.1266.4490.51.000.999
50.000,00
186/2013
27/11/2013

TOTAL

–

250.000,00 17.512.40.2069.4490.52.000.999
4.000,00
17.512.40.2070.4490.51.000.999
5.000,00
17.512.40.2071.3390.39.000.999
116.000,00
17.512.40.2071.3390.30.000.999
5.000,00
17.512.40.2071.3390.36.000.999
5.000,00
17.512.40.2163.3390.30.000.999
25.000,00
17.512.40.2163.3390.39.000.999
90.000,00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 17.512.40.2070.3390.30.000.999
230.000,00
– 17.122.40.2072.3390.47.000.999
20.000,00
–

–
–

–
–
–
–

R$ 6.617.000,00

A LOA/2013 (Lei nº 3.860/2012 de 28/12/2012) previu limite para
suplementação, apenas, não contendo autorização para que essa suplementação fosse
mediante o remanejamento ou transposição de uma categoria de programação para
outra.
Portanto, tendo havido remanejamentos de recursos de uma categoria de
programação mediante os decretos identificados no quadro anterior, e não havendo
autorização legislativa específica para tal procedimento, foi contrariado frontalmente o
disposto no art. 167, inciso V da Constituição Federal
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Critério
Contraria o disposto no art. 167, inciso V da Constituição Federal.
Constituição Federal
Art. 167. São Vedados:
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem
prévia autorização legislativa: (Destacou-se).

Evidência
Cópia dos Decretos Suplementares, anexos fls.601 a 606/TCE.
Efeito
Remanejamento de Recursos de uma categoria de programação para outra
sem prévia autorização legislativa.

Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013.
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
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3.3

Receita
De acordo com o artigo 10 da Lei 1733/97, os recursos financeiros para o

funcionamento do DAE consta, dentre outros, com a arrecadação proveniente de:
I – dotações orçamentárias e créditos suplementares;
II – Subvenções municipais;
III – Produto de quaisquer tributos e remunerações decorrentes diretamente dos serviços de água e
esgoto, tais como: taxas e tarifas de água e esgoto, taxas para a conservação de hidrômetro, serviços referentes às
ligações de água e esgoto, prolongamento das redes de água e esgoto, ações e obras de saneamento realizadas para
terceiros, etc
IV – Taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com os serviços de água e
esgoto.
V – dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais, que lhe forem concedidos, inclusive
para obras novas, pelos Governo Federal, Estadual e Municipal ou por organismos de cooperação internacional;
VI – Taxa de contribuição de melhoria e implantação de obra nova;
VII – Produtos de cauções ou depósitos resultantes de inadimplementos contratuais;
VIII – Doações, legados e outras rendas

Para melhor compreensão da arrecadação do DAE/VG no exercício 2013,
inicialmente, fez-se necessário examinar a evolução da receita daquela autarquia nos
últimos 03 anos, bem como comparar os déficit financeiros do mesmo período:
2010: Receita Arrecadada = R$ 14.905.427,89
Despesa empenhada: R$ 21.857.661,02
Déficit Financeiro:
2011: Receita Arrecadada =

R$ 6.952.233,13
R$ 18.640.036,71

Despesa empenhada = R$ 25.262.478,42
Déficit Financeiro =
2012: Receita Arrecadada =

R$ 6.622.441,71
R$ 18.556.978,03 e

Despesa empenhada = R$ 27.209.515,22
Déficit Financeiro =

R$ 8.652.537,19

2013: Receita Arrecadada = R$ 20. 135.858,64 e
Despesa empenhada: R$ 24.666.409,46
Déficit Financeiro =

R$ 4.530.550,82

Da análise acima, observa-se que a receita do DAE/VG vem aumentando
nos últimos 03 anos, representando no exercício ora auditado (2013) uma variação
positiva de 8,50% em relação ao anterior (2012).
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Contudo, a arrecadação 2013 ainda não foi suficiente para cobrir as
despesas empenhadas, resultando em déficit financeiro no valor de R$ 4.530.550,82,
valor esse menor do que os déficit resultante nas 03 gestões anteriores.
Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada
de acordo com a legislação pertinente, formulou-se a questão adiante indicada,
apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da
amostra selecionada:

0.

Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente
contabilizados? (art. 57, L. 4.320/64) – CB 01 ou CB 02;
Sim, como demonstrado abaixo.
No exercício 2013 a receita do DAE/VG foi constituída de:
Receita Patrimonial: R$

42.278,17

Receita de Serviços: R$ 20.135.858,64
Total:

R$ 20.135.858,64

Demonstra-se, abaixo, o resultado da conferência da exatidão da
contabilização das receitas:
RECEITA PATRIMONIAL
Durante o exercício 2013 foram feitas aplicações financeiras nas seguintes
contas:
VALOR TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2013
BB- C/C n. 6432-7
BB – C/C n. 35.426-0 (Agosto a
(Abril a Agosto/2013) Dezembro/2013)

R$ 29.027,28

R$ 8.293,20

HSBC – C/C n. 09968-91
(Abril a Outubro/2013)

R$ 3.849,21

Rend. Desbloqueio
TJ C/C n. 35.426-0
(Dez./2013)

1.108,48

TOTAL - R$

42.278,17

Conferidos os extratos bancários, constatou-se que o montante dos
rendimentos conferem com o total contabilizado no Balanço Financeiro e Balanço
Orçamentário/2013 como Receita Patrimonial: R$ 42.278,17.
No Anexo II deste relatório consta quadro demonstrativo dos rendimentos
mensais apurado em cada conta.
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RECEITA DE SERVIÇOS
Os serviços que resultam em arrecadação para o DAE são feitos pela
empresa COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA, cujo
instrumento contratual (Contrato n. 010/2010) foi analisado na seção 3.4 deste relatório e
compreende os seguintes: cadastramento, substituição de hidrômetros, micromedição
(serviço de leitura em campo), faturamento (emissão de contas).
Portanto, os serviços de leitura de hidrômetro e emissão de boletos é feito
pela empresa contratada acima identificada.
A arrecadação é feita nos seguintes Bancos:
Instituição Bancária
Banco do Brasil

N. da Conta
6.432-7 (Janeiro a Julho/2013)
35.426-0 (Agosto a Dezembro/2013

CEF

125-8
133-9

Bradesco

7100-5

Itaú

14.100-8

HSBC

9968-9

Para efeito de conferência, selecionamos alguns meses e analisamos os
extratos bancários dessas contas.
O resultado demonstrou que os valores da arrecadação conferem com o
que foi contabilizado como “Receita de Serviços” nos balancetes dos respectivos meses.
Examinado o Razão Analítico da Receita de Serviços verifica-se que ali não
consta discriminada a natureza dos serviços responsáveis pela arrecadação informando,
apenas “Arrecadação”, no total de R$ 20.093.580,47.
No Anexo 10 – “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada”, a
nomenclatura da receita de Serviços é “Serviços de captação, adução, tratamento,
preservação e distribuição de água”.
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Considerando que os incisos III e IV do art. 10 da Lei 1733/97 (transcrito
anteriormente) estabelecem como recursos financeiros do DAE/VG as arrecadações por
prestação de serviços de diversas origens ( taxas e tarifas de água e esgoto, taxas para a conservação de
hidrômetro, serviços de ligações de água e esgoto, prolongamento das redes de água e esgoto, ações e obras de
saneamento e taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com os serviços de água e esgoto )

há necessidade da administração daquele Departamento dispor de relatórios mais
analíticos em relação a arrecadação da receita própria.
O detalhamento da receita, por natureza, permite à gestão obter uma visão
dos serviços que estão sendo prestados pelo DAE/VG e identificar as áreas que merecem
maior atenção, para atingir a eficiência desejada.
Por isso, necessária a seguinte
Recomendação: Contabilizar a receita de serviços de acordo com a natureza da
arrecadação.
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3.4

Despesas
Até a data da finalização deste relatório de auditoria o DAE não havia

atualizado as informações contábeis no sistema APLIC.
O relatório obtido no sistema APLIC compreende o período de janeiro a
novembro/2013 e as despesas assim estão distribuídas:

DESPESA REALIZADA NO DAE/VG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013
Especificação

Empenhado

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.714.746,69

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

168.154,14

SALÁRIO-FAMÍLIA

11.966,75

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.684.713,04

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

773.171,34

SENTENÇAS JUDICIAIS

76.741,42

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.341.935,17

MATERIAL DE CONSUMO

2.146.968,17

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.784.375,83

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

401.451,17

DIÁRIAS – CIVIL

9.140,00

DESPESAS DE CAPITAL

58.843,70

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

58.843,70

TOTAL

R$ 17.115.525,56

Conforme se verifica, o gasto do DAE/VG se concentrou em Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica (51,32%), Vencimentos (27,37%) e aquisição de material de
consumo (12,54%).
Integraram a amostra analisada as

despesas com licitações (R$

5.226.518,09) e execução dos contratos formalizados com as empresas (R$
3.572.536,15), representando 40,67% da despesa empenhadas.
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A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de
acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas,
apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da
amostra selecionada:
1.

Foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais/ilegítimas? (Princípio da
Legitimidade, art. 15 c/c arts. 16 e 17 da LRF e art. 4º da Lei 4.320/64) – JB 01
Não.

2.

Foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos
praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento)? (art. 37,
caput da Constituição Federal e art. 66 da Lei 8.666/93) – JB 02
Embora não tenha sido pago nenhum valor, em 2013, por conta da dispensa

licitatória nº 02/2013, o preço contratado com a empresa SUALL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA está acima do valor de mercado, conforme relatado na sub seção 3.5.4
deste relatório.
Passa-se à descrição das despesas examinadas na amostra.
3.4.1

Credor: COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E TECNOLOGIA
O exame efetuado nos processos de despesas realizadas pelo DAE junto à

empresa acima identificada resultou nos seguintes ACHADOS:
Achado Nº 2: JB_03 - Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais
ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/64 e arts.
55, § 3°, e 73 da Lei nº 8.666/1993).
Pagamento feito pelo DAE à empresa COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E
TECNOLOGIA decorrente do contrato nº 10/2010, sem conferência dos serviços executados
e valores indicados na medição elaborada pela empresa contratada, representando
pagamento sem a correta liquidação da despesa, nos termos exigidos nos artigos 62 e 63 da
Lei 4.320/64. Total Pago sem liquidação: 2.639.629,32.
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Achado Nº 3: Despesa_Grave_12. Pagamento de obrigações com preterição de
ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993).
Autorização de pagamento de medições sem obedecer a ordem cronológica de exigibilidade
de 05 medições originadas do exercício 2012 e ainda pendentes de pagamento, no total de
R$ 2.639.629,36 , contrariando os artigos 5º e 92 da Lei 8666/93 e representando despesas
futuras para a administração do DAE/VG com o pagamento de juros e correção monetária,
nos termos do art. 406 do Código Civil, artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional (Lei nº
5.172/1966) e artigo 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8078/90).

Achado Nº 4: JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas
não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas
(art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4° da Lei nº 4.320/1964; ou
legislação específica).
Pagamento à empresa COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E TECNOLOGIA em
valor maior do que o permitido no Contrato nº 010/2010, aditado pelo T.A. nº 01/2012 e nas
normas pertinentes, representando aplicação irregular de recursos públicos, nos termos do art.
10, inciso XI da Lei 8.429/1992 e resultando em prejuízo ao erário, no total de R$ 59.509,35

Situação encontrada
A despesa realizada durante o exercício 2013 junto ao credor COSMOTRON
CONSTRUTORA

SANEAMENTO

E

TECNOLOGIA

tem

origem

nos

seguintes

instrumentos:
Contrato n. 010/2010, de 11/05/2013 – TP Presencial n. 007/2009 CNPJ 10.947.768/0001-20
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento e operações de ações
comerciais pelo DAE/VG
Valor total: R$ 33.434.590,78 (R$ 557.243,17/mês)
Vigência: 60 meses, podendo ser prorrogado desde que haja condições vantajosas para a
administração (doc. Fls. 58/70TCE).
Termo Aditivo n. 001/2012, de 30/03/2012
Objeto: altera o valor unitário dos serviços e equipamentos descritos nas etapas 1, 2 e 7 e reduz
a quantidade de link - GPRS (de 25 p/ 20), de leiturista (de 25 p/ 17), Kombi ou similar (de 2 p/
01), de microcoletores de dados portátil (de 25 p/ 1,25) e de impressora térmica portátil (de 25 p/
1,25) e aumenta o número de operadores de TI (de 06 p/ 11)
Saldo contratual após alteração de valor e quantidade: R$ 9.482.758,81. (doc. Fls. 71/85TCE)

25

TCE/MT
Fls.

26

Rub._______

Durante o exercício 2013 foi empenhado à empresa contratada o valor bruto
de R$ 2.899.762,56 e pago no mesmo exercício o valor de R$ 2.639.629,32 (valor líquido
de R$ 2.119.934,71) – doc. Fls. 384/387TCE. O restante (R$ 260.133,24) ficou inscrito em
RP/2013 e pago em 06 e 08 de Janeiro/2014.
Verificação da legalidade do reajuste
Para respaldar os valores pagos em 2013 à empresa COSMOTRON foi
apresentado o Contrato nº 010/2010 (doc. Fls. 58/70TCE) e Termo Aditivo n. 001/2012,
modificado pelo Termo Aditivo n. 025/2012 (doc. Fls. 71/85TCE), no qual se verifica que
houve aumento de valores unitários dos serviços referentes as Etapas 1, 2 e 7, em
relação ao que consta estabelecido no contrato original (Contrato n. 10/2010) e
manutenção dos valores das demais etapas previstas no contrato original, que deverão
ser utilizados pelo contratante mediante a demanda.
Os serviços que sofreram alterações por conta do Termo Aditivo nº 01/2012
referem-se às seguintes etapas:
Etapa 1 – Licença de Uso do Sistema
Etapa 2 – Leitura de Hidrômetros com a emissão simultânea das contas de consumo de água
Etapa 7 – Tecnologia da Informação

Os serviços, cujos valores permaneceram inalterados, referem-se as
seguintes etapas:
Etapa 3 – Atualização Cadastral e revisão do roteiro de leitura
Etapa 4 – Implantação de Sistema de Geoprocessamento p/ Saneamento Ambiental
Etapa 5 – Suspensão e Restabelecimento no fornecimento de água
Etapa 6 – Instalação e substituição de hidrômetro com capacidade de, até, 10 m3/hora

Ao comparar os valores e quantidades descritas nos itens integrantes das
Etapas 1, 2 e 7, objetos de alteração contida no Termo Aditivo nº 01/2012, com os
valores/quantidades originalmente contratadas, obtém-se:
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QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE OS VALORES/QUANTIDADES CONTRATADAS E ALTERADAS
Contrato nº 010/2010
Etapas
Preço
unitário - R$

Quantidade

T.A. Nº 01/2012 (Alt.
pelo T.A. Nº 25/2012)
Preço
unitário – R$

Efeito

Nº

Etapa 1 - Licença
Licença de Uso do Sistema

68.369,40

1

56.579,10

1

Diminuição valor unitário

Link com a operadora (GPRS)

70,90

25

78,23

20

Aumento valor unitário e
diminuição nº link

TOTAL/MÊS Etapa 1

R$ 70.141,90

R$ 58.143,81

Etapa 2 - Leitura de Hidrômetros com a emissão simultânea das contas de consumo de água
Engenheiro Responsável

6.158,36

1

6.795,14

1

Aumento valor unitário

Coordenador

5.003,67

1

5.521,05

1

Aumento valor unitário

Encarregadp

3.423,57

1

3.777,57

1

Aumento valor unitário

Leiturista

2.422,83

25

2.673,52

17

Aumento valor unitário e
diminuição nº leiturista

Veículo tipo motocicleta

1.369,43

3

1.511,02

3

Aumento valor unitário

Veículo tipo Kombi ou similar

3.644,39

2

4.021,22

1

Aumento valor unitário

Microcoletores de dados portátil 6.077,33

25

6.705,72

1,25

Aumento valor unitário e
diminuição nº equipamentos

Impressora térmica portátil

25

4.470,48

1,25

Aumento valor unitário e
diminuição nº equipamentos

4.051,56

TOTAL/MÊS Etapa 2

R$ 339.774,83

R$ 84. 065,23

Etapa 7 – Tecnologia da Informação
Coordenador

5.003,67

1

5.521,05

1

Aumento valor unitário

Técnico TI

6.583,78

1

7.264,54

1

Aumento valor unitário

Encarregado

3.423,57

1

3.777,57

1

Aumento valor unitário

Operadores

2.422,83

6

2.673,34

11

Aumento valor unitário e
aumento nº operadores

Suporte

2.422,83

2

2.673,34

2

Aumento valor unitário

TOTAL/MÊS Etapa 3

R$ 34.393,63

R$ 51.316,67

TOTAL/MÊS ETAPAS (1+2+3)

R$ 444.310,36

R$ 193.525,71

O resultado da análise comparativa demonstrada no quadro acima indica
que, à exceção do número de operadores de TI que aumentou de 06 para 11
profissionais, houve redução na quantidade de equipamentos e de profissionais/mão de
obra disponibilizados pela Empresa: link com operadora GPRS (reduziu a quantidade de
25 para 20), Leiturista (reduziu de 25 para 17), Veículo Kombi ou similar (reduziu de 02 p/
01), microcoletores de dados portátil (reduziu de 25 p/ 1,25) e impressora térmica portátil
(reduziu de 25 para 1,25).
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Também é possível observar que, à exceção do item “Licença de Uso do
Sistema” (que diminuiu o valor unitário de R$ 68.369,40 para R$ 56.579,10), as demais
etapas (2 e 7) tiveram o seu preço acrescido o seu preço unitário em 10,34%.
O fato da empresa contratada ter diminuído a quantidade de equipamentos e
profissionais disponibilizados para a execução do objeto, explica porque o total mensal
das 03 etapas (R$ 193.525,69) ficou abaixo daquele inicialmente contratado para as
mesmas etapas (R$ 444.410,36), embora o valor unitário tivesse aumentado em 10,34%
do valor original.
A análise da legalidade da adição dos preços aqui em foco requer,
primeiramente, examinar a distinção entre reajuste, de repactuação contratual .
De acordo com De Plácido e Silva1, reajuste é " ...o ato por que se
estabelecem novas condições ou novas situações, acerca de certos fatos, para que se
equilibrem ou tomem nova forma (...). E se pode apresentar num caráter administrativo,
como em aspecto econômico..." .
Por sua vez, no entendimento de Marçal Justen 2, o mecanismo de reajuste
não elimina a ocorrência da repactuação pois, enquanto o primeiro (reajuste) prevê um
índice de variação de preços e a respectiva indexação remuneratória, o segundo
(repactuação) permite à administração examinar oportunamente os custos efetivamente
existentes (já que muitos deles só fazem sentido no início da prestação de serviços e não
são renováveis, como é o caso de custos com instalação de aparelhos e maquinários,
por exemplo) e o interesse público em renovar aquele contrato:
Em primeiro lugar, é necessário diferenciar reajuste e repactuação. Aquele
consiste na previsão contratual da indexação do valor da remuneração devida ao
particular a um índice de variação de custos. Já a repactuação nada mais é do que
uma revisão de preços, com a peculiaridade de que se prevê a sua ocorrência
sempre que se promover a renovação do contrato de execução continuada.
Consiste numa avaliação dos custos necessários à execução de um contrato,
fazendo-se uma comparação entre dois momentos históricos. No reajuste, apenas
se produz a incidência de um incide de variação de preços; na repactuação (e na
revisão) produz-se uma análise da efetiva variação dos custos.

1De Plácido e Silva, in "Vocabulário Jurídico". Ed. Forense, 30ª Edição, 2013.
2 Disponível em: http://justenfilho.com.br/artigos/repactuacao-e-reajuste-nos-contratos-de-servicoscontinuos-da-administracao-indireta/
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Previu-se a utilização da “repactuação” nos contratos serviços contínuos em vista
da previsível amortização de determinados custos necessários à execução da
prestação. Ou seja, o preço avençado entre as partes para o primeiro período
contratual compreende diversas despesas não renováveis. Ou seja, o preço pago
pela Administração durante o primeiro período compreenderá custos que, uma vez
amortizados, não necessitam ser novamente compensados. Então, a renovação
do contrato significa, sob o prisma econômico, a redução dos custos necessários à
execução daquela prestação. Portanto, é procedente afirmar que a manutenção da
mesma remuneração originalmente estabelecida corresponderia a um
enriquecimento do particular – eis que ele continuaria a ser remunerado por
despesas que não incidem sobre a execução do contrato.
Por tudo isso, as características dos contratos de serviços continuados conduz à
insuficiência da mera e automática aplicação de índice de reajuste previsto
contratualmente. A repactuação é um instrumento apto a garantir a manutenção da
relação originalmente avençada entre as partes relativamente aos encargos e
vantagens assumidos.
Para concluir, isso significa que a determinação da obrigatoriedade da previsão de
índices contratuais de reajustamento não conduz à eliminação do dever de a
Administração examinar, em cada oportunidade em que se verificar a renovação
do contrato, os custos efetivamente existentes. Até é possível que não mais haja
alusão a uma “repactuação” – mas a denominação é irrelevante. Sempre haverá
cabimento de promover-se a revisão de preços. E tal se imporá como dever
constitucional da Administração Pública nos casos em que a renovação do
contrato ampliar as vantagens ou reduzir os encargos do particular.

Esse entendimento é corroborado pelo TCU no Acórdão nº 1309/2006 da 1ª
Câmara para o qual a diferença fundamental entre os dois institutos é que, enquanto no
reajuste há correção automática do desequilíbrio, com base em índices de preços
previamente estipulados no edital, na repactuação a variação dos componentes dos
custos do contrato deve ser demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de
Custos e Formação de Preços, e o contrato é corrigido na exata proporção do
desequilíbrio que a parte interessada lograr comprovar.
Para aquela entidade de controle externo os reajustes de preços nos
contratos que vierem a ser celebrados devem ser efetuados com base na efetiva variação
de custos na execução desses contratos, mediante comprovação do contratado,
admitindo-se a adoção de índice setorial de reajuste (Acórdão nº 361/2006 - Plenário) e
com interregno mínimo de 01 ano (Acórdão nº 1563/2004 - Plenário):
Acórdão nº 361/2006 – Plenário
9.3. determinar à Caixa Econômica Federal que os reajustes de preços nos contratos
que vierem a ser celebrados sejam efetuados com base na efetiva variação de custos
na execução desses contratos, mediante comprovação do contratado, admitindo-se
a adoção de índice setorial de reajuste, consoante prescreve o art. 40, inciso XI, da Lei
nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 8.883/94, devendo tal providência ser adotada
já em relação à Concorrência nº 52/2005 – CPL/GILIC-BR.
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Acórdão nº 1563/2004 - Plenário
9.1.3. no caso da primeira repactuação dos contratos de prestação de serviços de
natureza contínua, o prazo mínimo de um ano a que se refere o item 8.1 da Decisão
457/1995 - Plenário conta-se a partir da apresentação da proposta ou da data do
orçamento a que a proposta se referir, sendo que, nessa última hipótese, considera-se
como data do orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a
inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos
originariamente, nos termos do disposto no art. 5° do Decreto 2.271/97 e do item 7.2 da
IN/Mare 18/97;
9.1.4. no caso das repactuações dos contratos de prestação de serviços de natureza
contínua subseqüentes à primeira repactuação, o prazo mínimo de um ano a que se refere
o item 8.1 da Decisão 457/1995 - Plenário conta-se a partir da data da última
repactuação, nos termos do disposto no art. 5° do Decreto 2.271/97 e do item 7.1 da
IN/Mare 18/97;
9.1.5. os contratos de prestação de serviços de natureza contínua admitem uma única
repactuação a ser realizada no interregno mínimo de um ano, conforme estabelecem o
art. 2° da Lei 10.192/2000 e o art. 5° do Decreto 2.271/97;
9.1.6. nas hipóteses previstas nos itens 9.1.3 e 9.1.4 deste Acórdão, a repactuação poderá
contemplar todos os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação,
desde que haja demonstração analítica dessa variação devidamente justificada, conforme
preceitua o art. 5° do Decreto 2.271/97; (destacou-se).

Visando entender e confirmar a legalidade da adição dos preços ao contrato
original nº 010/2010 fez-se necessário reportar-se aos fatos que antecederam a
formalização do T. Aditivo n. 01/2012.
O Contrato original nº 10/2010 (doc. Fls. 58/70TCE) foi formalizado pelo
DAE/VG com o Consórcio Águas de Várzea formado pelas empresas GMF – Gestão e
Medição e Faturamento Ltda e COSMOTRON – Construtora Saneamento e Tecnologia
Ltda.
Com a saída da empresa GMF (por iniciativa da própria) do consórcio, em
30/03/2012, a empresa remanescente COSMOTRON assumiu a responsabilidade integral
pela execução do contrato n. 10/2010, conforme expressado no documento emitido pela
contratada COSMOTRON em 15/03/2012, para o fornecimento do sistema comercial,
Leitura e Entrega simultânea, ofertando o valor R$ 193.525,69.
Na justificativa apresentada em 20/03/2012 (fls. 265/267 TCE) pelo Diretor
Presidente do DAE/VG, à época João Carlos Hauer, consta manifestação da necessidade
de adequação ao Contrato com a supressão de serviço (recadastramento) e readequação
de preço/correção de valores por conta das novas unidades. Ainda, informa que o
contrato vigente trazia a despesa mensal de R$ 295.741,24 por conta do recadastramento
das unidades consumidoras e com a supressão do recadastramento, o valor mensal é de
R$ 234.838,20 e, por isso, o valor proposto pela empresa COSMOTRON (R$ 193.525,69)
está muito abaixo do atualmente pago.
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Realmente, o exame na despesa originada da 22

a

Medição referente ao

período de 24/01/2012 a 23/02/2012 (antes, portanto, da formalização do T.A. nº
01/2012), denota que os serviços se referem às etapas 1, 2, 3, 6 e 7, no valor total de R$
295.741,34 (NE. n. 420, de 16/04/2012 e da Nota Fiscal n. 00002, de 02/5/2012 ) e que a etapa 3 –
Atualização Cadastral representa o valor de R$ 121.806,09 – Doc. Fls. 268/302TCE.
Nesse caso, se excluídos os serviços de atualização cadastral (R$
121.806,09) do total daquela medição (R$ 295.741,34), o novo valor da medição mensal
passa a ser R$ 173.935,15 e não R$ 234.838,20, como afirmado pelo Diretor Presidente,
à época, quando pretendia demonstrar a vantagem do preço de R$ 193.525,69 proposto
pela empresa COSMOTRON preço esse aceito pela Presidência do DAE em 2012 e
formalizado no Termo Aditivo n. 01/2012 aqui analisado (doc. Fls. 266TCE).
De toda a forma, através do Termo Aditivo n. 01/2012 foi formalizado entre as
partes, um reajuste dos preços originalmente pactuados, da ordem de 10,34%, sem que
fosse indicado naquele instrumento o indexador aplicado. O Termo Aditivo n. 025/2012
(doc. Fls. 81/83TCE), que modificou a cláusula 2a. Termo Aditivo n. 01/2012, apenas
informa

que o valor-base de R$ 193.525,69 estabelecido no T.A. n. 01/2012 teve

atualização monetária em índice previsto no contrato originário. Portanto, não se trata de
repactuação dos preços (visto que não houve demonstração, pela empresa contratada, de
alteração dos custos) e sim de reajuste.
Examinando os termos do Edital do Pregão Presencial nº 007/2009 (que deu
origem ao contrato nº 10/2010) constata-se que não foi previsto nenhum tipo de reajuste
dos preços, nem no corpo do edital e nem na minuta do contrato (doc. Fls. 102TCE e
163TCE).
Não obstante essa omissão, o contrato nº 10/2010 formalizado com a
empresa previu no parágrafo quarto da cláusula sexta (doc. fl. 64TCE) a periodicidade
anual de reajuste dos preços unitários, com base no INPC do IBGE.
Aplicando o índice INPC para o período compreendendo a data do contrato
original (11/5/2010) e a data do Termo Aditivo nº 01/2012 (30/03/2012), obtém-se o
percentual de 10,5795%.
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Memória do Cálculo
Variação do índice INPC - Índ. nac. de preços ao
consumidor (01-04-1979 a 31-03-2014) entre 11-Maio2010 e 30-Março-2012
Em percentual: 10,5795%
Em fator de multiplicação: 1,105795
Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Maio-2010 = 0,43%; Junho-2010 = -0,11%; Julho-2010
= -0,07%; Agosto-2010 = -0,07%; Setembro-2010 =
0,54%; Outubro-2010 = 0,92%; Novembro-2010 =
1,03%; Dezembro-2010 = 0,60%; Janeiro-2011 =
0,94%; Fevereiro-2011 = 0,54%; Março-2011 = 0,66%;
Abril-2011 = 0,72%; Maio-2011 = 0,57%; Junho-2011 =
0,22%; Julho-2011 = 0,00%; Agosto-2011 = 0,42%;
Setembro-2011 = 0,45%; Outubro-2011 = 0,32%;
Novembro-2011 = 0,57%; Dezembro-2011 = 0,51%;
Janeiro-2012 = 0,51%; Fevereiro-2012 = 0,39%.

Assim sendo, conclui-se que a variação positiva (aumento) do valor
contratual formalizada no Termo Aditivo n. 01/2012 (alt. pelo T.A. n. 25/20112) obedeceu
ao que consta previsto no art. 65, inciso II, alínea d e § 8º da lei 8666/93, tendo em vista
que constou previsto no contrato original os critérios de periodicidade e índice de
reajustamento de preços (INPC), como estabelecido no 40, inciso XI e art. 55, inciso III
da mesma Lei.
Para exame da legalidade dos pagamentos efetuados, foi selecionada
amostra dos processos de despesas, cujas ilegalidades neles constatadas, descreve-se,
a seguir.
Ilegalidades constatadas:
3.4.1a) Liquidação da despesa não atendeu os critérios estabelecidos no art. 62 da Lei
4.320/64
De acordo com a cláusula 11a. do Contrato n. 010/2010, foi designado como
fiscal desse contrato e responsável pelo acompanhamento, o Chefe do Comercial do
DAE/VF, Licinio E. Gomes.
Durante todo o exercício 2013, a verificação do direito do credor ao
recebimento do valores mensais por ele faturados (liquidação da despesa) consiste num
carimbo no verso da nota fiscal assinado pelo Diretor Comercial do DAE/VG, Joacyr
Sebastião de Barros (sem designação formal daquele Diretor para fiscalizar a execução
do contrato.), atestando que os serviços descritos na nota fiscal foram entregues.
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Apenas nos pagamentos feitos em

novembro/2013 e dezembro/2013

constam, além do carimbo no verso da Nota Fiscal, um Relatório de Fiscalização do
Contrato assinado pelo mesmo Diretor Comercial apresentando um resumo da medição e
descontos e afirmando, de forma genérica, que os serviços foram realizados, sem
nenhum indício de que houve conferência dos serviços executados nas quantidades e
valores indicados na medição elaborada pela empresa contratada.
Portanto, pode-se afirmar que a totalidade dos pagamentos feitos em 2013,
no valor de R$ 2.639.629,32 foram ilegais porque não foram precedidos da correta
liquidação da despesa, nos termos exigidos nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
A consequência maior da não liquidação da despesa nos termos exigidos por
lei, é que não há como o DAE/VG comprovar a efetiva realização, dos serviços faturados,
de forma satisfatória aos interesse dessa Autarquia (leitura de hidrômetros e avaliação de
cavalete na quantidade indicada nas medições).
A responsabilidade pelos pagamentos sem a regular liquidação pode ser
assim discriminada:
Comp.

VALOR PAGO EM 2013
Valor Bruto - R$

Data do pagamento

Resp. Diretor Presidente Evandro Gustavo Pontes da Silva (a)
Jan/2013

241.025,30

04/02/13

Fev/2013

238.032,49

07/03/13

Mar/2013

237.848,31

05/04/13

Abr/2013

239.966,30

03/05/13

Maio/2013

235.960,54

06/06/13

Jun/2013

231.908,78

04/07/13

Jul/2013

232.967,73

06/08/13

Ago/2013

234.993,63

05/09/13

SUB- TOTAL (a)

R$ 1.892.703,08
Resp. Dir. Presidente Zelandes Santiago dos Santos

Set/2013

236.973,49

04/10/13

Out/2013

249.957,68

05/11/13

Nov/2013

259.995,11

dez/2013

SUB- TOTAL (b)
TOTAL (a+b)

R$ 746.926,28
R$ 2.639.629,36

OBS. A N.E. Nº 647, de 30/12/2013, no valor de R$ 260.133,24 referente a 44ª medição realizada no período de competência do mes
de dezembro/2013 foi paga em 06 e 08 de Janeiro de 2014.
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Em resumo:
R$ 1.892.703,08 sob a responsabilidade do Dir. Presidente Evandro Gustavo Pontes da
Silva e
R$ 746.926,28 sob a responsabilidade do Dir. Presidente Zelandes Santiago dos Santos

3.4.1b) Valor faturado pela empresa e pago pelo DAE/VG foi maior do que o contratado
(Contrato original n. 010/2010 e T.A. n. 01/2012).
Selecionada uma amostra das despesas feitas com a empresa COSMOTRON,
composta de 03 processos, a análise dos documentos demonstrou que os valores
medidos e faturados pela contratada e pagos pelo DAE/VG estiveram acima daquele
pactuado entre as partes e aditado pelo Termo Aditivo nº 01/2012, como demonstrado
abaixo:
3.4.1b1 ) N.E. N. 193, DE 30/04/2013 – R$ 239.966,30
N. PAGAMENTO N. 252, DE 08/05/2013 – R$ 214.429,09
N. FISCAL N. 15, DE 03/05/2013 – R$ 239.966,30
NATUREZA DOS SERVIÇOS: Os serviços constam descritos na 36 a. medição elaborada pela
empresa.
Atestação da despesa: Consta no verso da nota fiscal um carimbo assinado pelo Diretor
Comercial do DAE/VG, Joacyr Sebastião de Barros de que os serviços descritos na nota fiscal
foram entregues. Não há relatório emitido por fiscal de contrato conferindo os valores da medição.
COMPARATIVO ENTRE O VALOR CONTRATADO (T.A. Nº 01/2012) E O VALOR FATURADO
ETAPA 1- PELA LICENÇA
Tipo do serviço

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado
(T.A. Nº 01/2012)

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a
maior que o
contratado

Licença de uso do sistema

1

R$ 56.579,10

R$ 56.579,10

R$ 56.579,10

0,0

Link com a operadora de telefonia –
Comunicação sem fio (GPRS) com os
coletores de dados portáteis

20

R$ 78,23/link

R$ 78,23/link

R$ 1.564,71

0,0

R$ 58.143,81 (1)

0,0

TOTAL DA ETAPA FATURADA (1)

ETAPA 2 – LEITURA DE HIDRÔMETROS COM A EMISSÃO SIMULTÂNEA DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a
maior que o
contratado

1.0 – Por Profissional
Engenheiro Responsável

1

R$ 6.795,14

R$ 6.795,14

R$ 6.795,14

0,0

Coordenador

1

R$ 5.521,05

R$ 5.521,05

R$ 5.521,05

0,0
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Encarregado

1

Leiturista

17

R$ 3.777,57

R$ 3.777,57

R$ 3.777,57

0,0

R$ 2.673,52

R$ 2.673,52

45.446,90

0,0

2.0 – Por Meios de Transportes
Veículo tipo Motocicleta

3

Veículo tipo Kombi ou similar

3

R$ 1.511,02

R$ 1.511,02

R$ 4.533,08

0,0

R$ 4.021,22

R$ 4.021,22

R$ 4.021,22

0,0

3.0 – Por Equipamento Técnico
Microcoletores de dados portátil

1,25

R$ 6.705,72

R$ 8.382,16

R$ 10.477,70

R$ 2.095,55

Impressora Térmica Portátil

1,25

R$ 4.470,48

R$ 5.588,11

R$ 6.985,14

R$ 1.397,04

R$ 87.557,80 (2)

R$ 3.492,59

TOTAL DA ETAPA FATURADA (2)

ETAPA 6 – INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO
4. Serviços Técnicos Especializados
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a
maior que o
contratado

4.0 – Por Serviços Técnicos Especializados
Avaliação do cavalete

61.000

R$ 41,73

R$ 46,04

TOTAL DA ETAPA FATURADA

R$ 35.683,50
(775 cavaletes)

3.342,75

R$ 35.683,50 (6)

R$ 3.342,75

Total faturado

Valor Faturado a
maior (que o

ETAPA 7 – TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1. Por profissional
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

contratado)

1.0 – Por Profissional
Coordenador

1

5.521,05

5.521,05

5.521,05

Técnico de TI

1

7.264,54

7.264,54

14.529,08
(2 Técnicos)

0,0
7.264,54
(faturado

02 técnicos, quando
o previto no contrato é 01
Técnico)

Encarregado

1

3.777,57

3.777,57

3.777,57

0,0

Operadores

11

2.673,34

2.673,34

29.406,82

0,0

2

2.673,34

2.673,34

Suporte

5.346,69

0,0

TOTAL DA ETAPA FATURADA (7)

R$ 58.581,21 (7)

R$ 7.264,54

TOTAL FATURADO (ETAPAS 1 + 2 + 6 + 7)

R$ 239.966,32

Total Faturado a
maior:
R$ 14.099,88

Diretor Presidente Responsável pelo prejuízo (3.3.1b 1): Evandro Gustavo Pontes da Silva
3.4.1b2) N.E. N. 349, de 31/07/2013 – R$ 232.967,73
N. PAGAMENTO N. 467, de 05/08/2013 – R$ 208.445,31
N. FISCAL N. 18, DE 05/08/2013 – R$ 232.967,73
NATUREZA DOS SERVIÇOS: Os serviços constam descritos na 39 a. medição elaborada pela
empresa.
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Atestação da despesa: Consta no verso da nota fiscal um carimbo assinado pelo Diretor
Comercial do DAE/VG, Joacyr Sebastião de Barros de que os serviços descritos na nota fiscal
foram entregues. Não há relatório emitido por fiscal de contrato, confirmando a exatidão dos
valores da medição apresentada pela empresa contratada.
COMPARATIVO ENTRE O VALOR CONTRATADO E O VALOR FATURADO
ETAPA 1- PELA LICENÇA
Tipo do serviço

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a
maior que o
contratado

Licença de uso do sistema

1

56.579,10

56.579,10

56.579,10

0,0

Link com a operadora de telefonia –
Comunicação sem fio (GPRS) com os
coletores de dados portáteis

20

78,23/link

78,23/link

1.564,71

0,0

R$ 58.143,81 (1)

0,0

TOTAL DA ETAPA FATURADA (1)

ETAPA 2 – LEITURA DE HIDRÔMETROS COM A EMISSÃO SIMULTÂNEA DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a
maior que o
contratado

1.0 – Por Profissional
Engenheiro Responsável

1

R$ 6.795,14

R$ 6.795,14

R$ 6.795,14

0,0

Coordenador

1

R$ 5.521,05

R$ 5.521,05

R$ 5.521,05

0,0

Encarregado

1

R$ 3.777,57

R$ 3.777,57

R$ 3.777,57

0,0

Leiturista

17

2.673,52

2.673,52

45.446,90

0,0

2.0 – Por Meios de Transportes
Veículo tipo Motocicleta

3

R$ 1.511,02

R$ 1.511,02

R$ 4.533,08

0,0

Veículo tipo Kombi ou similar

3

R$ 4.021,22

R$ 4.021,22

R$ 4.021,22

0,0

3.0 – Por Equipamento Técnico
Microcoletores de dados portátil

1,25

R$ 6.705,72

R$ 8.382,16

R$ 10.477,70

R$ 2.095,55

Impressora Térmica Portátil

1,25

R$ 4.470,48

R$ 5.588,11

R$ 6.985,14

R$ 1.397,04

R$ 87.557,80 (2)

R$ 3.492,59

TOTAL DA ETAPA FATURADA (2)

ETAPA 6 – INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO
4. Serviços Técnicos Especializados
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a
maior (que o contratado)

4.0 – Por Serviços Técnicos Especializados
Avaliação do cavalete

61.000

R$ 41,73

R$ 46,04

TOTAL DA ETAPA FATURADA

R$ 28.684,93
(623 cavaletes)

2.687,14

R$ 28.684,93(6)

R$ 2.687,14

ETAPA 7 – TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1. Por profissional
Tipo do serviço contratado

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Valor Faturado a
maior (que o contratado)

Coordenador

1

5.521,05

5.521,05

5.521,05

0,0

Técnico de TI

1

7.264,54

7.264,54

14.529,08
(2 Técnicos)

7.264,54
(faturado

02 técnicos, qdo o
previsto é 01 Técnico)
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Encarregado

1

3.777,57

3.777,57

3.777,57

0,0

Operadores

11

2.673,34

2.673,34

29.406,82

0,0

Suporte

2

2.673,34

2.673,34

5.346,69

0,0

TOTAL DA ETAPA FATURADA (7)

R$ 58.581,21 (7)

R$ 7.264,54

TOTAL FATURADO (ETAPAS 1 + 2 + 6 + 7)

R$ 232.967,73

Total Faturado a
maior:
R$ 13.444,27

Diretor Presidente Responsável pelo prejuízo (3.3.1b 2): Evandro Gustavo Pontes da Silva
3.4.1.b3 ) N.E. N. 578, de 29/11/2013 – R$ 259.995,11
N. PAGAMENTO N. 820, de 03/12/2013 – R$ 231.553,72
N. FISCAL N. 22, de 03/12/2013 – R$ 259.995,11
NATUREZA DOS SERVIÇOS: Os serviços constam descritos na 43 a. medição elaborada pela
empresa.
Atestação da despesa: Consta no verso da nota fiscal um carimbo assinado pelo Diretor
Comercial do DAE/VG, Joacyr Sebastião de Barros de que os serviços descritos na nota fiscal
foram entregues. Consta, ainda, um Relatório de Fiscalização do Contrato, sem data de emissão,
apenas apresentando um resumo da medição e descontos. Não há nenhum indício de que houve
conferência dos serviços executados e valores indicados na medição elaborada pela empresa
contratada.
COMPARATIVO ENTRE O VALOR CONTRATADO E O VALOR FATURADO
ETAPA 1- PELA LICENÇA
Tipo do serviço

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a maior
que o contratado

Licença de uso do sistema

1

56.579,10

56.579,10

56.579,10

0,0

Link com a operadora de telefonia –
Comunicação sem fio (GPRS) com os
coletores de dados portáteis

20

78,23/link

78,23/link

1.564,71

0,0

R$ 58.143,81 (1)

0,0

TOTAL DA ETAPA FATURADA (1)

ETAPA 2 – LEITURA DE HIDRÔMETROS COM A EMISSÃO SIMULTÂNEA DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a maior
que o contratado

1.0 – Por Profissional
Engenheiro Responsável

1

R$ 6.795,14

R$ 6.795,14

R$ 6.795,14

0,0

Coordenador

1

R$ 5.521,05

R$ 5.521,05

R$ 5.521,05

0,0

Encarregado

1

R$ 3.777,57

R$ 3.777,57

R$ 3.777,57

0,0

Leiturista

17

2.673,52

R$ 2.673,52

R$ 45.446,90

0,0

Veículo tipo Motocicleta

3

R$ 1.511,02

R$ 1.511,02

R$ 4.533,08

0,0

Veículo tipo Kombi ou similar

3

R$ 4.021,22

R$ 4.021,22

R$ 4.021,22

0,0

2.0 – Por Meios de Transportes
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3.0 – Por Equipamento Técnico
Microcoletores de dados portátil

1,25

R$ 6.705,72

R$ 8.382,16

R$ 10.477,70

R$ 2.095,55

Impressora Térmica Portátil

1,25

R$ 4.470,48

R$ 5.588,11

R$ 6.985,14

R$ 1.397,04

R$ 87.557,80 (2)

R$ 3.492,59

TOTAL DA ETAPA FATURADA (2)

ETAPA 6 – INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO
4. Serviços Técnicos Especializados
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a maior
que o contratado

R$ 55.712,30
(1210 cavaletes)

R$ 5.219,00

R$ 55.712,30 6)

R$ 5.219,00

4.0 – Por Serviços Técnicos Especializados
Avaliação do cavalete

61.000

R$ 41,73

R$ 46,04

TOTAL DA ETAPA FATURADA

ETAPA 7 – TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1. Por profissional
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Coordenador

1

5.521,05

Técnico de TI

1

7.264,54

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a maior
(que o contratado)

5.521,05

5.521,05

0,0

7.264,54

14.529,08
(2 Técnicos)

1.0 – Por Profissional

7.264,54
(faturado

02 técnicos, quando o
previsto no contrato é 01 Técnico)

Encarregado

1

3.777,57

3.777,57

3.777,57

0,0

Operadores

11

2.673,34

2.673,34

29.406,82

0,0

Suporte

2

2.673,34

2.673,34

5.346,69

0,0

R$ 58.581,21 (7)

R$ 7.264,54

TOTAL DA ETAPA FATURADA (7)

TOTAL FATURADO (ETAPAS 1 + 2 + 6 + 7)

R$ 259.995,11 Total
Faturado
maior:
R$ 15.976,13

a

Diretor Presidente Responsável pelo prejuízo (3.4.1b 3): Zelandes Santiago dos Santos
3.4.1b4) N.E. N. 647, de 30/12/2013 – R$ 260.133,24
N. PAGAMENTO N. 16, de 08/01/2014 – R$ 231.671,81
N. FISCAL N. 23, de 06/01/2014 – R$ 260.133,24
NATUREZA DOS SERVIÇOS: Serviços conforme 44a. medição elaborada pela empresa.
Atestação da despesa: Consta no verso da nota fiscal um carimbo assinado pelo Diretor
Comercial do DAE/VG, Joacyr Sebastião de Barros de que os serviços descritos na nota fiscal
foram entregues.

38

TCE/MT

39

Fls.

Rub._______

Consta, ainda, um Relatório de Fiscalização do Contrato emitido pelo mesmo
Diretor acima identificado, em 06/01/2014 concluindo pela regularidade da atuação da empresa no
que se refere ao cumprimento das cláusulas previamente estipuladas no contrato.

Não há

nenhum indício de que houve conferência dos serviços executados e valores indicados na
medição elaborada pela empresa contratada.
COMPARATIVO ENTRE O VALOR CONTRATADO E O VALOR FATURADO
ETAPA 1- PELA LICENÇA
Tipo do serviço

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a
maior (que o contratado)

Licença de uso do sistema

1

56.579,10

56.579,10

56.579,10

0,0

Link com a operadora de telefonia –
Comunicação sem fio (GPRS) com os
coletores de dados portáteis

20

78,23/link

78,23/link

1.564,71

0,0

R$ 58.143,81 (1)

0,0

TOTAL DA ETAPA FATURADA (1)

ETAPA 2 – LEITURA DE HIDRÔMETROS COM A EMISSÃO SIMULTÂNEA DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a
maior (que o contratado)

1.0 – Por Profissional
Engenheiro Responsável

1

R$ 6.795,14

R$ 6.795,14

R$ 6.795,14

0,0

Coordenador

1

R$ 5.521,05

R$ 5.521,05

R$ 5.521,05

0,0

Encarregado

1

R$ 3.777,57

R$ 3.777,57

R$ 3.777,57

0,0

Leiturista

17

2.673,52

R$ 2.673,52

R$ 45.446,90

0,0

2.0 – Por Meios de Transportes
Veículo tipo Motocicleta

3

R$ 1.511,02

R$ 1.511,02

R$ 4.533,08

0,0

Veículo tipo Kombi ou similar

3

R$ 4.021,22

R$ 4.021,22

R$ 4.021,22

0,0

3.0 – Por Equipamento Técnico
Microcoletores de dados portátil

1,25

R$ 6.705,72

R$ 8.382,16

R$ 10.477,70

R$ 2.095,55

Impressora Térmica Portátil

1,25

R$ 4.470,48

R$ 5.588,11

R$ 6.985,14

R$ 1.397,04

R$ 87.557,80 (2)

R$ 3.492,59

TOTAL DA ETAPA FATURADA (2)

ETAPA 6 – INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO
4. Serviços Técnicos Especializados
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Total faturado

Valor Faturado a
maior (que o contratado)

R$ 55.850,43
(1213 cavaletes)

R$ 5.231,94

R$ 55.850,43 6)

R$ 5.231,94

Total faturado

Valor Faturado a
maior (que o contratado)

4.0 – Por Serviços Técnicos Especializados
Avaliação do cavalete

61.000

R$ 41,73

R$ 46,04

TOTAL DA ETAPA FATURADA
ETAPA 7 – TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1. Por profissional
Tipo do serviço contratado
(Contr. n. 09/2010 e T.A. 01/2012)

Quantidade
contratada

Valor unitário
contratado

Valor unitário
faturado

Coordenador

1

5.521,05

5.521,05

5.521,05

0,0

Técnico de TI

1

7.264,54

7.264,54

14.529,08
(2 Técnicos)

7.264,54
(faturado 02 técnicos, quando
o previsto no contrato é 01
Técnico)
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Encarregado

1

3.777,57

3.777,57

3.777,57

0,0

Operadores

11

2.673,34

2.673,34

29.406,82

0,0

Suporte

2

2.673,34

2.673,34

5.346,69

0,0

R$ 58.581,21 (7)

R$ 7.264,54

TOTAL DA ETAPA FATURADA (7)

TOTAL FATURADO (ETAPAS 1 + 2 + 6 + 7)

TOTAL FATURADO A MAIOR (apurado nas 04 despesas aqui descritas)

R$ 259.995,11 Total Faturado
maior:
R$ 15.989,07

a

R$ 59.509,35

Diretor Presidente Responsável pelo prejuízo (3.3.1b 4): Zelandes Santiago dos Santos
3.4.1c) Autorização de pagamento de medições sem obedecer a ordem cronológica de
exigibilidade de 05 medições originadas do exercício 2012 e ainda pendentes de
pagamento, contrariado os artigos 5º e 92 da Lei 8666/93.
Constataram-se as 4ª e 5ª Notificações originadas do Diretor Executivo da
empresa Consórcio Águas de Várzea Grande de 13/02/2013 e 11/03/2013,
respectivamente (doc. fls. 185/249TCE), mediante as quais a empresa contratada
notifica a diretoria do DAE/VG dos débitos referentes às 29ª, 30ª, 31ª, 32ª e 33ª
Medições, compreendendo os períodos de 24/09/2012 a 24/12/2012 e totalizando R$
1.108.282,13.
Solicitados os empenhos respectivos, a Diretoria de Contabilidade do
DAE/VG informou a esta Equipe que tais despesas não foram empenhadas no exercício
de origem (2012) e nem no que ora se audita (2013), permanecendo sem pagá-las até a
presente data.
Portanto, embora notificados, nenhum dos Diretores Presidentes do
DAE/VG (Evandro Gustavo Pontes da Silva e nem Zelandes Santiago dos Santos)
adotou providências no sentido de resolver tais pendências visando, a partir daí,
obedecer a ordem cronológica de cada medição, conforme estabelecido nos arts. 5º e 92
da lei 8666/93.
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Embora não esteja prevista no contrato nenhuma penalidade a respeito,
alem de descumprimento legal, o atraso no pagamento das medições resulta à
administração do DAE/VG em despesa com pagamento de juros de mora e correção
monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, artigo 161, § 1º do Código Tributário
Nacional (Lei nº 5.172/1966) e artigo 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor ( Lei
8078/90).
Critério
A previsão de alteração contratual e as situações em que pode ocorrer
encontra-se estabelecida nos artigos 40, 55, 65 e incisos da Lei 8666/93:
Lei 8666/93
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente, o seguinte:
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado,
a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro
inicial.
§ 8o A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
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Por sua vez, a obrigatoriedade do contrato ficar diretamente vinculado ao edital
consta estabelecida no art. 41, § 1º do artigo 54 e inciso XI do artigo 55 da Lei 8666/93:
Lei 8666/93
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada.
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua
execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades
das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se
vinculam.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao
convite e à proposta do licitante vencedor;
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do contratado;
§ 2o Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do
contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Precedendo o pagamento de qualquer despesa deve haver a correta liquidação
da despesa, cuja formalidade e procedimentos constam descritos nos artigos 62, 63 e
incisos da Lei 4.320/64:
Lei 4.320/64
Art. 62 - O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua
regular liquidação.
Art. 63 - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1º - Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º - A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Qualquer pagamento contrário as normas pertinentes representa aplicação
irregular de recursos públicos, nos termos do art. 10, inciso XI da Lei 8.429/1992:
Lei 8.429/1992
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação
ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou
influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

42

TCE/MT
Fls.

43

Rub._______

Além disso, não é permitido ao gestor ordenar pagamento de despesa com
preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme estabelecido nos arts. 5º
e 92 da Lei 8666/93:
Lei 8666/93
Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão
monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo
cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer,
para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de
suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e
mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive
prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos
celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da
ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

Sobre as parcelas contratuais em atraso, as legislações infra reproduzidas
assim estabelecem os juros de mora, multa e correção monetária aplicáveis:
Código Civil
Art. 406 – Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem
taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
nacional
Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e Institui Normas
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um
por cento ao mês.
Lei nº 8.078, de 11/09/1990 - Código de defesa do consumidor
Art. 52.
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não
poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.(Redação dada pela Lei
nº 9.298, de 1º.8.1996)
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 917309 SP 2007/0006162-9 (STJ)
Data de publicação: 15/08/2007
Ementa: ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. PAGAMENTO EM
ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. INCIDÊNCIA. 1. "A submissão dos
contratos administrativos às cláusulas nele estabelecidas, como prevê o art. 44 do
Decreto-Lei 2.300 /86, não exime a Administração de pagar com correção monetária
as parcelas em atraso, ainda que omisso a respeito o contrato. O descumprimento da
avença, no caso, se deu pelo atraso do pagamento, e não pela incidência da correção
monetária, que nada mais é do que a recomposição do valor real da moeda" (REsp
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599.851/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 09.05.05). 2. "Pagamento em atraso,
feito pelo Poder Público, só o libera quando integralmente pago, incluindo-se na
integralidade os consectários legais e a correção monetária" (REsp 202.912/RJ, Rel.
Min. Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ acórdão Eliana Calmon, DJU de 12.06.00). 3.
Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte. (destacou-se)

Evidência
Processos de Pagamentos (Notas Fiscais, medições, Notas de Empenho e
Notas de Pagamentos), Contrato original n. 10/2010, Termos Aditivos n. 01/2012 e n.
25/2012.
Efeito
Descumprimento legal, prejuízo ao erário e despesas para a administração do
DAE/VG com pagamento de juros, multa e correção monetária.
Os juros moratórios são limitados a 1% (um por cento) ao mês, conforme art.
406 do Código Civil e artigo 161, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional e deve
ser aplicado proporcionalmente aos dias de atraso, representando 0,033333% por dia de
atraso - juros pro rata die - que incidirá no dia seguinte ao do vencimento até a data do
pagamento da obrigação pelo devedor.
A multa por atraso de pagamento, é limitada a 2% (dois por cento), para
qualquer contrato de relação de consumo, segundo determina o artigo 52, parágrafo
primeiro do Código de Defesa do Consumidor, lei 8078/90.

Responsáveis
Os

pagamentos

autorizados

e

realizados

em

2013

à

empresa

COSMOTRON, são responsabilidades de:
a) Sem a regular liquidação
Diretor Presidente: Evandro Gustavo P. da Silva–R$ 1.892.703,08

(Jan. a Agosto/2013)

Diretor Presidente: Zelandes Santiago dos Santos – R$ 746.926,28

(Set. a Dezembro/2013)

Diretor Comercial: Joacyr Sebastião de Barros – R$ 2.639.629,36 (Jan. a Dezembro/2013)
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b) Com valores acima do que foi contratado:
Diretor presidente: Evandro Gustavo P. da Silva – R$ 27.544,15 (Jan. a Agosto/2013)
Diretor Presidente: Zelandes Santiago dos Santos – R$ 31.965,20

(Set. a Dezembro/2013)

Diretor Comercial: Joacyr Sebastião de Barros – R$ 59.509,35 (Jan. a Dezembro/2013).
c) Não observação da ordem cronológica dos pagamentos, preterindo
as medições relativas ao período de 2012,
Diretores Presidentes Evandro Gustavo Pontes da Silva (R$ 1.892.703,08)
e Zelandes Santiago dos Santos (R$ 746.926,28), conforme discriminado no quadro
3.4.1a).
3.4.2

Credor: S. M. de ALMEIDA e SILVA
O exame efetuado nos processos de despesas realizadas pelo DAE/VG junto à

empresa acima identificada resultou nos seguintes ACHADOS:
Achado Nº 5: Não comprovação do recolhimento à fazenda pública do município de Várzea
Grande, na condição de contribuinte substituto, da parcela do ISSQN retido na totalidade do
pagamento feito à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA CIA LTDA (Ata de Registro de Preços
nº 06/2013 – Pregão nº 07/2013) correspondente a 5 % do valor faturado, contrariando o art. 1º e
3º da L. C. Federal nº 116/2003, art. 70, 79 e art. 84, inciso I da Lei Mun. nº 1.178/1991 (Código
Tributário do Município de Várzea Grande), o art. 5º e art. 8º do Decreto Municipal de Várzea
Grande nº 16/2002 e resultando em cobrança futura de multa aplicada ao DAE/VG
correspondente a 150% do valor do imposto devido, nos termos do artigo 69, inciso II, alínea a
do Código Tributário Municipal de Várzea Grande (Lei nº 1.178/1991), bem como não
comprovação do pedido de exclusão daquela empresa, do regime tributário SIMPLES
NACIONAL, atendendo ao disposto no art. 31, inciso II da L. C. Nº 123/2006. Valor ISSQN não
comprovado o recolhimento: R$ 8.739,37 Irregularidade não contemplada no Anexo Único da
Resolução Normativa nº 40/2013.

Achado Nº 6:

Retenção indevida de ISSQN sobre parcelas de locação de

caminhões pipas pagas à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA,
contrariando a súmula 31 do STF. Total retido: R$ 7.021,60. Irregularidade não
contemplada no Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013.

Achado Nº 7: J_ 09. Despesa_Moderada. Realização de despesa sem emissão de
empenho prévio (art. 60 da Lei nº 4.320/1964).
Realização de despesas junto a empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA sem
empenho prévio, contrariando o artigo 60 da Lei 4.320/64. Total: R$ 72.881,52
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Achado Nº 8: JB_03 - Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais
ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/1964 e
arts. 55, § 3° e 73 da Lei 8.666/1993)
Pagamento à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA CIA LTDA LTDA referentes às
despesas com locação de caminhões pipas e locação de mão de obra originadas da
Ata de Registro de Preços nº 06/2013 (Pregão nº 07/2013) sem a confirmação da
execução integral e efetiva dos objetos nos termos faturados, prejudicando a correta
liquidação da despesa exigida no art. 62 da Lei 4.320/64, representando aplicação
irregular de verba pública, nos termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92.. Valor
pago indevidamente: R$ 315.221,13

Achado Nº 9: JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas
não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas
(art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4° da Lei nº 4.320/1964; ou
legislação específica).
Pagamento de despesas com combustível para abastecimento dos caminhões
pipas utilizados pela empresa

S. M. DE ALMEIDA E SILVA CIA LTDA LTDA na

execução de serviços contratados, sem previsão contratual desse gasto, representando
despesas não autorizadas, irregulares, ilegais e lesivas ao patrimônio público,
configurando aplicação irregular de verba pública, nos termos do inciso XI do art. 10 da
Lei 8.429/92.

Situação encontrada
Durante o exercício 2013 foi empenhado a favor da empresa S. M. DE
ALMEIDA E SILVA CIA LTDA, o montante de R$ 499.592,47 e pago R$ 385.478,59,
sendo:
Pregão nº 04/2012 – R$ 86.018,74 (empenhado e pago)
Pregão nº 07/2013 – R$ 413.573,73 (empenhado) e R$ 316.221,13 (pago).

Esta análise ater-se-á àquela originada do Pregão nº 07/2013, que resultou
na Ata de Registro de Preços nº 06/2013, de 18/07/2013, cujo certame a empresa acima
identificada sagrou-se vencedora do Lote 03 referente a locação de 10 caminhões pipas
mensais para transporte de 8.000 L de água potável (capacidade máxima), modelo
Volkswagen e Mercedes Benz, 05 caminhões pipas mensais com capacidade de 15.000 L
de água potável (capacidade máxima), marca Mercedes Benz Truck, locação de mão de
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obra de 15 motoristas de caminhão pipa mensais e 15 auxiliares ao abastecimento e
transporte de água potável mensais.
Portanto, o objeto contratado na Ata de Registro de Preços nº 06/2013 referese a locação de veículos e locação de mão de obra, cujas ilegalidades no certame foram
descritas na subseção 3.5.3 deste relatório.
Do exame na amostra das despesas realizadas com a empresa aqui
identificada, foram constatadas as ilegalidades descritas abaixo.
A) Não comprovação do pedido à Receita Federal de exclusão da empresa
do regime tributário Simples Nacional e do recolhimento de parcela ISSSQN retida nos
pagamentos feitas ao credor
Conforme relatado na subseção 3.5.3 deste relatório, a empresa S. M. DE
ALMEIDA E SILVA CIA LTDA enquadra-se como microempresa (ME) e, por isso, é
beneficiária do Simples Nacional, cuja legislação a respeito veda o exercício de atividades
com locação de mão de obra (L. C. nº 123/2006, art. 17, inciso XII e art. 30, inciso II )
obrigando a referida empresa pedir a sua exclusão da categoria de ME a contar do mês
seguinte da assinatura do contrato (art. 31, inciso II da L. C. Nº 123/2006).
Isso significa que, nos termos daqueles dispositivos, a empresa licitante
deveria:
1º) Requerer à Receita Federal a sua exclusão da categoria de microempresa
até 18/08/2013 e apresentar ao DAE o comprovante dessa petição;
2º) Ter descontadas das faturas referentes à locação de mão de obra a parcela
do ISSQN, cujo recolhimento aos cofres do Município de Várzea Grande/MT cabe ao
DAE, na condição de substituto tributário e providenciar o recolhimento dos demais
tributos federais.
Contudo, nenhuma dessas obrigações ficou comprovada, pois verificou-se
que em todos os pagamentos feitos à empresa contratada, embora conste destacado na
nota fiscal o valor do ISSQN, o pagamento à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA CIA
LTDA, tenha sido efetuado no valor líquido e o razão analítico da conta 16968 – ISSQN
informe o pagamento de alguns valores, não ficou comprovado, através de guia própria ou
comprovante de depósito bancário, o recolhimento ao Município de Várzea Grande/MT da
parcela ali retida.
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Demonstra-se os achados acima, na amostra abaixo discriminada:
a1) Responsabilidade gestão EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA
1ª) N. E. Nº 410, de 30/08/2013 – R$ 24.432,52
N. Fiscal nº 10, de 09/09/2013 – Valor Bruto: R$ 24.432,52 –
Nat. da despesa: Mão de obra período de 01 a 31/08/2013: 07 motoristas e 07 ajudantes
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 1.221,63
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 12/09/2013: R$ 23.210,89
2ª) N. E. Nº 411, de 30/08/2013 – R$ 8.375,76
N. Fiscal nº 12, de 09/09/2013 – Valor Bruto: R$ 8.375,76
Nat. da despesa: Mão de obra de condutor de veículo e de auxiliar (não esclarecido o
período e nem a quantidade)
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 418,79
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 12/09/2013: R$ 7.956,97
3ª) N. E. Nº 438, de 12/09/2013 – R$ 8.724,75
N. Fiscal nº 15, de 12/09/2013 – Valor Bruto: R$ 8.724,75 –
Nat. da despesa: Mão de obra de motoristas e ajudantes (não esclarecido o período e
quantidade)
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 436,24
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 10/10/2013: R$ 8.288,51
4ª) N. E. Nº 460, de 30/09/2013 – R$ 10.471,08
N. Fiscal nº 21, de 07/10/2013 – Valor Bruto: R$ 10.471,08 –
Nat. da despesa: Mão de obra de motoristas e ajudantes (não esclarecido o período e a
quantidade)
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 523,55
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 10/10/2013: R$ 9.947,53
Sub Total ISSQN retido e não recolhido (1ª+2ª+3ª+4ª): R$ 2.600,21 (a1)
a2) Responsabilidade gestão ZELANDES SANTIAGO
5ª) N. E. Nº 467, de 30/09/2013 – R$ 24.432,52
N. Fiscal nº 25, de 07/10/2013 – Valor Bruto: R$ 24.432,42
Nat. da despesa: Mão de obra de condutor de veículo e de auxiliar (não esclarecido o
período e a quantidade)
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 1.221,53
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 10/10/2013: R$ 23.210,89
6ª) N. E. Nº 531, de 31/10/2013 – R$ 72.881,52
N. Fiscal nº 34, de 04/11/2013 – Valor Bruto: R$ 72.881,52 –
Nat. da despesa: Locação de 07 veículos tipo caminhão semi pesado, com 07 motoristas
e ajudantes no período de 01 a 31/10/2013
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 3.644,08
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Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 07/11/2013: R$ 69.237,44
7ª) N. E. Nº 532, de 31/10/2013 – R$ 25.471,08
N. Fiscal nº 35, de 07/10/2013 – Valor Bruto: R$ 25.471,08 –
Nat. da despesa: Locação de veículos tipo caminhão semi pesado com motorista e
ajudante (não esclarecido o período e a quantidade)
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 1.273,55
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 07/11/2013: R$ 24.197,53
Sub Total ISSQN retido e não recolhido (5ª+6ª+7ª): R$ 6.139,16(a2)
TOTAL (a1+a2): R$ 8.739,37
B) Retenção indevida de ISSQN sobre parcelas pagas
Também verificou-se que foi retido indevidamente parcela de ISSQN no
pagamento de locação de veículos, embora não conste discriminado se foi
disponibilizado, também, a mão de obra (condutor ou ajudante). Enfatiza-se que,
conforme entendimento do STF (súmula nº 31), a locação de bem móvel (dentre eles, a
de veículos) não representa fato gerador de ISSQN. São elas:
b1) Responsabilidade gestão EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA
1ª) N. E. Nº 409, de 30/08/2013 – R$ 48.449,00
N. Fiscal nº 07, de 09/09/2013 – Valor Bruto: R$ 48.449,00 –
Nat. da despesa: Locação de 07 caminhões pipas no período de 01 a 31/08/2013
ISSQN destacado na N. F. (não comprovado o recolhimento): R$ 2.422,45
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 12/09/2013: R$ 46.026,55
2ª) N. E. Nº 413, de 30/08/2013 – R$ 16.034,40
N. Fiscal nº 13, de 11/09/2013 – Valor Bruto: R$ 16.034,40
Nat. da despesa: Locação de veículos tipo caminhão semi pesado (não esclarecido o
período e a quantidade)
ISSQN destacado na N. F. (não comprovado o recolhimento): R$ 801,72
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 12/09/2013: R$ 15.232,68
3ª) N. E. Nº 415, de 02/09/2013 – R$ 12.499,50
N. Fiscal nº 14, de 12/09/2013 – Valor Bruto: R$ 12.499,50 –
Nat. da despesa: Locação de veículos tipo caminhão semi pesado (não esclarecido o
período e a quantidade)
ISSQN destacado na N. F. (não comprovado o recolhimento): R$ 624,98
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 10/10/2013: R$ 11.874,52
Sub Total retenção indevida ISSQN (1ª+2ª+3ª): R$ 3.849,15 (b1)
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b2) Responsabilidade gestão ZELANDES SANTIAGO
4ª) N. E. Nº 461, de 30/09/2013 – R$ 15.000,00
N. Fiscal nº 22, de 12/09/2013 – Valor Bruto: R$ 15.000,00 –
Nat. da despesa: Locação de veículos tipo caminhão semi pesado (não esclarecido o
período e a quantidade)
ISSQN destacado na N. F. (não comprovado o recolhimento): R$ 750,00
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 10/10/2013: R$ 14.250,00
5ª) N. E. Nº 466, de 30/09/2013 – R$ 48.449,00
N. Fiscal nº 23, de 12/09/2013 – Valor Bruto: R$ 48.449,00
Nat. da despesa: Locação de veículos tipo caminhão semi pesado (não esclarecido o
período e a quantidade)
ISSQN destacado na N. F. (não comprovado o recolhimento): R$ 2.422,45
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 10/10/2013: R$ 46.026,55
Sub Total retenção indevida ISSQN (4ª+5ª): R$ 3.172,45 (b2)
Total retenção indevida de ISSQN(b1+b2): R$ 7.021,60
C) Despesas empenhadas a posteriori
Ficou comprovada que duas despesas foram empenhadas depois de sua
realização, contrariando o artigo 60 da Lei 4.320/64. São elas:
Responsabilidade gestão EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA
1ª) N. E. Nº 409, de 30/08/2013 – R$ 48.449,00
N. Fiscal nº 07, de 09/09/2013 – Valor Bruto: R$ 48.449,00 –
Nat. da despesa: Locação de 07 caminhões pipas no período de 01 a 31/08/2013
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 2.422,45
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 12/09/2013: R$ 46.026,55
2ª) N. E. Nº 410, de 30/08/2013 – R$ 24.432,52
N. Fiscal nº 10, de 09/09/2013 – Valor Bruto: R$ 24.432,52 –
Nat. da despesa: Mão de obra período de 01 a 31/08/2013: 07 motoristas e 07 ajudantes
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 1.221,63
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 12/09/2013: R$ 23.210,89
Total (C): R$ 72.881,52
D) Despesas Pagas sem a regular liquidação
O preço proposto pela empresa no Pregão nº 03/2013 e registrado na ata de
Registro de Preços nº 06/2013 (Pregão nº 07/2013) refere-se a locação de cada veículo
e/ou mão de obra (condutor/ajudante) mensal, ou seja, durante 30 dias.
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Isso significa que a locação deve ser paga de acordo com os dias que o
veículo/condutor/ajudante foram solicitados e utilizados a serviço do DAE/VG.
Portanto, somente cabe o faturamento pelo valor integral mensal se
realmente o(s) veiculo(s) e a mão de obra foram utilizados por aquele Departamento
todos os dias do mês, hipótese que deve representar ocorrência eventual durante o ano.
Regra geral, a fatura deve informar exatamente os dias que os veículos foram solicitados
e disponibilizados ao DAE e calcular o valor correspondente a esse período.
Exemplificando:
Preço mensal de cada caminhão pipa: R$ 8.362,25
Preço diário de locação: R$ 8.362,25 : 30 = R$ 278,74
Preço a ser faturada pela locação por 15 dias: R$ 278,74 x 10 = R$ 2.787,40

Na amostra examinada, observou-se que todas faturas apresentadas pela
empresa credora vieram acompanhadas de medição elaborada pela própria empresa
identificando (por número) as retroescavadeiras locadas no mês a que se refere a fatura e
em 06 delas (NF nº 07, 10 - mês de Agosto/2013, nº 23, 25 - mês de setembro/2013, nº
34 e 35 – mês de outubro/2013) foi informada a locação de 07 caminhões pipas (04 de
16.000 litros e 03 de 08.0000 Litros) e 14 mãos de obra (07 condutores e 07 ajudantes)
durante os 30 dias de diferentes meses.
Ou seja, de acordo com essas faturas, cada um dos 07 caminhões pipas
transportaram água potável para uma localidade (07 diferentes localidades), durante os
30 dias daqueles meses respectivos, incluindo aí final de semana, e feriados.
Todas as despesas foram liquidadas mediante carimbo aposto na própria
nota fiscal assinado pelo Chefe de Transporte do DAE/VG, Renato Alberto Curvo,
informando, de forma genérica, que os serviços discriminados na presente NF foram
executados.
Com isso, fica evidente que não houve, por parte da administração do
DAE/VG, nenhuma conferência na medição elaborada pela empresa, mesmo porque é
inadmissível a locação de caminhão pipa durante 30 dias corridos, incluindo sábado,
domingo e feriados.
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A liquidação correta das despesas seria o fiscal do contrato/ata de registro
de preços nº 06/2013 verificar o direito do credor ao valor por ele faturado, confrontando a
requisição do setor competente do DAE/VG com as medições apresentadas pela empresa
credora, informando em documento anexo, quais as localidades atendidas com o
transporte de água potável por cada um dos caminhões pipas discriminados, em qual
período e o nome dos condutores e ajudantes disponibilizados pela empresa para a
realização do serviço.
Contudo, em nenhum dos pagamentos feitos a empresa por conta da Ata de
Registro de Preços nº 06/2013, durante o exercício 2013, a despesa foi liquidada dessa
forma, levando a considerar ilegais os pagamento feitos naquele ano, no total de R$
315.221,13, sendo:
Resp. Gestão EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA : R$ 128.987,01
Resp. Gestão ZELANDES SANTIAGO: R$ 186.234,12
E) Pagamento de combustível para abastecimento dos caminhões pipas
Constou especificado no edital do Pregão nº 07/2013 e na Ata de Registro
de Preços que as despesas com a manutenção preventiva e corretiva dos 15 caminhões
pipas e a troca de pneus seria por conta da empresa contratada. Não houve nenhuma
referência, nem no edital e nem na ata de registro de preços nº 06/2013, sobre a
responsabilidade com as despesas de abastecimento daqueles caminhões.
Mesmo assim, o DAE/VG realizou despesas com o abastecimento dos
caminhões pipas contratados, pois nos pagamentos feitos à empresa POSTO 10
LIMITADA (vencedora do pregão nº 01/2013) constam, dentre outros, fornecimento do
combustível diesel para os caminhões Mercedes Benz, como identificados abaixo:

Despesas com abastecimento de caminhões PIPAS – Credor: POSTO 10 LTDA
(Pregão Presencial nº 01/2013)
Favorecida: Empresa S. M. De ALMEIDA
Responsabilidade:
N.E. Nº
/Data/Valor

Nota Fiscal
Nº/Data

Valor (R$)

Dir. Presidente Evandro Gustavo P. Da Silva e
Dir. Contábil Osmar Alves da Silva

Discriminação da despesa
Período de
abastecimento

Valor (R$)

Quant.
Litros de

Identificação dos veículos
abastecidos
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óleo diesel
157, de
09/4/2013
37.781,00

3663, de
15/04/2013

37.781,00

01/03 a
31/03/2013

5.054,66

1.933,72

Caminhões pipas MB 1113 (Placas
BTA 5874, JYK 6511, JZC 5727, JYX
1326, ADU 7602) , F13000 placa JZA
3385 e Dodge D700 Placa JYT 0242

194, de
30/04/2013
– R$
30.337, 76

4093, de
27/05/2013

30.337,76

08/04 a
29/04/2013

5.710,80

2.160,00

Caminhões pipas MB 1113 (Placas
BTA-5874, JYK-6511, JZC-5727, KAP7940, JYX-1326)

266, de
17/06/2013
R$ 30.
678,85

4491, de
27/05/2013 )

30. 678,85

Maio/2013

6.415,71

2.536,09

Caminhões pipas MB 1113 (Placas
BTA 5874, JYK 6511, JZC 5727, KAP
7940,JYX 1326, ADU 7602) e Dodge
D700 Placa JYT 0242

319, de
16/07/2013
38.378,34

4730, de
23/07/2013

38.378,34

Junho/2013

10.468,54

4.137,76

Caminhões pipas MB 1113 (Placas
BTA 5874, JYK 6511, JZC 5727, JYX
1326, ADU 7602, KAP 7940) e Dodge
D700 Placa JYT 0242

368, de
12/08/2013
38.669,68

5167, de
20/08/2013

38.669,68

Julho/2013

8.112,47

3.206,51

Caminhões pipas MB 1113 (Placas
BTA 5874, JYK 6511, JZC 5727, JYX
1326, ADU 7602) e Dodge D700
Placa JYT 0242

TOTAL

R$ 35.762,18

Responsabilidade:
N.E. Nº
/Data/Valor

Nota Fiscal
Nº/Data

Valor (R$)

13.974,08 LITROS

Dir. Presidente Zelandes Santiago dos Santos e
Dir. Contábil Osmar Alves da Silva
Discriminação da despesa

Período de
abastecimento

Valor (R$)

Quant.
Litros de
óleo diesel

Identificação dos veículos
abastecidos

442, de
18/09/2013
47.392,95

5497, de
18/09/2013

47.392,95

Agosto/2013

6.664,10

2.634,03

Caminhões pipas MB 1113 (Placas
BTA 5874, JYK 6511, JZC 5727, JYX
1326, HGH 2539) ,F 13000 Placa JZA
3385, Caminhão 1313 Placa ADU
7602 e MB 1620 Placa GVP 0527.

498, de
14/10/2013
51.552,05

5911, de
16/10/2013

51.552,05

Setembro/2013 6.638,21

2.623,80

Caminhão pipa B 1113 Placa JYX
1326, F 13000 placa JZA 3385, L 1418
placa JYE 8126, e 13-130 placa ACK
3588

537, de
07/11/2013
– R$
53.053,12

6341 (data não 53.053,12
identificada)

01/10 a
31/10/2013

12.497,39

4.939,68

Caminhões Pipas MB 1113 (|Placas
BTA-5874, JYK-6511, JZC-5727) e
Mercedez 712 (Placa JFE-1475) e
JZA-2717

601, de
09/12/2013
R$
59.677,53

6796,
11/12/2012

59.677,53

Novembro/2013 14.030,94

5.545,83

Caminhões pipas MB 1113 (Placas
BTA 5874, JYK 6511, JZC 5727, JYX
1326, ADU 7602,HQH 2539 ) , F13000
placa JZA 3385, Caminhão placa JZA
2717, Caminhão 13-130 placa ACK
3588, MB 1718 Placa ABV 5853, MB
1620 Placa GVP 9527, e, L 1418 Placa
JYE 8126.

654, de
30/12/2013
R$
60.011,26

7319, de
21/01/2014

60.011,26

Dezembro/2013 16.625,68

6.578,25

Caminhões pipas MB 1113 (Placas
BTA 5874, JYK 6511, JZC 5727, JYX
1326, ADU 7602,HQH 2539 ) , F13000
placa JZA 3385, Caminhão placa JZA
2717, Caminhão 13-130 placa ACK
3588, e, MB 1718 Placa ABV 5853

TOTAL

R$ 56.456,32

22.321,59 LITROS
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Destaque-se que o Termo de Referência (Anexo 2 do Edital) justifica a
contratação, no fato de que os caminhões pipas seriam utilizados quando a insuficiência,
obras ou reparos nas estações ou redes impedissem o regular abastecimento de água.
Ainda, que a execução e quantidade dos serviços dar-se-á de acordo com a demanda e
necessidade da autarquia.
Ou seja, naqueles termos, os 15 caminhões pipas não ficariam
disponibilizados para uso do DAE/VG durante todo o exercício, mas somente de forma
eventual, quando necessário.
Além disso, a ata de registro de Preços nº 06/2013 tem como objeto a
prestação de serviços de locação de veículos com operadores, conforme as necessidades
do DAE/VG, significando que, no caso do lote 03 (no qual sagrou-se vencedora a
empresa S.M. de Almeida e Silva) o serviço contratado é o transporte de água em
caminhão pipa, incluindo no preço o motorista e o auxiliar.
Por isso, estando prevista que a manutenção e a troca de pneus desses
caminhões é responsabilidade da empresa contratada, o correto seria que as despesas
com o abastecimento de combustível também fossem por conta da contratada.
Assim sendo, não estando prevista no edital do pregão nº 07/2013 e nem na
Ata de Registro de Preços nº 06/2013 ( contrato) que o abastecimento de combustível
seria por conta do DAE/VG, as despesas realizadas com o fornecimento de diesel aos
caminhões pipas pela empresa POSTO 10 LIMITADA e pagas pelo Departamento, são
consideradas despesas não autorizadas, irregulares, ilegais e lesivas ao patrimônio
público, configurando aplicação irregular de verba pública.

Critério
Com relação à responsabilidade do Departamento de Água e Esgoto do
Município de Várzea Grande - DAE/VG, na condição de contribuinte substituto/substituto
tributário, na retenção do ISSQN incidente sobre as faturas emitidas pela empresa S. M.
De Almeida E Silva Cia Ltda com estabelecimento sediado em Várzea Grande (MT),
assim dispõe as legislações federal e municipal:
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Lei Complementar Federal 116/2003
Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
17.5 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador
de serviço.
Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas
hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:
(Vide
Lei Complementar nº 123, de 2006).

A hipótese de incidência do ISSQN e o percentual da alíquota estão
previstos nos artigos 70, 79 e 84, inciso I do Código Tributário do Município de Várzea
Grande:
Lei nº 1178/1991 – Código Tributário do Município de Várzea Grande-MT
Art. 70 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, tem como hipótese de
incidência a prestação dos serviços constantes do parágrafo primeiro deste artigo, Lista de
Serviços, ainda que estes não se constituam como atividade preponderante do prestador.
Art. 79 – A lista de serviços sujeitos ao imposto sobre serviço de qualquer natureza
conforme Lei Complementar nº 56/87, de 15/12/87, é a seguir relacionada:
83 – recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-deobra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador do serviço
ou por trabalhadores avulsos por ele contratado;
Art. 84 - A alíquota do imposto sobre serviços especificados no parágrafo primeiro do
artigo 70, será a seguinte:
I – a alíquota genérica será de 5% (cinco por cento) para os serviços não
especificados nos incisos II e III;

A condição de substituto tributário do DAE/VG consta prevista no artigo 10
do Decreto Municipal de Várzea Grande nº 17/2013:
Decreto do Município de Várzea Grande/MT nº 17 de 19.02.2013
Art. 10. São responsáveis tributários pela retenção e pelo recolhimento do Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN as pessoas jurídicas de direito público ou
privadas elencados nos termos dos arts. 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 1.178/1991, que
contratarem serviços de empresas cadastradas ou não neste Município, observandose as regras dispostas pelo art. 72 do referido diploma legal.
§ 3º. Os responsáveis tributários a que se refere este artigo fornecerão obrigatoriamente ao
prestador de serviços o recibo de retenção do valor do imposto, extraído do sistema
disponibilizado pelo Município de Várzea Grande. (destacou-se)
Decreto do Município de Várzea Grande/MT nº 16, de 20/03/2002
Art. 1º Ficam instituídos para registro das operações realizadas pelos contribuintes do
imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN por ocasião de prestação de
serviços, os documentos fiscais padronizados impressos com código de barras ou
em formulários de segurança.
§ 1º As notas Fiscais de Serviços padronizadas, ora instituídas, substituirão todas as
Notas Fiscais de Serviço atualmente em uso, e serão de distribuição exclusiva da
Secretaria Municipal de Fazenda
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Art. 5º – Os contribuintes investidos na condição de substitutos tributários reterão o
valor do ISSQN incidente sobre os serviços que lhe forem prestados, inclusive por outros
substituto tributário, mesmo quando imunes ou isentos de imposto e
independentemente do domicílio do prestador do serviço, na data em que receberem o
serviço prestado ou realizarem o seu pagamento, o que ocorrer antes.
Parágrafo único Os contribuintes substitutos tributários entregarão no mesmo local e
data do artigo anterior, a Declaração de Serviços Contratados – DSC que deverá ser
apresentada em meio magnético gerada pelo aplicativo fornecido pelo Município.
Art. 8º A apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será mensal, devendo
o recolhimento ser efetuado até o dia 22 (vinte e dois) do mês subsequente ao da
ocorrência do fato gerador, inclusive o imposto regido pelo contribuinte substituto
tributário, em documento de arrecadação emitido pelo município e entregue no domicílio
fiscal do contribuinte.
Art. 10 – Todos os tomadores de serviços são obrigados a exigir a emissão da Nota
Fiscal de Serviços dos que devam emiti-la. (destacou-se).

Quanto à necessidade do empenho prévio e da verificar o direito da empresa S.
M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA ao recebimento do valor por ela faturado,
demonstrando os dias e os locais atendidos pelos caminhões pipas e respectivos
motoristas e auxiliares, antes de realizar o pagamento, tem por finalidade de comprovar a
exatidão dos valores cobrados pela contratada, não só para liquidar corretamente a
despesa, como também para confirmar a correta aplicação do erário, conforme
estabelecido nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 e Artigo 10, inciso IX da Lei 8.429/1992:
Lei 4.320/64
Art. 60 - É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
Art. 62 - O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua
regular liquidação.
Art. 63 - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 2º - A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Lei 8.429/1992
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular; (destacou-se).

Evidência
a) Contratação de locação de mão de obra mediante a Ata de Registro de
Preço nº 06/2013 (lote 03) e b) Notas fiscais e Notas de pagamento e comprovantes de
depósitos bancários feitos à empresa contratada.
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Efeito
A não comprovação do recolhimento da retenção de ISSQN sobre o valor de
algumas parcelas pagas pelo DAE/VG à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA CIA LTDA,
além de caracterizar descumprimento legal, resulta em prejuízo ao erário municipal, pela
não arrecadação do tributo e à administração daquele departamento, pela multa aplicável
a ele pelo descumprimento legal, correspondente a 150% do valor do imposto devido,
conforme estabelecido no artigo 69, inciso II, alínea a do Código Tributário Municipal de
Várzea Grande (Lei nº 1.178/1991):
Lei nº 1178/1991 – Código Tributário do Município de Várzea Grande-MT
Art. 69 – O descumprimento das obrigações principais e acessórias sujeitará o infrator
às seguintes penalidades, sem prejuízo da exigência do imposto:
I – 100% (cem por cento) do valor do imposto aos que:
b) na qualidade de contribuinte substituto, deixarem de reter na fonte, o imposto
devido pelo contribuinte substituído;
II – de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do imposto aos que:
a) deixarem de recolher, na qualidade de sujeitos passivos por substituição tributária, o
imposto retido na fonte;

Responsáveis
EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA – Diretor Presidente (Jan. a 12/09//2013)
ZELANDES SANTIAGO: Diretor Presidente do DAE/VG (Per. 13/09/2013 a 31/12/2013)
OSMAR ALVES DA SILVA: Diretor Contábil:
RENATO ALBERTO CURVO – Chefe de Transporte e responsável pela atestação da realização
dos serviços faturados
3.4.3

Credor: PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA-ME
O exame efetuado nos processos de despesas realizadas pelo DAE/VG

junto à empresa acima identificada resultou nos seguintes ACHADOS:
Achado Nº 10: Não comprovação do recolhimento à fazenda pública do município de Várzea
Grande, na condição de contribuinte substituto, da parcela do ISSQN retido na totalidade do
pagamento feito à empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA - ME (Ata de Registro de
Preços nº 06/2013 – Pregão nº 07/2013) correspondente a 5 % do valor faturado, contrariando
o art. 1º e 3º da L. C. Federal nº 116/2003, art. 70, 79 e art. 84, inciso I da Lei Mun. nº
1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande), o art. 5º e art. 8º do Decreto
Municipal de Várzea Grande nº 16/2002 e resultando em cobrança futura de multa aplicada ao
DAE/VG correspondente a 150% do valor do imposto devido, nos termos do artigo 69, inciso II,
alínea a do Código Tributário Municipal de Várzea Grande (Lei nº 1.178/1991), bem como não
comprovação do pedido de exclusão daquela empresa, do regime tributário SIMPLES
NACIONAL, atendendo ao disposto no art. 31, inciso II da L. C. Nº 123/2006. Valor ISSQN não
comprovado o recolhimento: R$ 5.367,19 Irregularidade não contemplada no Anexo Único
da Res. Normativa nº 40/2013.
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Achado Nº 11: Retenção indevida de ISSQN sobre parcelas de locação de maquinários pagas
à empresa PENTA SERVIÇOS DE M´PAQUINAS LTDA-ME, contrariando a súmula 31 do STF.
Total retido indevidamente: R$ 1.145,42 Irregularidade não contemplada no Anexo Único da
Resolução Normativa nº 40/2013.

Achado Nº 12: J_ 09. Despesa_a Classificar_09. Realização de despesa sem
emissão de empenho prévio (art. 60 da Lei nº 4.320/1964).
Realização de despesas junto a empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA ME sem empenho prévio, contrariando o artigo 60 da Lei 4.320/64. Total: R$ 107.343,75

Achado Nº 13: JB_03 - Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais
ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/1964 e
arts. 55, § 3° e 73 da Lei 8.666/1993)
Pagamento à empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA - ME referentes às
despesas com locação de retroescavadeiras e locação de mão de obra originadas da Ata de
Registro de Preços nº 06/2013 (Pregão nº 07/2013) sem a confirmação da execução integral
e efetiva dos objetos nos termos faturados, prejudicando a correta liquidação da despesa
exigida no art. 62 da Lei 4.320/64, representando aplicação irregular de verba pública, nos
termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92.. Valor pago indevidamente: R$ 118.793,71.

Achado Nº 14: JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas
não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas
(art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4° da Lei nº 4.320/1964; ou
legislação específica).
Pagamento de despesas com combustível para abastecimento dos maquinários utilizados pela
empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA - ME na execução de serviços contratados,
sem previsão contratual desse gasto, representando despesas não autorizadas, irregulares,
ilegais e lesivas ao patrimônio público, configurando aplicação irregular de verba pública, nos
termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92.

Situação encontrada
Durante o exercício 2013 foi empenhado a favor da empresa PENTA
SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA, o montante de R$ 173.181,17 e pago R$ 118.793,71.
Essa despesa originou do Pregão nº 07/2013, que resultou na Ata de Registro
de Preços nº 06/2013, de 18/07/2013, cujo certame a empresa acima identificada sagrouse vencedora do Lote 02 referente a locação de 08 retroescavadeira com 01 caçamba
retroescavadeira de 30'' e o serviço de 08 operadores da máquina.
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Portanto, o objeto contratado na Ata de Registro de Preços nº 06/2013 refere-se
a locação de máquinas e locação de mão de obra, cujas ilegalidades no certame foram
descritas na subseção 3.5.3 deste relatório.
Do exame na amostra das despesas realizadas com a empresa aqui
identificada, foram constatadas as ilegalidades descritas abaixo.
A) Não retenção de parcela de ISSQN sobre os valores pagos à empresa pela locação
de mão de obra, despesas empenhadas a posterior e não comprovação do pedido à Receita
Federal de exclusão da empresa do regime tributário Simples Nacional

Conforme relatado na subseção 3.5.3 deste relatório, a empresa

PENTA

SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA enquadra-se como microempresa (ME) e, por isso, é
beneficiária do Simples Nacional, cuja legislação a respeito veda o exercício de atividades
com locação de mão de obra (L. C. nº 123/2006, art. 17, inciso XII e art. 30, inciso II )
obrigando a referida empresa pedir a sua exclusão da categoria de ME a contar do mês
seguinte da assinatura do contrato (art. 31, inciso II da L. C. Nº 123/2006).
Isso significa que, nos termos daqueles dispositivos, a empresa licitante
deveria:
1º) Requerer à Receita Federal a sua exclusão da categoria de microempresa
até 18/08/2013 e apresentar ao DAE o comprovante dessa petição;
2º) Ter descontadas das faturas referentes à locação de mão de obra a parcela
do ISSQN, cujo recolhimento aos cofres do Município de Várzea Grande/MT cabe ao
DAE, na condição de substituto tributário e providenciar o recolhimento dos demais
tributos federais.
Contudo, nenhuma dessas obrigações ficou comprovada, pois verificou-se que
em todos os pagamentos feitos à empresa contratada, embora conste destacado na nota
fiscal o valor do ISSQN, o pagamento à empresa PENTA SERVIÇOS E MÁQUINAS
LTDA, tenha sido efetuado no valor líquido e o razão analítico da conta 16968 – ISSQN
informe o pagamento de alguns valores, não ficou comprovado, através de guia própria ou
comprovante de depósito bancário, o recolhimento ao Município de Várzea Grande/MT da
parcela ali retida. Observa-se, inclusive, que as parcelas de ISSQN foram retidas nas
notas fiscais sobre a totalidade do faturamento, quando o correto é incidir, apenas, sobre
o valor da mão de obra locada.
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Também observou-se que as despesas foram empenhadas após a realização
dos serviços.
Demonstra-se os achados acima, na amostra abaixo discriminada:
a1) Responsabilidade gestão EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA
1ª) N. E. Nº 408, de 30/08/2013 – R$ 28.625,00
N. Fiscal nº 43, de 05/09/2013 – Valor Bruto: R$ 28.625,00 –
Nat. da despesa: 2ª medição de 04 retro escavadeiras e 04 operadores no período de
01/08 a 31/08/2013
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 1.431,25
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 12/09/2013: R$ 27.193,75
ISSQN retido indevidamente s/ locação de maquinários: R$ 916,34
Sub Total ISSQN retido e não recolhido (1ª): R$ 1.431,25 (a1)
a2) Responsabilidade gestão ZELANDES SANTIAGO
2ª) N. E. nº 465, de 30/09/2013 – R$ 35.781,25
N. Fiscal nº 49, de 03/10/2013 – Valor Bruto: R$ 35.781,25
Nat. da despesa: 3ª medição de 05 retro escavadeiras e 05 operadores no período de
01/09 a 30/09/2013
ISSQN retido indevidamente s/ locação de maquinários: R$ 1.145,425
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 1.789,06
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 11/10/2013: R$ 33.992,00
3ª) N. E. nº 526, de 31/10/2013 – R$ 42.937,50
N. Fiscal nº 51, de 06/11/2013 – Valor Bruto: R$ 42.937,50
Nat. da despesa: 4ª medição de 06 retro escavadeiras e 06 operadores no período de
01/10 a 31/10/2013
ISSQN retido indevidamente s/ locação de maquinários: R$ 1.789,06
ISSQN destacado na N. F. não comprovado o recolhimento: R$ 2.146,88
Valor Líquido depositado na C/C da empresa em 08/11/2013: R$ 40.790,62
Sub total ISSQN retido indevidamente s/ locação de maquinários: R$ 2.934,48
Sub Total ISSQN retido e não recolhido (2ª+3ª): R$ 3.935,94 (a2)
TOTAL (a1+a2): R$ 5.367,19
B) Despesas Pagas sem a regular liquidação
Todas as despesas pagas a empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda
durante o exercício 2013, foi originada da Ata de Registro de Preços nº 06/2013 (Pregão
nº 07/2013) .
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O preço proposto pela empresa no Pregão nº 03/2013 e registrado na ata
acima identificada refere-se a locação de máquina e/ou mão de obra (condutor/ajudante)
mensal, ou seja, durante 30 dias.
Isso significa que a locação deve ser paga de acordo com os dias que o
retroescavadeira/condutor/ajudante foram solicitados e utilizados a serviço do DAE/VG.
Portanto, somente cabe o faturamento pelo valor integral mensal se
realmente a(s) máquina(s) e a mão de obra foram utilizados por aquele Departamento
todos os dias do mês, hipótese que deve representar ocorrência eventual durante o ano.
Regra geral, a fatura deve informar exatamente os dias que os veículos foram solicitados
e disponibilizados ao DAE e calcular o valor correspondente a esse período.
Exemplificando:
Preço mensal de cada Retro escavadeira: R$ 4.581,70
Preço diário de locação: R$ 4.581,70 : 30 = R$ 152,72
Preço a ser faturada pela locação por 10 dias: R$ 152,72 x 10 = R$ 1.527,20.

Observou-se que todas faturas apresentadas pela empresa credora vieram
acompanhadas de medição elaborada pela própria empresa identificando os veículos
locados no mês a que se refere a fatura e em 03 delas (NF nº 43 - mês de Agosto/2013,
nº 49 - mês de setembro/2013, nº 51 – mês de outubro/2013) foi informada a locação de
06 retroescavadeiras e 06 mãos de obra (condutores) durante os 30 dias de diferentes
meses.
Ou seja, de acordo com essas faturas, cada uma das 06 retro escavadeiras
realizaram serviço ao DAE, durante os 30 dias daqueles meses respectivos, incluindo aí
final de semana, e feriados.
Todas as despesas foram liquidadas mediante carimbo aposto na própria
nota fiscal assinado pelo Chefe de Transporte do DAE/VG, Renato Alberto Curvo,
informando, de forma genérica, que os serviços discriminados na presente NF foram
executados.
Com isso, fica evidente que não houve, por parte da administração do
DAE/VG, nenhuma conferência na medição elaborada pela empresa, mesmo porque é
inadmissível a locação de retro escavadeiras durante 30 dias.
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A liquidação correta das despesas seria o fiscal do contrato/ata de registro
de preços nº 06/2013 verificar o direito do credor ao valor por ele faturado, confrontando a
requisição do setor competente do DAE/VG com as medições apresentadas pela empresa
credora, informando em documento anexo, quais as localidades atendidas com os
serviços de escavação por cada uma das escavadeiras discriminadas, em qual período e
o nome dos condutores disponibilizados pela empresa para a realização do serviço.
Contudo, em nenhum dos pagamentos feitos a empresa por conta da Ata de
Registro de Preços nº 06/2013, durante o exercício 2013, a despesa foi liquidada dessa
forma, levando a considerar ilegais os pagamento feitos naquele ano, no total de R$
118.793,71, sendo:
Resp. Gestão EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA : R$ 40.074,96
Resp. Gestão ZELANDES SANTIAGO: R$ 78.718,75

C) Pagamento de combustível para abastecimento dos maquinários
Constou especificado no edital do Pregão nº 07/2013 e na Ata de Registro
de Preços que as despesas com a manutenção preventiva e corretiva dos maquinários
(escavadeiras New Holland) e a troca de pneus seria por conta da empresa contratada.
Não houve nenhuma referência, nem no edital e nem na ata de registro de preços nº
06/2013, sobre a responsabilidade do DAE/VG com as despesas de abastecimento
daqueles maquinários.
Mesmo assim, o DAE/VG realizou despesas com o abastecimento dos
maquinários, pois nos pagamentos feitos à empresa POSTO 10 LIMITADA (vencedora do
pregão nº 01/2013) constam, dentre outros, fornecimento do combustível diesel para as
retros escavadeiras, como identificados abaixo:
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Despesas com abastecimento de maquinários Retro Escavadeiras – Credor: POSTO 10 LTDA
(Pregão Presencial nº 01/2013)

Favorecida: Empresa PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA
Responsabilidade:
N.E. Nº
/Data/Valor

Discriminação da despesa

Nota Fiscal
Nº/Data

Dir. Presidente Evandro Gustavo P. Da Silva e
Dir. Contábil Osmar Alves da Silva

Valor (R$)

Período de
abastecimento

Valor (R$)

Quant.
Litros de
óleo diesel

Identificação dos
maquinários abastecidos

157, de
09/4/2013
37.781,00

3663, de
15/04/2013

37.781,00

01/03 a
31/03/2013

5.054,66

1.933,72

Retroescavadeiras 01, 02, 03, 04 e 05

194, de
30/04/2013
30.337, 76

4093, de
27/05/2013

30.337,76

08/04 a
29/04/2013

2.851,40

1.103,72

Retroescavadeiras 01, 02 e 03

266, de
17/06/2013
R$ 30.
678,85

4491, de
27/05/2013 )

30. 678,85 Maio/2013

4.339,38

1.715,17

Retroescavadeiras 01, 02, 03, 04 e 05

319, de
16/07/2013
38.378,34

4730, de
23/07/2013

38.378,34

Junho/2013

7.338,51

2.916,41

Retroescavadeiras 01, 02, 03, 04 e 05

368, de
12/08/2013
38.669,68

5167, de
20/08/2013

38.669,68

Julho/2013

5.330,46

2.106,90

Retroescavadeiras 01, 02, 03, 04 e 05

TOTAL

R$ 24.914,41

Responsabilidade:
N.E. Nº
/Data/Valor

Nota Fiscal
Nº/Data

Valor (R$)

9.775,92 LITROS

Dir. Presidente Zelandes Santiago dos Santos e
Dir. Contábil Osmar Alves da Silva

Discriminação da despesa
Período de
abastecimento

Valor (R$)

Quant. Litros
de óleo
diesel

Identificação dos
maquinários abastecidos

442, de
18/09/2013
47.392,95

5497, de
18/09/2013

47.392,95

Agosto/2013

3.515,94

1.389,70

Retro escavadeiras nº 01, 02, 03, 04 e
05

498, de
14/10/2013
51.552,05

5911, de
16/10/2013

51.552,05

Setembro/2013

10.894,31

4.306,05

Retro escavadeiras nº 01, 02, 03, 04,
05 e 06

537, de
07/11/2013
– R$
53.053,12

6341 (data não 53.053,12
identificada)

01/10 a
31/10/2013

8.756,43

3.461,04

Retro escavadeiras nº 01, 02, 03, 05
e 06

601, de
09/12/2013
R$
59.677,53

6796,
11/12/2012

59.677,53

Novembro/2013 10.071,65

3.980,89

Retro escavadeiras nº 01,02, 03, 04,
05, 06 e 07

654, de
30/12/2013
R$
60.011,26

7319, de
21/01/2014

60.011,26

Dezembro/2013 10.231,85

4.045,00

Retro escavadeiras nº 01,02, 03, 04,
05 e 06

TOTAL

R$ 43.470,18

17.182,68 LITROS
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Destaque-se que o Termo de Referência (Anexo 2 do Edital) justifica a
contratação, no fato de que os maquinários seriam utilizados para ampliação, manutenção
e reestruturação do sistema de abastecimento e tratamento de água, da rede de
tratamento de esgotos e poços artesianos. Ainda, que a execução e quantidade dos
serviços dar-.se-á de acordo com a demanda e necessidade da autarquia.
Ou

seja,

naqueles

termos,

as

retro

escavadeiras

não

ficariam

disponibilizadas para uso do DAE/VG durante todo o exercício, mas somente de forma
eventual, quando necessário.
Além disso, a ata de registro de Preços nº 06/2013 tem como objeto a
prestação de serviços de locação de maquinários com operadores, conforme as
necessidades do DAE/VG, significando que, no caso do lote 02 (no qual sagrou-se
vencedora a empresa Penta Serviços de Máquinas) o serviço contratado é máquina
pesada, incluindo no preço o condutor.
Por isso, estando prevista que a manutenção e a troca de pneus desses
maquinários é responsabilidade da empresa contratada, o correto seria que as despesas
com o abastecimento de combustível também fossem por conta da contratada.
Assim sendo, não estando prevista no edital do pregão nº 07/2013 e nem na
Ata de Registro de Preços nº 06/2013 ( contrato) que o abastecimento de combustível
seria por conta do DAE/VG, as despesas realizadas com o fornecimento de diesel às retro
escavadeiras pela empresa POSTO 10 LIMITADA

e pagas pelo Departamento, são

consideradas despesas não autorizadas, irregulares, ilegais e lesivas ao patrimônio
público, configurando aplicação irregular de verba pública.
Critério
Com relação à responsabilidade do Departamento de Água e Esgoto do
Município de Várzea Grande - DAE/VG, na condição de contribuinte substituto/substituto
tributário, na retenção do ISSQN incidente sobre as faturas emitidas pela empresa Penta
Serviços de Máquinas Ltda – ME, com estabelecimento sediado em Várzea Grande (MT),
assim dispõe as legislações federal e municipal:
Lei Complementar Federal 116/2003
Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
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Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
17.5 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador
de serviço.
Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas
hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:
(Vide
Lei Complementar nº 123, de 2006).

A hipótese de incidência do ISSQN e o percentual da alíquota estão previstas
nos artigos 70, 79 e 84, inciso I do Código Tributário do Município de Várzea Grande:
Lei nº 1178/1991 – Código Tributário do Município de Várzea Grande-MT
Art. 70 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, tem como hipótese de
incidência a prestação dos serviços constantes do parágrafo primeiro deste artigo, Lista de
Serviços, ainda que estes não se constituam como atividade preponderante do prestador.
Art. 79 – A lista de serviços sujeitos ao imposto sobre serviço de qualquer natureza
conforme Lei Complementar nº 56/87, de 15/12/87, é a seguir relacionada:
83 – recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo
em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador do serviço ou por trabalhadores
avulsos por ele contratado;

Art. 84 - A alíquota do imposto sobre serviços especificados no parágrafo primeiro do
artigo 70, será a seguinte:
I – a alíquota genérica será de 5% (cinco por cento) para os serviços não
especificados nos incisos II e III;

A condição de substituto tributário do DAE/VG consta prevista no artigo 10
do Decreto Municipal de Várzea Grande nº 17/2013:
Decreto do Município de Várzea Grande/MT nº 17 de 19.02.2013
Art. 10. São responsáveis tributários pela retenção e pelo recolhimento do Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN as pessoas jurídicas de direito público ou
privadas elencados nos termos dos arts. 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 1.178/1991, que
contratarem serviços de empresas cadastradas ou não neste Município, observandose as regras dispostas pelo art. 72 do referido diploma legal.
§ 3º. Os responsáveis tributários a que se refere este artigo fornecerão obrigatoriamente ao
prestador de serviços o recibo de retenção do valor do imposto, extraído do sistema
disponibilizado pelo Município de Várzea Grande. (destacou-se)

Decreto do Município de Várzea Grande/MT nº 16, de 20/03/2002
Art. 1º Ficam instituídos para registro das operações realizadas pelos contribuintes do
imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN por ocasião de prestação de
serviços, os documentos fiscais padronizados impressos com código de barras ou
em formulários de segurança.
§ 1º As notas Fiscais de Serviços padronizadas, ora instituídas, substituirão todas as
Notas Fiscais de Serviço atualmente em uso, e serão de distribuição exclusiva da
Secretaria Municipal de Fazenda
Art. 5º – Os contribuintes investidos na condição de substitutos tributários reterão o
valor do ISSQN incidente sobre os serviços que lhe forem prestados, inclusive por outros
substituto tributário, mesmo quando imunes ou isentos de imposto e
independentemente do domicílio do prestador do serviço, na data em que receberem o
serviço prestado ou realizarem o seu pagamento, o que ocorrer antes.
Parágrafo único Os contribuintes substitutos tributários entregarão no mesmo local e
data do artigo anterior, a Declaração de Serviços Contratados – DSC que deverá ser
apresentada em meio magnético gerada pelo aplicativo fornecido pelo Município.
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Art. 8º A apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será mensal, devendo
o recolhimento ser efetuado até o dia 22 (vinte e dois) do mês subsequente ao da
ocorrência do fato gerador, inclusive o imposto regido pelo contribuinte substituto
tributário, em documento de arrecadação emitido pelo município e entregue no domicílio
fiscal do contribuinte.
Art. 10 – Todos os tomadores de serviços são obrigados a exigir a emissão da Nota
Fiscal de Serviços dos que devam emiti-la. (destacou-se).

Quanto à necessidade do empenho prévio e de verificar o direito da
empresa PENTA SERVIÇOS E MÁQUINAS LTDA ao recebimento do valor por ela
faturado, demonstrando os dias e os locais atendidos pelos caminhões pipas e
respectivos motoristas e auxiliares, antes de realizar o pagamento, tem por finalidade
comprovar a exatidão dos valores cobrados pela contratada, não só para liquidar
adequadamente a despesa, como também para confirmar a correta aplicação do erário,
conforme estabelecido nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 e Artigo 10, inciso IX da Lei
8.429/1992:
Lei 4.320/64
Art. 60 - É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
Art. 62 - O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua
regular liquidação.
Art. 63 - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 2º - A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Lei 8.429/1992
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular; (destacou-se).

Evidência
a) Contratação de locação de mão de obra mediante a Ata de Registro de
Preço nº 06/2013 (lote 03) e
b) Notas fiscais, Notas de pagamento e comprovante de depósitos bancários
feitos à empresa contratada.
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Efeito
A não comprovação do recolhimento das parcelas de ISSQN retidas no
percentual de 5% sobre o valor de algumas parcelas pagas pelo DAE/VG à empresa
PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA, além de caracterizar descumprimento legal,
resulta em prejuízo ao erário municipal, pela não arrecadação do tributo e à administração
daquele departamento,

pela multa aplicável a ele pelo descumprimento legal,

correspondente a 150% do valor do imposto devido, conforme estabelecido no artigo 69,
inciso II, alínea a do Código Tributário Municipal de Várzea Grande (Lei nº 1.178/1991):
Lei nº 1178/1991 – Código Tributário do Município de Várzea Grande-MT
Art. 69 – O descumprimento das obrigações principais e acessórias sujeitará o infrator
às seguintes penalidades, sem prejuízo da exigência do imposto:
I – 100% (cem por cento) do valor do imposto aos que:
b) na qualidade de contribuinte substituto, deixarem de reter na fonte, o imposto
devido pelo contribuinte substituído;
II – de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do imposto aos que:
a) deixarem de recolher, na qualidade de sujeitos passivos por substituição tributária, o
imposto retido na fonte;

Responsáveis
EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA – Diretor Presidente (Jan. a 12/09//2013)
ZELANDES SANTIAGO: Diretor Presidente do DAE/VG (Per. 13/09/2013 a 31/12/2013)
OSMAR ALVES DA SILVA: Diretor Contábil:
RENATO ALBERTO CURVO – Chefe de Transporte e responsável pela atestação da realização
dos serviços faturados
3.4.4

Credor: SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Achado Nº 15:
JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais
e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4° da Lei nº
4.320/1964; ou legislação específica).
14.1 Realização de despesas com aquisição de sulfato de alumínio junto a empresa SUALL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA sem licitação, contrariando o inciso XXI do art. 37 da C.
F. e art. 2º da lei 8666/93, cuja transgressão legal representa o ato de improbidade
administrativa tratado no art. 10, inciso VIII da Lei 8.492/1992. Total pago: R$ 272.580,00
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Situação encontrada
Durante o exercício 2013 foi empenhado e pago a empresa acima identificada o
valor total de:
Empenhado: R$ 273.350,00
Pago: R$ 272.580,00
No histórico das despesas menciona tratar-se de aquisição de sulfato de
alumínio ferroso conforme pregão presencial nº 05/2012, Ata de Registro de Preços nº
01/2013.
Ocorre que, de acordo com a referida Ata, as empresas vencedoras do certame
foram:
PREGÃO Nº 05/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012, de 14/12/2012
Empresas vencedoras
INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA

Lotes
Lote I e
III

Produtos
74.211 K de Policloreto de Alumínio – R$ 133.579,80 e
5.000 K de Hipocal (cloro granulado) – R$ 50.000,00

QUIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS Lote II
QUÍMICOS E TRATAMENTO DE ÀGUA

5.552 K de Cloro em pastilhas de 200 g – R$ 69.344,48

ETICA COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA - EPP

357.000 K de sulfato de alumínio ferroso – R$ 271.320,00

Lote IV

Portanto, conforme se verifica, a empresa SUALL IND. e COM. LTDA não foi
vencedora de nenhum lote no Pregão Presencial nº 05/2012, muito menos do lote IV
referente a aquisição de sulfato de alumínio, cuja vencedora foi a empresa ÉTICA COM.
DE PROD. QUÍMICOS LTDA, no valor total de R$ 271.320,00.
Nesse caso, pode-se afirmar que as aquisições feitas junto à empresa SUALL
IND. e COM. LTDA, no valor total de R$ 272.580,00, são ilegais e lesivas ao patrimônio
Público, por não ter sido feito licitação, contrariando o inciso XXI do art. 37 da C. F. E art.
2º da lei 8666/93, cuja transgressão legal representa o ato de improbidade administrativa
tratado no art. 10, inciso VIII da Lei 8.492/1992.
Critério
A obrigatoriedade de realizar licitação nas aquisições consta prevista no inciso
XXII do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei 8666/93, abaixo transcritos:
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Constituição Federal
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Lei 8666/93
Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

A não observância à realização de licitação representa o ato de improbidade
administrativa tratado no inciso VIII do art. 10 da lei 8.429/1992:
Lei 8.429/1992
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

Evidência
Processos de despesas nas aquisições de sulfato de alumínio junto a
empresa SUALL IND. E COMÉRCIO LTDA e Ata do Pregão nº 05/2012.
Efeito
Descumprimento legal e não observância dos interesses da administração pela
ausência de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, com risco de lesão
ao patrimônio público.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva Dir. Presidente

per. 01/Jan a 11/Set/2013

– Total pago: R$ 212.520,00

Zelandes Santiago Santos –Dir. Presidente per. 12/09/2013 a 31/12/2013 – Total pago: R$ 60.060,00
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil e responsável pela realização do pagamento
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3.5

Licitações e contratações diretas
Durante o o exercício 2013

foram realizados 01 convite, 08 pregões

presenciais, 04 adesões a pregões eletrônicos e presenciais realizados por órgãos do
Estado de Mato Grosso e outras unidades de federação e 04 dispensas licitatórias,
conforme relacionado no Anexo III deste relatório.
A Comissão de Licitação foi nomeada pela Portaria nº 02/2013, de 14/01/2013
e composta por:
Presidente: Cláudio Vinícius de Arruda Gomes
Membros:
Salomão Aristides Chavier de Campos
Sérgio Vieira
Edna de Almeida Scaff
Luciane Neves Vicentina Bispo
Rosiley Nunes de Paula
Armindo da Cruz Botelho

O pregoeiro e respectiva equipe de Apoio foi designado pela Portaria nº
01/2013, de 145/01/2013, sendo:
Pregoeiro: Cláudio Vinícius de Arruda Gomes
Equipe de apoio: Salomão Aristides Chavier de Campos
Sérgio Vieira
Edna de Almeida Scaff
Luciane Neves Vicentina Bispo
Rosiley Nunes de Paula
Armindo da Cruz Botelho

O Parecerista Jurídico em todos os processos licitatórios foi Phillipe Augusto
Marques Duarte – OAB/MT n.12.566-MT.
Integraram a amostra analisada os Pregões nº 02/2013, 06/2013 e 07/2013 e a
Dispensa Licitatória nº 15/2013.
Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de
acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas,
apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da
amostra selecionada:
1.

Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação
pública? (art. 37, inc. XXI, Constituição Federal e arts. 2º, caput, e 89 da Lei 8.666/93) – GB 01.
Não. Constatou-se despesas com aquisições de sulfato de alumínio, durante

todo o exercício 2013, sem a realização de licitação, conforme descrito na sub seção
3.4.4 deste relatório.
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2.

As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação?
25 e 89 da Lei 8.666/93)

(arts. 24,

– GB 02

Foram formalizados 03 processos de dispensas licitatórias que, analisados por
amostragem, ficou evidente que a Dispensa Licitatória nº 02/2013 justificada no artigo 24,
inciso IV da lei Federal nº 8666/93, apresentou a ilegalidade relatada na subseção 3.5.4
deste relatório.
Foram constatadas especificações que restrinjam a competição do certame
licitatório?

(art. 40, I, da Lei 8.666/93; art. 3°, II, da Lei 10.520/2002; art. 12, I, do Decreto Estadual n° 7.217/2006,

alterado pelos decretos n° 755 de 24/09/2007, n° 1.805 de 30/01/2009, n° 2.015/2009 e n° 2.134/2009)

Sim. Conforme descrito na subseção 3.5.1, o edital do

– GB 03.

pregão nº 02/2013

agrupou em um único lote (lote III) produtos diferentes produzidos por fabricantes diversos
, restringindo a participação de outras empresas interessadas no ramo.

3.

Houve justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não-parcelamento
dos objetos divisíveis?

(arts. 15, IV e 23, § 1° da Lei 8.666/93; Resolução de Consulta TCE 21/2010)

–

GB 04
Na amostra analisada não foi constatado parcelamento indevido de despesas.

4.

Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a
modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente?
23, §§ 2° e 5º, 24, I e II, da Lei 8.666/93; e Resolução de Consulta TCE 21/2010)

(arts.

– GB 05

Na amostra analisada não foi constatado parcelamento indevido de despesas.
5.

Foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por
dispensa e/ou inexigibilidade?
8.666/1993)

(art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº

- GB 06.

Sim. Conforme descrito na subseção 3.5.4 deste relatório, a aquisição feita
através da dispensa licitatória nº 02/2013 foi feita com preço superior ao praticado no
mercado.
6.

Os editais das licitações garantiram tratamento diferenciado às microempresas e/ou
empresas de pequeno porte?

(arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e legislação específica)

–

GB 08
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Sim. Porém não foi observada a proibição de contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte para locação de mão de obra, conforme estabelecido no art.
17, inciso XII da L. C. 103/2006, e descrito nas sub seções 3.5.2 e 3.5.3 deste relatório.
PREGÕES
3.5.1

Pregão presencial nº 02/2013

Pregão nº 02/2013 – Data da abertura: 01/03/2013, as 13:30 h
Edital (minuta) publicado no DOE/MT de 19/02/2013, Jornal Oficial Eletrônico dos
Municípios de MT do dia 19/02/2013 e Diário de Cuiabá de 19/02/2013
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material hidráulico
para manutenção das redes existentes de água do DAE/VG (264 itens, divididos em 03
lotes)
Orçamento Inicial: Empresa Água e Saneamento – Valor total: R$ 734.975,00 (252 itens)
Hidrosolo Com. e distribuidora de Material de Construção Ltda – R$ 452.713,
Valor total: R$ 1.453.078,54 (262 itens)

Estimativa do setor de compras:

R$ 1.144.247,62.

VENCEDORES
Firmas

1. ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA -

Lote 03: R$ 485.000,00

2. W.L. DA SILVA & CIA LTDA –

Lote 02: R$ 35.330,00

3. VEDASYSTEM IND. E COM. DE PROD. P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS – Lote 01: R$ 98.200,00
TOTAL GERAL:

R$ 618.530,00

Achado Nº 16:
G_ 13. Licitação_Grave_13. Ocorrência de irregularidades
nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais
legislações vigentes).
5.1 Irregularidades no Edital do Pregão nº 02/2013, item 12.5.10 que trata da
qualificação técnica, por não assegurar ali o cumprimento das obrigações, pelas
licitantes, descumprindo, assim, o disposto no inciso XXI do artigo 37 da C. F. e o inciso
III do art. 30 da Lei 8666/93 e no Anexo I, por conter agrupamento de 253 produtos
diferenciados num único lote (lote III), restringindo a competitividade da licitação e,
portanto, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, nos termos do art.
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3º caput e § 1º inciso I da Lei 8666/93, cabendo a aplicação de multa aos responsáveis,
nos termos dos artigos 74 e 75, inciso II da L. C. 269/2007 e art. 289, inciso I da Res. Nº
14/2007 – RITCE/MT.
5.2 Não promoção de diligência destinada a confirmar a autenticidade de falso atestado
técnico, conforme previsto no § 3º do art. 43 da Lei 8666/93, resultando na habilitação
e contratação, no Pregão nº 02/2012, da empresa W. L. da Silva & Cia Ltda (atual
CAPITOLIO COM. DE SECOS E MOLHADOS E PRESTADOR DE SERVIÇO LTDA,
CNPJ

nº

16.791.107/0001-35),

comprovadamente

“empresa

de

fachada”,

comprometendo a lisura do procedimento licitatório fraudando e frustrando o caráter
competitivo do Pregão nº 02/2013 estabelecido no art. 3º da Lei 8666/93 e a
constituindo o crime previsto no art. 90 da mesma lei, cabendo a aplicação de multa
aos responsáveis, nos termos dos artigos 74 e 75, inciso II da L. C. 269/2007 e art. 289,
inciso I da Res. Nº 14/2007 – RITCE/MT e declaração de inidoneidade da empresa,
para participar, por até 05 (cinco) anos, de licitação na administração pública estadual e
municipal, nos termos do art. 88, inciso II c/c art. 87, inciso IV da lei 8666/93, art. 41 da
L. C. 269/2007 e art. 295 da Res. Nº 14/2007 – RITCE/MT. Subseção 3.5.1.2b.

Situação encontrada
Foram encaminhados eletronicamente a esta equipe os documentos
digitalizados no sistema Control-P, deste Tribunal, sob o nº 278602/2013 (anexado a estes
autos), a fim de que, em cumprimento ao despacho exarado em 02/12/2013 pelo
Conselheiro Substituto Moisés Maciel, fosse incluso como ponto de controle nas contas
anuais do exercício 2013 do DAE/VG o levantamento e análise de todos os contratos
referentes ao Pregão Presencial nº 02/2013 celebrados entre aquela Autarquia e as
seguintes empresas:
–

W. L. Da Silva Cia Ltda-ME (CNPJ nº 16.791.107/0001-35), cujo

nome fantasia é CAPITOLIO PRODUTOS E SERVIÇOS;
–

VEDASYSTEM

IND

E

COM.

DE

PRODUTOS

(CNPJ

Nº

09.565.740/0001-40)
–

MULTIPARK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME (CNPJ

Nº 11590156/0001-96).
Em atendimento, passa-se a análise requerida.

73

TCE/MT
Fls.

74

Rub._______

Síntese da origem e dos fatos

3.5.1.1

Constam dentre os documentos integrantes do protocolo nº 278602/2012
encaminhado a esta Equipe pelo Conselheiro Substituto, o ofício nº 638/2013/CAOP/PGJ,
de 23/10/2013 originado do Coordenador Geral do CAOP, Sérgio Silva da Costa,
endereçado ao Presidente do Tribunal de Contas e protocolada neste Órgão em
30/10/2013, solicitando que, com fulcro no Termo de Cooperação Técnica nº
001/2008/TCE-MT/MPE/PGJ-MT, seja designado um auditor contábil para realizar

a

análise solicitada nos autos SIMP 000359-005/2013, da Promotoria de Justiça de Várzea
Grande, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades cometidas nos contratos
firmados pelo DAE/VG com as empresas W. L. Da Silva Cia Ltda-ME, Vedasystem Ind. E
Com. De Produtos e Multipark Comércio e Representações Ltda-ME oriundos do Pregão
Presencial nº 02/2013.
Reportando-se ao mencionado autos SIMP 000359-005/2013, verifica-se
tratar-se de Inquérito Civil instaurado na 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de
Várzea Grande através da Portaria nº 28/2013, de 26/06/2013, visando apurar denúncias
de irregularidades no Pregão Presencial nº 02/2013 originadas de denúncia anônima nº
000359-005/2013 recebida via ouvidoria geral do Ministério Público e Representação
protocolizada naquela Promotoria de Justiça pela empresa de comunicação VG Notícias.
Portanto, para contextualização do assunto, necessário partir das denúncias
motivadoras do Inquérito Civil em referência:
1ª) Denúncia anônima – enviada, via internet, no dia 28/02/2013, as 16:40 h.
na página da ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, protocolado
naquele órgão sob o nº 359-005/2013 e relatando, em síntese, o seguinte:
- O Presidente do DAE/VG, Evandro Gustavo, tem um esquema com a empresa W. L.
da Silva & Cia Ltda-ME;
- A segunda empresa ALICERCE MAT. P/ CONSTRUÇÃO é do pai do Sr. Felipe, que
também é funcionário do DAE/VG;
–

A empresa W. L. Da Silva & Cia Ltda não existe, só tem fachada e em nome de laranja
e os documentos da empresa são todos falsos.
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2ª) Representação – Protocolada em 01/03/2013, as 12:03 h na Promotoria
de Justiça de Várzea Grande, originado do veículo de comunicação VG Notícias que
circula na internet3 informando sobre irregularidades no procedimento do pregão
presencial, nº02/2013, que será realizado no dia 01/03/2013, as 13:30 h, constando, em
suma, que (doc. pág. 63 a 70 e 199 a 201 do protocolo nº 278602/2013 ):
–

Um dos lotes terá como vencedora a empresa W. L. Da Silva & Cia Ltda-ME -

Nome fantasia Capitólio Produtos e Serviços, de propriedade de Natália Rita de Carvalho e Wiliam Luiz
da Silva;
–

A referida empresa é de “papel” pois não tem sede física ou estoque de

matérias para serem fornecidos ao DAE/VG e está instalada dentro de um escritório de contabilidade
denominado Organização Contábil Paulista, sediado na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, 2825,
Bairro do Cristo Rei, conforme foto feita pela reportagem do VG Notícias;
–

na verdade a empresa é de propriedade de Kleverson da Silva, com quem o

Presidente do DAE/VG tem grande proximidade, conforme foto enviada junto a denúncia;
–

O atestado técnico da W. L. da Silva & Cia Ltda-ME foi fornecido pela Empresa

Alicerce Materiais de Construção, de propriedade do Sr. Elias Celso Viecili e Sandra Maria Sine Viecili,
que também participará do certame e cujo filho Bruno Rafael Viecili foi nomeado pelo Diretor
presidente do DAE/VG, no cargo de Assistente Técnico Jurídico – DGA 7, demonstrando a proximidade
e a camaradagem entre eles;
–

O referido atestado técnico afirmando que a empresa W. L. da Silva & Cia Ltda

tem condições de fornecer o objeto do certame, é falso, pois a empresa não possui estoque ou entrada
e saída de mercadorias.

Recebidas as denúncias e instaurado o Inquérito Civil nº 359-005/2013
mediante a Portaria nº 28/2013, de 26/06/2013, seguiram algumas providências adotadas
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso – 1ª Promotoria de Justiça Cível de
Várzea Grande, cujos atendimentos assim, podem assim serem resumidas:

3 Disponível em: http://vgnoticias.com.br/2012/
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a) Requisição ao DAE/VG que enviasse cópia dos documentos integrantes do Pregão presencial nº
02/2013 e informações quanto ao noticiado nas denúncias;

Atendimento: O Diretor Presidente do DAE/VG, à época, Evandro Gustavo Pontes da Silva,
respondeu, em 18/03/2013 de forma negativa as denuncias, afirmando que inexiste participação ou
habilitação ao certame no Processo Licitatório n° 03/2013 realizado, da empresa ALICERCE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, que os requisitos formais do Processo Licitatório 03/2013
foram preenchidos, e inexistem vícios no respectivo processo, tendo o processo sido regido por
extrema lisura pela autarquia como pelas empresas licitantes, no mencionado processo licitatório foram
observados os princípios fundamentais do direito administrativo e do direito publico, especialmente os
princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa, da discricionariedade, da economicidade e
da legalidade e que aquela autarquia jamais manipulou ou consentiu com a ilicitude de quaisquer
procedimentos administrativo (doc. pág. 13 a 59 e 203/732 do protocolo nº 278602/2013). O sócio
representante da empresa W. L. Da Silva & Cia Ltda também encaminhou alguns documentos: Alvará,
Cartão de Contribuição do Contribuinte Eletrônica – CCE, Cadastro nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ, Notas Fiscais de aquisições de alho, cebola e telhas feitas em 17/01/2013 e 15/01/2013 pela
empresa (pág. 94 a 101 do protocolo nº 278602/2013).
b) Requisição à Junta Comercial do Estado – JUCEMAT/MT do envio de cópias dos contratos sociais
das empresas W. L. DA SILVA CIA LTDA, HG COM. DE MAT. HIDRÁULICOS LTDA, VEDASYSTEM
IND. E COM. DE PROD. P/ INSTALAÇÃO PREDIAL, ATACADÃO DA CONSTR. LTDA, MULTIPARK
COM. E SERV. REPRES. LTDA E MÁLAGA COM. e SERVIÇOS LTDA.

Atendimento: A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT encaminhou cópias dos
contratos sociais das empresas solicitadas (doc. pág. 126 a 187 e do protocolo nº 278602/2013).
c)

Determinação de realização de Laudo de constatação da empresa W L. Da Silva & Cia Ltda,

nome fantasia CAPITÓLIO PRODUTOS E SERVIÇOS.
Atendimento: O oficial de Diligência, Thiago Luiz Alves do Nascimento, em atendimento ao
MANDADO DE CONSTATAÇÃO, encaminhou em 08/07/2013 a Certidão atestando que (pág. 183/189 do
protocolo nº 278602/2013):
ci)

Se no endereço Av. Gonçalo Botelho de Campos nº 2825 ou 2835, Várzea Grande

(MT) funciona a empresa W. L. Da SILVA & CIA LTDA ;
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Resposta: Sim, funciona a empresa WL DA SILVA CIA LTDA-ME, com nome fantasia
CAPITOLIO PRODUTOS E SERVICOS.
cii) Ramo da atividade da empresa
Resposta: Segue anexo contrato de constituição
ciii) Pessoa responsável pela empresa;
Resposta: Wilian Luiz da Silva
civ) Existência de estoque de materiais hidráulicos para venda;
Resposta: Não existem estoque de materiais hidráulicos para venda
cv) Existência de alguma outra empresa funcionando no aludido endereço
Resposta: Não existe outra empresa funcionando no aludido endereço
cvi) Fotos da fachada e interior do estabelecimento comercial
Resposta: Encaminha fotos anexas ao Laudo

Após tais providências, a Promotora de Justiça, Valnice Silva dos Santos
deliberou (fls. 191/194 do protocolo nº 278602/2013) em 14/10/2013, naqueles autos de
Inquérito Civil (processo nº 00359-005/2013), que solicitasse ao Centro de Apoio as
Promotorias (CAOP), a fim de que, valendo-se do convênio firmando com o Tribunal de
Contas do Estado:
1. Realizasse perícia contábil respondendo alguns quesitos e enviasse à
Promotoria de Justiça, preferencialmente em prazo não superior a 10 (dez) dias uteis
extrato demonstrativo de todas as licitações das quais já participou a empresa W.L. DA
SILVA CIA LTDA - ME (CNPJ n.° 16.791.107/0001-35) cujo nome fantasia e CAPITOLIO
PRODUTOS E SERVIÇOS, bem como de todos os pagamentos realizados em seu favor
por órgãos estaduais ou por entes públicos municipais, considerando que a firma referida
foi constituída apenas em 30/07/2012;
2. Solicitasse ao Tribunal de Contas do Estado que realize uma auditoria nos
contratos celebrados entre o Departamento de Água de Várzea Grande - DAE-VG - e as
empresas W L - DA SILVA CIA LTDA “ ME - CNPJ n-° 16.791.107/0001-35 (cujo nome
fantasia é CAPITOLIO PRODUTOS E SERVICOS),

VEDASYSTEM IND E COM DE PRODUTOS

e MULTIPARK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME— CNPJ 11590156/0001-96
- oriundos do Pregão Presencial n° 02/2013.
Em atendimento ao item 2. daquela deliberação, foi remetido a este Tribunal
o ofício nº 638/2013/CAOP/PGJ, de 23/10/2013 originado do Coordenador-Geral do
CAOP, Sérgio Silva da Costa, detalhado no início desta análise.
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Cumprindo o despacho do Conselheiro Substituto, esta equipe incluiu dentre
os pontos de controle da auditoria realizada na gestão 2013 do DAE/VG, o levantamento
e análise de todos os atos decorrentes do Pregão Presencial nº 02/2013 realizado por
aquela Autarquia, cujo resultado, descreve-se, a seguir.
Análise da Equipe

3.5.1.2

Como metodologia, a análise abrangeu as seguintes situações:
3.5.1.2a) Legalidade dos procedimentos do Pregão Presencial nº 02/2013
Edital
Submetido à apreciação do setor jurídico do DAE/VG, o Procurador Chefe,
Phillipe Augusto Marques Duarte, emitiu parecer jurídico favorável ao prosseguimento do
processo licitatório, condicionado às seguintes retificações:
–

retificação do Anexo X – Ata de Registro de Preço quanto a omissão do

prazo de entrega contida na cláusula 5ª e supressão dos elementos constantes no item
5.7 da mesma cláusula que fazem menção a danos e reparos em veículos. (pág. 296/298 do
protocolo nº 278602-2013).

Na Ata de Registro de Preços definitiva nº 04/2013 ( pág.
278602-2013),

685/709 do protocolo nº

constata-se que foram feitas as retificações apontadas por aquele parecerista.
Contudo, o exame dos termos do Edital e seus anexos denotam duas

irregularidades:
1ª) Qualificação Técnica.
Relativo à qualificação Técnica, o item 12.5.10 do Edital de Pregão
protocolo nº 278602-2013)

(pág. 253 do

estabelece, apenas, que a comprovação deve ser feita mediante

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor
da empresa licitante que comprove aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível, em características com o objeto da licitação.
Não constou, do edital, maiores detalhamentos ou parâmetros de como se
daria essa comprovação de aptidão no atestado de capacitação técnica, tais como,
margem do valor e/ou quantidades de produtos fornecidos ao atestante.
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Sobre esse assunto, o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal deixa
claro que as exigências de qualificação técnica e econômica devem ser indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações; e o inciso III do art. 30 da Lei 8666/93
estabelece que a aptidão para desempenho de atividade pertinente deve ser compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
Portanto, a redação dos dispositivos acima mencionados deixa a critério da
entidade licitante estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações, exigências essas que devem ser pertinentes e compatíveis
com o objeto da licitação (Hely Lopes Meirelles, in Direito Adm. Brasileiro, 27ª ed.).
Nesse aspecto, a preocupação da entidade licitante deve ser sempre no
sentido de que os participantes comprovem a qualificação técnica, não apenas
teoricamente, mas efetiva e concretamente, nas palavras de Marçal Justen Filho 4:
Não é suficiente, por outro lado, delimitação implícita dos requisitos técnicos de
participação. (...) Alude-se, nesta linha, à qualificação técnica real. Significa que a
qualificação técnica a ser investigada é não apenas aquela teórica, mas também a efetiva,
concreta. É a titularidade de condições práticas e reais de execução do contrato. Em vez de
exame apenas teórico do exercício da atividade, as exigências voltam-se para a efetiva
capacitação de desempenhar satisfatoriamente o objeto licitado.(destacou-se).

Sob esse prisma , o gestor deve incluir na qualificação técnica os parâmetros
necessários e suficientes para salvaguardar os interesses da administração pública,
demonstrada tecnicamente a necessidade dos parâmetros fixados, com o cuidado de não
restringir o caráter competitivo do certame, como entende o TCU:
Decisão n. 351/TCU:
A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter competitivo da licitação não
constitui óbice a que a Administração estabeleça os requisitos mínimos para participação no
certame considerados necessários à garantia da execução do contrato, à segurança e
perfeição da obra ou do serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento de
qualquer outro interesse público (fundam. legal: art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei n. 8.666/93).
Acórdão nº0032-01/03-1, de 28/01/2003 – 1ª Câmara
31.Em suma, percebe-se claramente a convergência dos entendimentos da doutrina e
jurisprudência pátria no sentido de se considerar perfeitamente legítima a inserção de
exigência, nos editais de licitações públicas, como requisito prévio à habilitação, de
comprovação da capacidade técnica dos interessados em contratar com a Administração,
sendo amplamente majoritária a concepção, segundo Marçal Justen Filho, de que a
comprovação dessa qualificação técnica deve abranger tanto o aspecto operacional como o
profissional, consoante inteligência do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal c/c o art.
30, inciso II, da Lei n. 8.666/1993 (in.: Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 9ª ed. São Paulo: Dialética. 2002. p. 319).
32.Nesse contexto, pode-se concluir que a entidade que promove a licitação deve
fundamentar adequadamente a exigência da capacidade técnica, demonstrando de forma
inequívoca sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado, de modo a
afastar eventual possibilidade de restrição ao caráter competitivo do certame.
4FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Pag. 43
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9.2
- determinar ao Município de Macapá/AP que, nas licitações realizadas com
recursos públicos federais, ao inserir nos editais exigência de comprovação de
capacidade técnica, de que trata o art. 30 da Lei n. 8.666/1993, seja sob o aspecto
técnico-profissional ou técnico-operacional, consigne no respectivo processo, expressa
e publicamente, os motivos dessa exigência, e demonstre, tecnicamente, que os
parâmetros fixados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado,
assegurando-se de que a exigência não implica restrição do caráter competitivo do
certame;
SÚMULA Nº 263/2011 - TCU
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

No pregão ora em análise, o objeto a ser licitado era um registro de preços
de

264 diferentes produtos de material hidráulico, num preço estimado de R$

1.453.078,54 para futuras e eventuais aquisições para manutenção das redes existentes
de água do DAE/VG, a serem fornecidos no prazo de 05 dias após a solicitação daquele
Departamento.
Portanto, nada mais razoável e prudente do que a administração do
DAE/VG exigir, na qualificação técnica, que a empresa participante comprovasse a sua
aptidão mediante 02 atestados, no mínimo, fornecidos pessoa jurídica pública ou privada,
declarando que ela forneceu ao atestante produtos em características e quantidades
semelhantes as do objeto licitado, dentro do prazo previsto, principalmente porque o
fornecimento dar-se-ia em etapas, de acordo com a necessidade daquele Departamento,
durante a vigência do Registro de Preço (01 ano).
Ao contrário, o item 12.5.10 do Edital de Pregão n. 02/2013
protocolo nº 278602-2013)

(pág. 253 do

especifica, tão somente, que a comprovação deve ser feita mediante

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da
empresa licitante.
O resultado da negligência do gestor, nesse aspecto, é que uma das
licitantes, a empresa W. L. da SILVA & Cia Ltda, vencedora do Lote I e denunciada na
representação que ora se examina, foi considerada habilitada, mesmo tendo apresentado
como comprovante de qualificação técnica um único atestado fornecido pela empresa
ALICERCE PRIME

(Doc. fl. 416TCE e pág. 568 do protocolo nº 278602-2013)

declarando que a referida

empresa W. L. Da Silva & Cia Ltda nos fornece Materiais Hidráulico em Geral, sendo
cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, sugerindo, com isso, que a
licitante é fornecedora habitual do atestante, para revenda no comércio local.
80

TCE/MT
Fls.

81

Rub._______

Contudo, esse fato se comprovou inverídico mediante a declaração posterior
(doc. fl. 417TCE) obtida por esta Equipe durante a diligência de circularização (relatada
no item 3.5.1.2.b2 adiante), de que as aquisições da firma atestante se deram uma única
vez e, ainda, assim, de materiais para utilização na construção da sua sede, ou seja, em
quantidades muito inferiores aos 264 itens licitados, necessários ao DAE/VG para dar
manutenção das redes de água no Município de Várzea Grande.
Além disso, restou também comprovado que a referida empresa W. L. da
SILVA & Cia Ltda não possuía à época da licitação e nem atualmente, nenhum produto
em estoque, muito menos os materiais hidráulicos nas especificações e quantidade
licitada (relatada no item 3.5.1.2.b1 adiante), dado esse que colocou em risco a garantia
do cumprimento contratual pela empresa, nos lotes que viesse consagrar-se vencedora.
Dessa forma, pode-se afirmar que houve falha na cláusula do edital que
trata da qualificação técnica, pois esta não assegurou o cumprimento das obrigações,
pelas licitantes, descumprindo, assim, o disposto no inciso XXI do artigo 37 da
Constituição Federal e o inciso III do art. 30 da Lei 8666/93.
2ª) Agrupamento de produtos de fabricantes diferentes num único lote
A análise do Edital do Pregão

(pág. 347/353 do protocolo nº 278602-2013)

denota que a

lista de 264 produtos a serem licitados descritos no Anexo I, foi separada em três lotes, a
saber:
LOTES
I

TIPO DE PRODUTO
Tubo PVC PBA com anel

Quantidade de itens
5

II

Aplicador flexível, Aplicativo flexível sextavado, dispositivo sextavado de supressão
e lacre anti-fraude

6

III

Tubo PVC de Fofo com anel, tubo PVC vinil, Luva PVC de correr, redução PVC,
registro de pressão bronze, Anel p/ tubos de PVC e de FOFO, Tubo de PVC
soldável e rígido, TE de redução, cruzeta, curva de PVC, registro de gaveta,
adaptador politileno, kit cavalete de ferro galvanizado, registro de PVC roscável,
joelho de PVC, joelho de ferro galvanizado, curva macho fêmea de ferro
galvanizado, hidrômetro residencial ¾ multijato, etc.

25
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Verificou-se, ainda, nos documentos integrantes do processo licitatório, que
as empresas FORTSAM COMERCIAL LTDA (São Paulo), METODORC, FERST
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES (Cuiabá e Porto Velho) manifestaram interesse em
participar do Pregão e encaminharam ao pregoeiro algumas dúvidas relativas a itens do
Edital, as quais algumas foram por ele esclarecidas e outra motivou a retificação do edital
por conter quantidade de produtos incorreta

(pág. 359/369 e 378/383 do protocolo nº 278602-2013 ).

Em um daqueles expedientes a empresa FORTSAM argumentou em
26/02/2013 que, considerando que no mercado nacional tem fabricantes somente de
tubos ou somente de conexões ou somente de materiais galvanizados ou somente de
hidrômetros, o Lote 03 deveria separar esses materiais, o que tornaria o processo mais
justo e democrático e daria uma maior competitividade com aquisições a melhores
preços, a exemplo do que ocorreu no Pregão nº 004/2012 realizado pelo próprio DAE

(pág.

381 do protocolo nº 278602-2013).

Em resposta, o Pregoeiro informou que o Departamento de Licitação não
tem responsabilidade de forma alguma na montagem dos devidos lotes e que aquele
Departamento é responsável apenas pela elaboração do Edital e anexos e pela condução
de todos os trabalhos até a sua finalização e que os lotes não infringem nenhuma
irregularidade; em consequência, não acolheu tal solicitação

(pág. 383 do protocolo nº 278602-

2013).

Contudo, tal argumento do Pregoeiro não procede pois, observa-se que os
documentos que motivaram a realização do certame licitatório e antecederam a
elaboração do edital originaram do setor de compras do DAE/VG, destacando a
necessidade de adquirir materiais hidráulicos para serem utilizados na integração e
manutenção de redes, encaminhou em anexo uma lista de 364 produtos discriminados
sequencialmente, sem separação por lotes (pág. 203/209 do protocolo nº 278602-2013).
Nem mesmo os orçamentos encaminhados por duas empresas e que
serviram de base para a estimativa da despesa apresentaram os produtos separados por
lote (pág. 210/235 do protocolo nº 278602-2013).
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Apenas no Anexo I do Edital do Pregão é que os produtos foram separados
em 03 lotes, cujo lote III foi contestado pela empresa FORTSAM
278602-2013).

(pág. 347/353 do protocolo nº

Portanto, além de demonstrar a responsabilidade do Pregoeiro na separação

dos produtos em lotes, a providência requerida pela empresa FORTSAM, aqui analisada,
mereceria do Pregoeiro uma investigação mais cuidadosa da vantagem para a
administração pública em subdividir o lote III, levando em consideração as especificidades
de diferentes fabricantes, para diferentes produtos (tubos, conexões, materiais
galvanizados, hidrômetros), o que não ocorreu.
O resultado dessa omissão do Pregoeiro é que o Pregão nº 02/2013, que
teve início as 13:40 h do dia 1º de Março de 2013, teve a participação de, apenas, 06
empresas, (não participaram FORTSAM COMERCIAL LTDA , METODORC e FERST
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES inicialmente interessadas na competição), das
quais, apenas 03 empresas apresentaram propostas e lances para os produtos do
questionado Lote III, significando que o agrupamento de produtos diferenciados num
único lote restringiu a competitividade da licitação e, portanto, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração, nos termos do art. 3º caput e § 1º inciso I da Lei 8666/93.
Fase de Julgamento do pregão
Conforme ata de julgamento do Pregão as 06 empresas participantes deram
os seguintes lances finais (pág. 510/519 do protocolo nº 278602-2013):
PARTICIPANTES DOS LANCES:
Firmas Participantes

Sócios

PREÇOS LANCE FINAL
Lote 01

Lote 02

Lote 03
550.000,00

1. HG COM. DE MAT.
HIDRÁULICO LTDA

Geraldo Noronha Ferreira e
Elita Olina Alves

36.000,00 227.664,00

2. ATACADÃO DA
CONSTRUÇÃO LTDA

Anselmo José de Oliveira e
Araquenia Holanda Futigami

38.000,00

NÃO PARTICIPOU

485.000,00

37.940,00

NÃO PARTICIPOU

NÃO PARTICIPOU

3. MÁLAGA COM. E SERV. LTDA Waldir Dias de Moura e

Thales Vinicius de Matos Moura

4. MULTIPARK COM. E SERV.
REPRES. LTDA

Dayanne Elle Costa Souza e 45.846,50 303.433,80
Douglas Caetano de Souza

480.000,00

5. W.L. DA SILVA & CIA LTDA

Wilian Luiz da Silva e
Natália Rita de Carvalho

35.330,00 99.000,00

NÃO PARTICIPOU

NÃO
PARTICIPOU

NÃO PARTICIPOU

6. VEDASYSTEM OND. E COM. Jaime Nazario
DE PRODUTOS P/ INSTALAÇÃO Suely Rosa Frias e

98.200,00

Mary Yokoyama Sonoda
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VENCEDORES (pág. 669/670 do protocolo nº 278602-2013):
Firmas

1. ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA
2. W.L. DA SILVA & CIA LTDA
VEDASYSTEM IND. E COM. DE PROD. P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS
TOTAL GERAL

PREÇOS LANCE FINAL
Lote 01

Lote 02

Lote 03

-

-

485.000,00

35.330,00

-

-

98.200,00

-

R$ 618.530,00

Inicialmente, a empresa MULTIPARK COM. E SERV. REPRESENTAÇÃO
LTDA havia sido considerada vencedora do Lote 03, ofertando o valor de R$ 480.000,00.
Contudo, a empresa ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA (2ª classificada) impetrou
recurso em 06/03/2013, requerendo a inabilitação da empresa MULTIPARK, alegando
erro insanável relativo a procuração apresentada após a fase de credenciamento,
contrariando o item 12, subitem 12.2.12, 12.5.13 e 12.5.14 do Edital e irregularidade na
apresentação da proposta, que não colocou o termo “... os materiais cotados atendem as
normas do INMETRO” e citação de marca que não fabrica o produto do item 25 e não
identificação da marca dos produtos dos itens 144, 145, 146, 147, 148, 154, 155 e 161
(identificou o nome do fornecedor).
Analisado pelo pregoeiro, verificando que a Certidão Negativa de Tributos
com a Fazenda Municipal de Várzea Grande-MT da empresa MULTIPARK encontrava-se
vencida e que, mesmo dando o prazo para apresentação de nova certidão, a interessada
não se manifestou, a empresa foi desabilitada em 14/03/2013. Em decorrência, foi
declarado vencedor do lote III a empresa ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA, no valor
de R$ 485.000,00, conforme registro na 2ª Ata da sessão pública de 15/03/2013

(pág.

607/615 e 640/647 do protocolo nº 278602-2013).

O parecer Jurídico nº 13/2013, emitido em 18/03/2013 pelo

Procurador

Chefe do DAE/VG, Phillipe Augusto Marques Duarte, deu parecer favorável a
homologação do pregão

(pág. 673/673 do protocolo nº 278602-2013).
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3.5.1.2.b) Verificação da procedência dos fatos denunciados
3.5.1.2.b1) Direcionamento do Pregão para favorecer empresa

A denúncia Protocolada na Promotoria de Justiça de Várzea Grande,
originada do veículo de comunicação VG Notícias, afirmou que um dos lotes teria como
vencedora a empresa W. L. da Silva & Cia Ltda-ME - Nome fantasia Capitólio Produtos e
Serviços, de propriedade de Natália Rita de Carvalho e Wiliam Luiz da Silva.
Realmente, observa-se que a denúncia em questão protocolada naquela
Promotoria na mesma data da abertura da licitação (01/03/2013), porém em horário
anterior (12:03 h - pág. 63/70 e 199/201 do prot. nº 278602/2013 ) da abertura do certame (13:30
h –

pág. 510/519 do prot. nº 278602-2013)

já antecipava o resultado da licitação, fornecendo o

nome da empresa vencedora de um dos lotes, o que foi confirmado na Ata de julgamento
e Ata de Registro de Preço

(pág. 510/519 e 697 do prot. nº 278602-2013):

W. L. da Silva & Cia Ltda-

ME, vencedora do lote 01.
Esse fato, aliado aos demais pontos denunciados, e abaixo analisados,
comprometem a lisura do certame e apontam para um direcionamento de seus
resultados, confirmando a denúncia.
3.5.1.2.b2) Empresa W. L. Da Silva & Cia Ltda é de “fachada”

Constam apontadas nas duas denúncias (anônima e naquela formulada pelo
Jornal eletrônico VG Notícias), que a empresa W. L. da Silva & Cia Ltda existe apenas de
fachada

(no “papel”) pois, não tem sede física ou estoque de matérias para serem

fornecidas ao DAE/VG, que está instalada dentro de um escritório de contabilidade
denominado Organização Contábil Paulista instalado na Av. Gonçalo Botelho de Campos,
2825, Bairro do Cristo Rei, conforme foto feita pela reportagem do VG Notícias.
A empresa formalizou o seu contrato social em 30/07/2012 e registrou-o na
JUCEMAT em 20/08/2012, com a razão social de W. L. DA SILVA & CIA LTDA e nome
fantasia CAPITOLIO PRODUTOS E SERVIÇOS, CNPJ nº 16.791.107/0001-35, sede na
Av. Gonçalo Botelho de Campos, nº 2835, Bairro Cristo Rei – Várzea Grande, tendo como
sócios Wilian Luiz da Silva, com cota de R$ 60.000,00 (50%) e Natália Rita de Carvalho,
com cota de R$ 60.000,00 (50%) -

pág. 423/425 do prot. Nº 278602-2013).
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Necessário destacar que o nº do endereço citado na denúncia (2825)
diverge daquele registrado no contrato social (2835) e que, conforme visita in loco, por
esta Equipe de auditoria (relatado mais adiante), no endereço denunciado funciona
realmente, a empresa Organização Contábil Paulista.
Durante o cumprimento do Mandado de Constatação ordenado pela
Promotora de Justiça, o Oficial de Diligência emitiu, em 08/07/2013, a certidão informando
que a sede empresa W. L. D Silva & Cia Ltda funciona no endereço indicado (juntando
fotos da fachada), que não existe estoque de materiais hidráulicos para venda (juntou foto
do interior da loja) e não existe outra empresa funcionando no aludido endereço.
Diante da defasagem do tempo dessa constatação, esta equipe entendeu
necessário realizar nova vistoria no local para certificar da situação atual da empresa, cujo
resultado, descreve-se, a seguir.
Em 19/03/2014, diligenciando até o endereço indicado no contrato social (Av.
Gonçalo Botelho de Campos, nº 2835 – Bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT), a equipe
de auditoria verificou que o prédio estava com as portas fechadas e não constava nenhum
letreiro indicativo da empresa em questão (nome fantasia CAPITOLIO PRODUTOS E
SERVIÇOS), conforme foto no local (ilustrações nº 02 e 03 do Anexo III, deste relatório).
Diante disso, a equipe dirigiu-se à sede da empresa Organização Contábil
Paulista localizada próxima dali (02 casas após), no número 2825, (ilustração nº 01 do
Anexo III, deste relatório) e constatou que o sócio da empresa denunciada, W. L. da Silva
& Cia Ltda (nome fantasia CAPITOLIO PRODUTOS E SERVIÇOS), Wilian Luiz da Silva,
trabalha (ou é proprietário) no local. Em entrevista a esta equipe de auditoria, aquele
sócio informou que havia se retirado da sociedade e que a empresa em questão estava
funcionando em outro endereço.
Realmente, examinando a 1ª alteração contratual que foi registrada na
JUCEMAT em 04/10/2013 (após a realização do Pregão nº 02/2013), verifica-se que ela
resultou em três mudanças (doc. 429/432TCE):
–

Nome da razão social: a empresa W. L. Da Silva & Cia Ltda passou a

denominar-se CAPITOLIO COMÉRCIO DE SECOS E MELHADOS E PRESTADOR DE SERVIÇO
LTDA, permanecendo o mesmo nome fantasia (“ CAPITOLIO PRODUTOS E SERVIÇOS ”);
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–

O sócio Waldir Luiz da Silva retirou-se da sociedade e, em seu lugar entrou o

sócio Alessandro Marcos Santos, com cota de R$ 160.000,00 (72,73%) e permanecendo Natália Rita
de Carvalho, com cota de R$ 60.000,00 (27,27%);
–

O endereço da empresa passou de Avenida Gonçalo Botelho de Campos, nº

2835, Bairro Cristo Rei – Várzea Grande, para Rua Irmã Elvira, nº 342 Bairro Manga – V. Grande (MT).

A descrição da atividade econômica do estabelecimento permaneceu a
mesma: comércio varejista de produtos alimentícios em geral , de tintas e materiais para
pintura, de vidros, de ferragens e ferramentas e de materiais de construção em geral (doc.
fls. 427TCE).
Diante disso, a equipe dirigiu-se na mesma data (19/03/2014) ao novo
endereço da empresa, para a devida constatação. No local, verificou-se que na fachada
do imóvel consta o nome da empresa ALESSANDRO MARCOS SANTOS-ME – Alho
Estrela” – CNPJ nº 05.664.278/0001-87 (doc. fls. 430TCE e 433/434TCE), conforme
comprova a foto tirada no local (ilustrações nº 04 e 5 do Anexo III, deste relatório),
empresa essa constituída em 12/05/2003, de propriedade do mesmo novo sócio da exW. L. DA SILVA & CIA LTDA (atual CAPITOLIO COMÉRCIO DE SECOS E MELHADOS E
PRESTADOR DE SERVIÇO LTDA), Alessandro Marcos Santos.
Ou seja, as duas empresas ( ALESSANDRO MARCOS SANTOS-ME – Alho Estrela” – CNPJ
nº 05.664.278/0001-87 e W. L. DA SILVA & CIA LTDA, atual CAPITOLIO COMÉRCIO DE SECOS E MELHADOS E
PRESTADOR DE SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 16.791.107/0001-35 )

tem o mesmo endereço cadastrado no

CNPJ na Receita Federal: Rua Irmã Elvira, nº 342, Bairro Manga, Várzea Grande (MT).
Solicitada e obtida autorização do proprietário para conhecer o interior da
sede, esta equipe de auditoria constatou que ali funciona beneficiamento e comércio de
alho, conforme comprovam as fotos tiradas no local (ilustrações nº 06 e 7 do Anexo III,
deste relatório), não existindo nenhum estoque ou indício de comercialização de materiais
hidráulicos, objeto da licitação aqui analisada.
Tanto essa constatação da Equipe na data atual (19/03/2014), quanto a
constatação feita pelo oficial de diligência da Procuradoria geral de Justiça em
08/07/2013, demonstram que a empresa licitante W. L. da Silva & Cia Ltda, embora exista
legalmente (contrato social registrado na JUCEMAT), não existe de fato, pois não exerce
sua atividade no local indicado de inscrição no CNPJ e nem possui capacidade técnica
para a execução dos serviços contratados, representando o que se considera “empresa
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de fachada”, confirmando a denúncia

e comprometendo a lisura do procedimento

licitatório e a garantia de cumprimento da contratação/Ata de Registro de Preços.
Essa situação, inclusive, é motivo para baixa do CNPJ e declaração de
empresa inapta, pela Receita Federal, nos termos dos artigos 80, § 1º, incisos I e II e art.
81, § 5º da Lei 9.430/1996 (Lei de Ajuste Tributário).
3.5.1.2.b3) Inidoneidade do Atestado de Capacitação Técnica apresentado pela
empresa W. L. Da Silva & Cia Ltda
De acordo com a denúncia formulada pelo veículo de comunicação VG
Notícias, o atestado técnico da W. L. da Silva & Cia Ltda-ME foi fornecido pela Empresa
Alicerce Materiais de Construção, de propriedade do Sr. Eliar Celso Viecili e Sandra Maria
Sine Viecili, que também participará do certame e cujo filho Bruno Rafael Viecili foi
nomeado pelo Diretor presidente do DAE/VG, no cargo de Assistente Técnico Jurídico –
DGA 7, demonstrando a proximidade e a camaradagem entre eles.
Alega, ainda, que o referido atestado técnico afirmando que a empresa W. L.
da Silva & Cia Ltda tem condições de fornecer o objeto do certame é falso, pois a
empresa não possui estoque ou entrada e saída de mercadorias.
Para confirmar tal denúncia, esta equipe de auditoria dirigiu-se até o
estabelecimento atestante (Alicerce Materiais de Construção) localizado a Rua Dom
Orlando Chaves, nº 2068, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande (ilustração 8 do Anexo III
deste relatório) e, em entrevista direta com o seu proprietário, Eliar Celso Viecili, obteve
a informação por escrito (doc. fl. 417TCE) de que os materiais adquiridos da empresa
licitante W. L. da Silva & Cia Ltda, a que se refere o atestado por ele emitido em
25/05/2013 (doc. fl. 416TCE), foram fornecidos uma única vez e, ainda, assim, para
utilização na construção da sua sede, ou seja, em quantidades muito inferiores aos 264
itens licitados, necessários ao DAE/VG para dar manutenção das redes de água no
Município de Várzea Grande.
Assim, além de referir-se de forma genérica, não especificando a quantidade
de materiais fornecidos, embora declare no atestado inicial (doc. fl. 416TCE), que a
Empresa W. L. da Silva & Cia Ltda ... nos fornece Materiais Hidráulico em Geral, sendo
cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, tal declaração não reflete o que
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de fato ocorreu, pois não houve fornecimentos habituais para revenda, como sugere o
verbo utilizado no atestado

(“fornece”) mas, tão somente, uma única aquisição em

pequena quantidade e, nesse sentido, tal documento apresentado como qualificação
técnica realmente não atesta a aptidão da licitante para atender o objeto licitado, nos
termos pretendidos no inciso II do art. 30 da Lei 8666/93.
Destaca-se que as outras duas empresas licitantes e vencedoras dos lotes I
(ATACADÃO CONSTR. LTDA) e III (VEDASYSTEM IND. e COM. de PRODUTOS p/
CONSTR. PREDIAL) apresentaram atestados de diferentes origens, a despeito da
cláusula do edital não detalhar a quantidade de atestados necessários, especificando a
quantidade de materiais a que se referem cada declaração:
ATACADÃO: 02 atestados (Dibox e Prefeitura de V. Grande–pág. 663/664 do prot. nº 278602/2013)
VEDASYSTEM: 04 atestados (AGEPISA, DMAE/MG, Pref. de Juiz de Fora-MG e SAAE-Itapemirim/ES
- pág. 542/545 do protocolo nº 278602/2013).

Diante de tantas evidências, caberia ao Pregoeiro e/ou Comissão
Permanente de Licitação – CPL levantar a suspeição do atestado técnico apresentado
pela empresa W. L. da Silva & Cia Ltda e promover a diligência necessária para a
validação do documento, conforme permitido no § 3º do art. 43 da Lei 8666/93. Não o
fazendo, tal omissão resulta na responsabilização também do pregoeiro pela ilegalidade
aqui identificada.
Nesses termos, pode-se considerar que o atestado fornecido pela empresa
Alicerce e apresentado pela licitante W. L. da SILVA & CIA LTDA, como documento de
habilitação técnica, é falso, caracterizando fraude e frustração do caráter competitivo da
licitação, por parte da empresa W. L. da Silva & Cia Ltda, confirmando a denúncia.
A respeito do assunto, Pereira Júnior (1995)5 assim se posiciona:
Consuma-se o fato típico com a frustração ou fraude do caráter competitivo da
licitação, independentemente de ter o agente auferido a vantagem que objetivava a
conduta punível. A obtenção da referida vantagem, se constitui elementar do tipo
subjetivo, sublinhando o especial fim de agir, não é condição para a consumação do delito,
que se aperfeiçoa com a só conduta de frustrar ou fraudar o torneio licitatório. Se o agente,
porém, chegar a alcançar a vantagem, através da adjudicação do objeto da licitação,
temos o exaurimento do crime, o que deve ser levado em consideração pelo juiz na
imposição da pena.

5 Jessé Torres Pereira Júnior. Comentários à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. 3ª ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 1995. p. 551
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Portanto, no caso aqui analisado, tem-se consumada a frustração e a fraude
do caráter competitivo da licitação e a constituição do crime, tendo em vista que a falsa da
documentação levou a empresa W. L. da Silva & Cia Ltda a ser considerada habilitada e
adjudicada ao objeto do lote II da licitação.
Em caso análogo, o TCU, ao apreciar representação formulada por equipe
de auditoria da Secex/AM noticiando irregularidades na Concorrência nº 3/2008 realizada
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM (processo
nº 016.488/2009-6), decidiu pela declaração de inidoneidade da empresa acusada de
apresentar atestado com conteúdo falso, mesmo ela sendo inabilitada na fase de
qualificação do certame justamente em razão da falsidade de seu atestado:
Relatório
3.
O atestado em questão certificava que a referida empresa havia cumprido, de forma
satisfatória e com reconhecido valor agregado, o seguinte objeto: "Construção de uma planta para
produção industrial, medindo 1.452 m², (...) de acordo com as seguintes especificações: elaboração do projeto arquitetônico e estrutural (...); - preparação do local de instalação, com
desmatamento e terraplenagem (...); - construção de unidade fabril (...); - cobertura com estrutura
metálica e telhas tipo trapezoidal. (...)".
7. Em resposta à diligência (fl. 16), a empresa S.A. Pharmakos Ltda. informou que o atestado em
questão não havia sido confeccionado pela empresa e que o timbre e os dizeres no rodapé não
eram os utilizados em seu material de expediente. Todavia essa empresa confirmou que o
atestado foi assinado por seu sócio majoritário, o qual, no entanto, - alegou a empresa - não tinha
conhecimento sobre o fim a que se destinava.
8. Nessa mesma resposta, a S.A. Pharmakos Ltda. confirmou que a Fort Empreendimentos Ltda.
elaborou o "Projeto de Construção - Plantas, e não a realização e construção efetiva de
determinada obra", e acrescentou, ao fim, que o representante legal assinou o atestado
"pensando que tal declaração destinava-se exclusivamente para este objetivo, ou seja, para
atestar a confecção do "Projeto de Contrução – Plantas"".
18. Relatam, ainda, acerca de visita da equipe ao local informado pela empresa em seu atestado
de capacidade técnica e constatou que a obra fora realizada por empresa diversa, a Porto
Seguro. Na verdade, a Fort Empreendimentos havia elaborado apenas o projeto de expansão da
S.A. Pharmakos. Dessa forma, concluiu serem equivocadas as informações prestadas pela Fort
no referido atestado.
33. Quanto à desistência da empresa de continuar no certame, o fato não tem o condão de
elidir o ato irregular praticado, tampouco de eximi-la de penalidade, cabível às empresas
ou aos profissionais que "tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação", conforme prevê o art. 88, inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993. Portanto, mesmo que a
empresa não tenha prosseguido no certame e sequer vencido a licitação, está sujeita às
penalidades legais em virtude da prática do ato ilícito, a saber, a apresentação de atestado falso.

35. Diante do exposto, este Tribunal, ante as evidências de fraude ao certame, não
poderá se furtar de declarar a inidoneidade do licitante, com fulcro no art. 46 da Lei
nº 8.443, de 1992, aplicando-lhe ainda a multa cominada no art. 58, inciso II, da
mesma lei.
Voto do Relator
12. No caso ora examinado, tenho que o requisito subjetivo da fraude é inequívoco, vez que é
infactível dissociar a apresentação do atestado com conteúdo falso, por parte da empresa
Fort Empreendimentos e Tecnologia Ltda., da conduta consciente tencionada a burlar o
certame e auferir vantagem indevida na licitação.
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13. O mesmo não ocorre, porém, com relação ao requisito objetivo, haja vista que a licitante foi
inabilitada no âmbito da Concorrência nº 3/2008, justamente em razão da falsidade de seu
atestado. Não há que se falar, nesse caso, então, em prejuízo efetivo ao certame, em dano à
Administração ou, ainda, em eliminação, ou mesmo redução, do caráter competitivo da licitação.
Restou caracterizada, assim, tão-somente e no máximo a tentativa de fraude ao certame.
25. Vejo que o inciso II do art. 88 fala em "atos ilícitos visando a frustrar".
25.1. E noto que o verbo "visar" significa, neste caso, segundo o Dicionário Aurélio, "ter por fim ou
objetivo; ter em vista; mirar", donde concluo que, neste caso, sim, a lei está cuidando de apenar a
mera tentativa.
25.2. No caso do vocábulo "frustrar", o Dicionário Aurélio assim o define, nesse contexto, como
sendo: "enganar a expectativa de; iludir; defraudar". Ora, o verbo "defraudar" comporta
significados diversos, como: espoliar fraudulentamente; fraudar; privar dolosamente de; lesar
dolosamente; prejudicar, esbulhar; fraudar; contrariar, iludindo com subterfúgios; iludir,
desenganar; fraudar; e, ainda, privar fraudulentamente; espoliar.
25.3. Quero demonstrar com isso que o tipo administrativo previsto no inciso II do art. 88 da Lei nº
8.666, de 1993, é distinto daquele indicado no art. 46 da Lei nº 8.443, de 1992, porquanto o
primeiro comporta interpretação mais larga e, logo, bem mais ampla que o segundo, que se
refere a "fraude comprovada a licitação".
26. Logo, observo que a objetividade jurídica do tipo descrito na Lei de Licitações e Contratos é
bem mais ampla do que a daquele contido na Lei Orgânica do TCU.
Acórdão nº 2179-31/2010 – Plenário
9.4. declarar a inidoneidade da Fort Empreendimentos e Tecnologia Ltda. para participar,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal;
9.5. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas que,
comprovada a prática de ato ilícito por parte de empresas ou profissionais, visando a frustrar os
objetivos de certame licitatório, aplique as sanções previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei
8.666/1993, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, independentemente de
vínculo contratual posterior do licitante fraudador;

Aliada a apresentação de atestado falso, observou-se, ainda, que durante a
instrução do Inquérito

Civil nº 359-005/2013, na 1ª Promotoria de Várzea Grande

(comentado nesta análise), com o intuito de comprovar o exercício normal de sua
atividade comercial, a empresa denunciada, W. L. da Silva & Cia Ltda, encaminhou 02
notas fiscais ao produtor emitidas por Marcos Bittencourt (do Estado de Santa Catarina)
em 17/01/2013 (pág. 98/99 do protocolo nº 278602/2013), nas quais constam a venda de
alho industrial e cebola crioula à empresa W. L. da Silva & Cia Ltda.
A apresentação de, apenas, 02 notas ficais e, ainda, assim, comercializando
(compra) outro produto diferente dos materiais hidráulicos licitados, significa que, mesmo
quando teve oportunidade de comprovar que a empresa não é apenas “ de fachada”,
como denunciado, ela não o fez.
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Quanto a relação de parentesco do atestante (proprietário da empresa
ALICECE) com servidor do DAE/MT, como denunciado, também é possível confirmar nos
registros do sistema APLIC, deste Tribunal, a nomeação no quadro de pessoal do
DAE/VG de seus 02 filhos:
–

Bruno Rafael Viecelli, filho de Eliar Celso Viecelli e Sandra Maria Sine Viecelli, nomeado no

cargo comissionado de Assistente Técnico-Jurídico-DGA-7 em 02/01/2013 (Ato nº 01/2013), lotado na Gerência de
Operações e Transporte do DAE/VG, com salário mensal de R$ 1.500,00 e exonerado em 03/03/2013 (Ato nº
004/2013);

–

Fillipe Augusto Viecelli, filho de Eliar Celso Viecelli e Sandra Maria Sine Viecelli, nomeado no

cargo comissionado de Gerente de Transporte -DGA-6 em 02/01/2013, lotado na Gerência de Operações e Transporte
do DAE/VG, com salário mensal de R$ 3.052,07 e exonerado em 12/09/2013;

O parentesco entre o proprietário da empresa ALICECE, e servidores
nomeados pelo presidente do DAE/VG em cargos de livre exoneração no DAE/VG,
compromete, ainda mais, a independência do Atestado de Capacidade Técnica emitido
por aquela empresa, e aqui analisado.
Todos esses fatos demonstram que, definitivamente não ficou comprovada
que a empresa licitante tivesse a aptidão técnica suficiente, de maneira a garantir o
cumprimento das cláusulas contratadas, no interesse da administração pública e,
consequentemente, não houve lisura no procedimento licitatório, tornando procedente a
denúncia.
3.5.1.2c) Verificação de contratação das licitantes vencedoras
Não foi formalizado contrato com as empresas vencedoras; apenas Ata de
Registro de Preços nº 04/2013, de 26/03/2013, com as empresas vencedoras W. L. da
SILVA & CIA LTDA-ME, ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA e VEDASYSTEM
INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS, publicada no Jornal
Oficial Eletrônico dos Municípios, do dia 28/03/2013, pelo prazo de 12 meses

(pág. 684/727

do protocolo nº 278602-2013).

Portanto, tratando-se de registro de preços, não há compromisso do
DAE/VG em adquirir a totalidade dos produtos, cujos preços constam ali registrados; as
aquisições deveriam ocorrer de acordo com a necessidade daquele Departamento e,
ainda, assim, durante a vigência da ata, cujo prazo de 12 meses extinguiu em
28/03/2014.
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3.5.1.2d) Verificação dos pagamentos efetivados em 2013 às licitantes vencedoras,
decorrentes do Pregão nº 02/2013.
De acordo com os dados fornecidos pelo DAE/VG ao sistema APLIC, deste
Tribunal, no exercício 2013 aquele Departamento fez os seguintes pagamentos às
empresas vencedoras do Pregão nº 02/2013:
Firmas
1. ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA (Total Lote 1 vencedor:
R$ 485.000,00

VALORES
Empenhado R$ 326.881,29 e Pago
R$ 250.771,79

2. W.L. DA SILVA & CIA LTDA (Total Lote 2 vencedor: R$ 35.330,00)
VEDASYSTEM IND. E COM. DE PROD. P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS (Total Lote 3
vencedor: R$ 98.200,00)
TOTAL GERAL (Lotes 1+02+03): R$ 618.530,00

0,00
Empenhado e Pago R$ 51.083,00
Empenhado R$ 377.964,29 e Pago
R$ 310. 854,79

Portanto, foi adquirido (empenhado) em 2013, apenas 61,10% do total
licitado (R$ 618.530,00), dos quais, nenhuma aquisição junto à empresa denunciada, W.
L. da Silva & Cia Ltda, vencedora do Lote 02.
De acordo com dados fornecidos pelo DAE/VG ao mesmo sistema APLIC
deste Tribunal, não foi empenhado, em 2014 nenhum valor às empresas vencedoras do
pregão nº 02/2013, aqui analisado.
Conclusão Final sobre a análise do pregão nº 02/2013
As constatações de auditoria relatadas na subseção 3.5.1.2 deste relatório
indicam que o procedimento do Pregão nº 02/2013 apresentou ilegalidades nas cláusulas
e anexo I do edital (não especificação do atestado de qualificação técnica e agrupamento de diferentes
materiais produzidos por fabricantes diversos em um único lote III )

que contrariaram o inciso XXI do

artigo 37 da Constituição Federal e o inciso II do art. 30 da Lei 8666/93, prejudicando a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração, nos termos do art. 3º caput e §
1º inciso I da Lei 8666/93, e permitindo sair vencedora empresa sem qualificação técnica
comprovada que garantisse o cumprimento das obrigações contratadas, indicando
direcionamento do resultado do certame.
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Sobre a responsabilidade pela ilegalidade do edital verifica-se que, de acordo
com o art. 3º, inciso I da Lei nº 10.520/2002, cabe à autoridade competente definir os
critérios na fase preparatória do pregão. Por sua vez, o art. 3º, incisos I e IV daquela lei
não incluem, dentre as competências do pregoeiro, a elaboração do edital.
Todavia, durante sua manifestação, o Pregoeiro, Cláudio Vinicius de Arruda
Gomes

(pág. 382 do protocolo nº 278602/2013)

afirma que coube ao departamento de Licitação a

elaboração do edital e anexos, cujo presidente é o próprio Pregoeiro (Portaria nº
002/2013).
Nesse caso, pode-se afirmar que as ilegalidades na cláusula e Anexo do Edital
já comentadas é responsabilidade do Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitação,
Cláudio Vinicius de Arruda Gomes e do Diretor Presidente do DAE/VG, à época, Evandro
Gustavo Pontes da Silva, responsável pela adjudicação e homologação do resultado
licitatório

(pág. 683 do protocolo nº 278602/2013),

com responsabilidade solidária do parecerista

jurídico, Phillipe Augusto Marques Duarte – OAB/MT n.12.566,
protocolo nº 278602/2013),

(pág. 296/298 e 672/673 do

nos termos do art. 3º, inciso I e do art. 4º incisos VVI e XXII da Lei

10.520/2002.
Também ficou demonstrada a fraude provocada pela empresa licitante W. L. da
Silva & Cia Ltda, frustrando os objetivos licitatórios, representada no fato de que a sua
constituição se deu unicamente para participar do Pregão nº 02/2013, (haja visto não ter
ficado comprovado o exercício de suas atividades comerciais regulares, principalmente na
comercialização de produtos hidráulicos, objeto da licitação) e a má-fé demonstrada na
apresentação de documento falso para atestar a sua capacidade técnica, cuja
aceitabilidade é responsabilidade do Pregoeiro.
Critério
Sobre qualificação Técnica, assim dispõe a Constituição Federal e a Lei
8666/93:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
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O agrupamento de diferentes produtos originados de fabricantes diversos
num único lote (Lote III) prejudicou a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e restringiu o caráter competitivo do certame, nos termos estabelecidos no
art. 3º caput e inciso I, § 1º da Lei 8666/93, abaixo transcritos:
Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato;

A obrigatoriedade e os critérios a exigência dos documentos de qualificações
técnica e econômico-financeira no edital bem como a responsabilidade da CPL e/ou
Pregoeiro na habilitação das empresas constam previstos nos arts. 30 e 43 e art. 3º,
incisos I, III e IV e art. 4º, inciso XIII da Lei Federal nº 10.520/2002:
Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos;
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for
o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras
não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
Lei nº 10.520, de 17/07/2002
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto
do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos
para fornecimento;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no
inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais
estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora
da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e
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IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a
comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e
qualificações técnica e econômico-financeira;

A previsão das penalidades aplicáveis às empresas que fraudam o caráter
competitivo do certame frustrando os objetivos da licitação constam nos artigos 87, 88 e
90 da Lei 8666/93:
Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também
ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos
por esta Lei:
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa."
L. C. Nº 269/2007 – LOA/TCE-MT
Art. 41. Comprovada a ocorrência de fraude à licitação, o Tribunal declarará o licitante
fraudador inidôneo para participar de licitações públicas poraté 05 (cinco) anos.
Art. 74. A multa será aplicada à pessoa física que der causa ao ato tido por irregular, e de
forma individual a cada agente que tiver concorrido para o fato, sendo o pagamento da multa
de responsabilidade dos infratores, devendo a decisão especificar as responsabilidades
individuais.
Art. 75. O Tribunal aplicará multa de até 1000 (mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal de Mato
Grosso – UPF-MT, ou outra que venha sucedê-la, na gradação estabelecida no regimento
interno, aos responsáveis por:
II — ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
Res. Nº 14/2007 - RITCE-MT
Art. 289 - Poderá ainda ser aplicada multa, isolada ou cumulativamente, co observância aos
valores referenciais – em UPFs/MT – estabelecidos em regulamento próprio, aos
responsáveis por:
I. ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
Art. 295. Comprovada a ocorrência de fraude em licitação, O Tribunal Pleno declarará a
inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até 05 (cinco) anos, de licitação na
administração pública estadual e municipal, nos termos do art. 41 da Lei Complementar
269/2007.
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Quanto a não existência, de fato, da empresa W. L. Da Silva & Cia Ltda,
cabe a baixa do seu CNPJ e a declaração de inapta, pela Receita Federal, como disposto
na legislação abaixo:
Lei nº 9.430/1996 – Lei de Ajuste Tributário
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar declarações
e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não regularizarem sua
situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da intimação.
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 1 o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas: ( Redação dada

pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009

)

I - que não existam de fato; ou ( ) Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009
II - que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham regularizado sua
situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes. ( Redação dada pela Lei nº

11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando obrigada,
deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos. (
Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 ).
§ 5 o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que
não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de
maio de 2009 )

Evidência
Documentos integrantes do Pregão nº 02/2013, Atestado de Qualificação
Técnica apresentado pela empresa W. L. Da Silva & Cia Ltda, visita in loco na sede da
empresa denunciada e entrevista feita com o sócio proprietário da empresa denunciada e
da empresa atestante da capacitação técnica.
Efeito
As ilegalidades verificadas no procedimento interno e externo do Pregão nº
02/2013 deixaram evidente a ocorrência de fraude na licitação por parte da empresa
licitante W. L. da Silva & Cia Ltda, frustrando os objetivos da licitação, tendo em vista que
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração ficou prejudicada.
Contudo, considerando que não houve a efetiva aquisição dos produtos
registrados na Ata do Pregão nº 02/20013 junto à empresa denunciada, não há que se
falar em prejuízo ao erário.
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Diante da diversidade e especificidade dos produtos licitados, não foi
possível

apurar se e o quantum do prejuízo

empresas licitantes:
INSTALAÇÕES PREDIAIS.

nas aquisições feitas junto as outras

ATACADÃO MAT. P/ CONSTR. e VEDASYSTEM

IND. E COM. DE PROD. P/

À vista disso e considerando que não foi apontada nenhuma

ilegalidade relativa a essas últimas empresas e que a vigência da Ata de Registro de
Preços já expirou em 28/03/2014, qualquer ato, nesta data, visando anular o pregão nº
02/2013 por ilegalidade, revela-se inócuo.
Dessa forma, cabe, tão somente, a este Tribunal:
a) Declaração de inidoneidade da empresa W. L. da Silva & Cia Ltda, atual
CAPITOLIO COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS E PRESTADOR DE SERVIÇO
LTDA, CNPJ nº 16.791.107/0001-35, para participar, por até 05 (cinco) anos, de licitação
na administração pública estadual e municipal, nos termos do art. 88, inciso II c/c art. 87,
inciso IV da lei 8666/93, art. 41 da Lei Complementar 269/2007 e art. 295 da Res. Nº
14/2007 – RITCE/MT.
b) a aplicação de multa aos responsáveis, nos termos do art. 3º, inciso I e do
art. 4º incisos VVI e XXII da Lei 10.520/2002.
Recomenda-se, ainda, remeter cópia da deliberação proferida por este
Tribunal sobre o assunto ora debatido, ao Ministério Público do Estado – Procuradoria
Geral de Justiça (Centro de Apoio Operacional – CAOP), para ciência da decisão adotada
por esta Casa e adoção das medidas de sua alçada.

Responsáveis
Cláudio Vinicius de Arruda Gomes - Pregoeiro e Presidente da Comissão de
Licitação, pelas ilegalidades na cláusula 12.5.10 e Anexo I do Edital por ele elaborado e
pela aceitabilidade do falso atestado técnico;
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente do DAE/VG,

e

responsável pela adjudicação e homologação do resultado licitatório;
Phillipe Augusto Marques Duarte – OAB/MT n.12.566, Procurador-Chefe do
DAE/VG, responsabilidade solidária como parecerista jurídico do certame.
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3.5.2

Pregão nº 06/2013

Pregão nº 06/2013 – Data da abertura: 10/06/2013, as 09:25 h
Edital (minuta) publicado no DOE/MT de 22/05/2013.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresas
especializadas para aquisições de materiais elétricos p/ manutenções das ETAS, dos
poços tubulares, das captações de água e quadros de comando do DAE.
LOTES 1 (186 ITENS)
Orçamento Inicial: Branel Com. de Materiais Elétr. Ltda – Valor total: R$ 586.504,75 (186 itens)
Prhimel Eletricidade e Hidráulico Ltda – R$ 452.713,82
Elétrica União Ltda – R$ 468.159,69
Paraná Com. De Materiais Elétricos e Serviços Ltda – R$ 586.504,55

Estimativa do setor de compras:

R$ 502.123,63

PARTICIPANTES: Paraná Com. de Materiais Elétricos e Serviços Ltda
Atacadão da Construção Ltda
3M Comércio de Materiais Elétricos
TECAUT Automoção Industrial Ltda (desclassificada)
VENCEDOR: Paraná Com. de Materiais Elétricos e Serviços Ltda : R$ 489.000,00
Achado Nº 17: DG_ 13. Licitação_Grave_13. Ocorrência de irregularidades nos
procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais
legislações vigentes).
6.1 Irregularidades no Edital do Pregão nº 06/2013, item 12.5.10 que trata da qualificação
técnica, por não assegurar ali o cumprimento das obrigações, pelas licitantes, descumprindo,
assim, o disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal e o inciso III do art. 30 da
Lei 8666/93, cabendo a aplicação de multa aos responsáveis, nos termos dos artigos 74 e 75,
inciso II da L. C. 269/2007 e art. 289, inciso I da Res. Nº 14/2007 – RITCE/MT.

Situação encontrada
Analisando o edital do Pregão nº 06/2013, verifica-se que a cláusula 12.5.10,
que trata da comprovação Qualificação Técnica dos licitantes, previu a apresentação de
um atestado que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível, em características com o objeto da licitação, apenas. Não detalhou os dados
necessários e suficientes para salvaguardar os interesses da administração pública,
demonstrada tecnicamente a necessidade dos parâmetros fixados, com o cuidado de não
restringir o caráter competitivo do certame.
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Tratando-se de aquisição de 186 diferentes produtos de material elétrico,
num preço estimado de R$ 502.123,63 para futuras e eventuais aquisições, a serem
fornecidos durante 12 meses e no prazo de 05 dias após a solicitação daquele
Departamento, tendo como finalidade as manutenções das ETAS, poços tubulares,
estação de captação e quadros de comando, nada mais razoável e prudente do que a
administração do DAE/VG exigir, na qualificação técnica, que a empresa participante
comprovasse a sua aptidão mediante 02 atestados, no mínimo, fornecidos pessoa jurídica
pública ou privada, declarando que ela forneceu ao atestante produtos em características
e quantidades semelhantes as do objeto licitado, dentro do prazo previsto, principalmente
porque o fornecimento dar-se-ia em etapas, de acordo com a necessidade daquele
Departamento, durante a vigência do Registro de Preço (01 ano).
Por isso, reitera-se o comentário desta Equipe aposto na subseção 3.5.1.2a,
deste relatório, no sentido de que a preocupação da entidade licitante deve ser sempre
no sentido de que, sem restringir o caráter competitivo, os participantes comprovem a
qualificação técnica, não apenas teoricamente, mas efetiva e concretamente, nas
palavras de Marçal Justen Filho e no entendimento do TCU, de maneira a assegurar o
cumprimento da execução do objeto licitado.
Critério
Sobre qualificação Técnica, assim dispõe a Constituição Federal e a Lei
8666/93:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A obrigatoriedade e os critérios para a exigência, no edital, dos documentos
de qualificação técnica na habilitação das empresas, constam previstos nos arts. 30 e 43
da Lei 8666/93, art. 3º, incisos I, III e IV e art. 4º, inciso XIII da Lei Federal nº
10.520/2002:
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Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos;
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for
o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras
não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
Lei nº 10.520, de 17/07/2002
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto
do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos
para fornecimento;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no
inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais
estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora
da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a
comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e
qualificações técnica e econômico-financeira;

A

previsão

das

penalidades

aplicáveis

aos

responsáveis

pelas

irregularidades na licitação, ora apontada, constam nos artigos 74 e 75 da Lei Orgânica
deste Tribunal e nos artigo 289, inciso I da Resolução nº 14/2007 – Regimento Interno
deste Tribunal – RITCE/MT:
L. C. Nº 269/2007 – LOA/TCE-MT
Art. 74. A multa será aplicada à pessoa física que der causa ao ato tido por irregular, e de
forma individual a cada agente que tiver concorrido para o fato, sendo o pagamento da multa
de responsabilidade dos infratores, devendo a decisão especificar as responsabilidades
individuais.
Art. 75. O Tribunal aplicará multa de até 1000 (mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal de Mato
Grosso – UPF-MT, ou outra que venha sucedê-la, na gradação estabelecida no regimento
interno, aos responsáveis por:
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II — ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
Res. Nº 14/2007 - RITCE-MT
Art. 289 - Poderá ainda ser aplicada multa, isolada ou cumulativamente, co observância
aos valores referenciais – em UPFs/MT – estabelecidos em regulamento próprio, aos
responsáveis por:
I.
ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;

Evidência
Edital do Pregão nº 06/2013 e Atestado Técnico apresentado pela empresa
licitante.
Efeito
A negligência do pregoeiro na elaboração do edital não estabelecendo em
cláusula própria os dados mínimos necessários para atestar a aptidão do licitante, permite
a habilitação de empresa sem capacidade operacional para atender os interesses da
administração, durante os 12 meses da vigência da ata de registro de preços.
Dessa forma, cabe a este Tribunal, a aplicação de multa aos responsáveis,
nos termos do art. 3º, inciso I e do art. 4º incisos VVI e XXII da Lei 10.520/2002.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente do DAE/VG, e
responsável pela adjudicação e homologação do resultado licitatório;
Cláudio Vinicius de Arruda Gomes - Pregoeiro e Presidente da
Comissão de Licitação e responsável pela elaboração do edital e
habilitação das empresas licitantes
Phillipe Augusto Marques Duarte – OAB/MT n.12.566, Procurador-Chefe
do DAE/VG, responsabilidade solidária como parecerista jurídico do
certame.
3.5.3

Pregão nº 07/2013

Pregão nº 07/2013 – Data da abertura: 05/06/2013, as 09:35 h (Ata de Registro de Preços nº
06/2013, de 18/07/2013)

Edital (minuta) publicado no DOE/MT de 22/05/2013.
Objeto: Registro de Preços p/ futura e eventuais contratações de empresas
especializadas na prestação de serviços de locação de veículos leves, utilitários,
motocicletas,

caminhões

e

máquinas

pesadas

com

operadores,

conforme

as

necessidades do DAE/VG .
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Orçamento Inicial: R$ 6.968.736,00.
PARTICIPANTES: VIDA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
S M DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA
N R DE A SANTANA LOCADORA
RIBERMAQ LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
PANTA CONSTRUTORA COMÉRCIO E LOCADORA LTDA – ME
LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA
CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA
CUNHA QUEIROZ & GARÓFOLO LTDA
RODRIGO DUARTE SILVA – ME ( desabilitada: ausência de apresentação da
documentação de qualificação técnica e de representante legal).
VENCEDORES
Firmas

EMPENHADO 2013

1. BRASIL CENTRO OESTE LTDA -

Lote 01: R$ 44.900,00
Lote 04: R$ 223.999,80

9.946,66

2. PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA –

Lote 02: R$ 687.000,00

173.181,17

3. S M DE ALMEIDA & CIA LTDA:

Lote 03: R$ 1.729.999,80 341.407,32

3. N R DE A SANTANA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS: Lote 5: R$ 213.840,00 e
Lote 6: R$ 975.999,00
TOTAL GERAL:

R$ 3.875.738,09

287.652,21
R$ 812.187,36

Achado Nº 18: DG_ 13. Licitação_Grave_13. Ocorrência de irregularidades nos
procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais
legislações vigentes).
7.1 Irregularidades no Edital do Pregão nº 07/2013, item 12.5.10 que trata da qualificação
técnica, por não assegurar ali o cumprimento das obrigações, pelas licitantes, descumprindo,
assim, o disposto no inciso XXI do artigo 37 da C. F. e o inciso III do art. 30 da Lei 8666/93, e
ausência de cláusula estabelecendo vedação à licitante optante pelo Simples Nacional (ME e
EPP), à utilização dos benefícios do regime tributário diferenciado na proposta de preços e na
execução contratual, prejudicando a competitividade e com inobservância do princípio da
isonomia estabelecidos no art. 3º caput e § 1º inciso I da Lei 8666/93, cabendo a aplicação de
multa aos responsáveis, nos termos dos artigos 74 e 75, inciso II da L. C. 269/2007 e art. 289,
inciso I da Res. Nº 14/2007 – RITCE/MT.
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Situação encontrada
Edital - Cláusula Qualificação Técnica
Analisando o edital do Pregão nº 07/2013, verifica-se que a cláusula
12.5.10, que trata da comprovação Qualificação Técnica dos licitantes, previu a
apresentação de um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
em nome e favor da empresa licitante, apenas.
Não detalhou os dados necessários e suficientes para salvaguardar os
interesses da administração pública, demonstrada tecnicamente a necessidade dos
parâmetros fixados, com o cuidado de não restringir o caráter competitivo do certame.
Observa-se que o objeto licitado refere-se às contratações de empresas
especializadas na prestação de serviços de locação, divididos em 14 itens distribuídos em
06 lotes, sendo:
- 300 horas mensais de locação de escavadeira hidráulica de 179 HP,
- 30 traslados de ida e volta da escavadeira
- 08 locações mensais de retros escavadeiras de 75 a 90HP, com condutor (locação de mão de obra)
- 10 locações mensais de caminhões semi-pesado tipo pipa de 8.000 Litros
- 05 locações mensais de caminhões semi-pesados de 15.000 litros
- 05 locações mensais de caminhões leves de 3,5 a 7 toneladas
- 06 locações mensais de veículos utilitários médio com motor de 140cv
- 15 prestação de serviços mensais de motoristas habilitado (locação de mão de obra)
- 15 prestação de serviços mensais de auxiliar de abast. e transporte de água (locação de mão de obra)
- 15 locações mensais de motocicletas de, no mínimo, 124 cm3;
- 15 locações mensais de veículos, tipo passeio, 1.0, 04 portas;
- 10 locações de veículos leves 1.3;
- 10 locações de veículos, tipo van, 1.4

Tratando-se de serviços tão repletos de especificidades, num preço
estimado de R$ 6.968.736,00, para futuras locações

durante 12 meses a serem

entregues no prazo de 24 horas (lote I) e 15 dias (lotes II, III, IV, V e VI) após a solicitação
daquele Departamento, nada mais razoável e prudente do que a administração do
DAE/VG exigir, na qualificação técnica, que a empresa participante comprovasse a sua
aptidão mediante 02 atestados, no mínimo, fornecidos pessoa jurídica pública ou privada,
declarando que ela prestou ao atestante os serviços de locação das máquinas e veículos,
com características e quantidades semelhantes as do objeto licitado, dentro do prazo
previsto, principalmente porque as locações dar-se-iam em etapas, de acordo com a
necessidade daquele Departamento, durante a vigência do Registro de Preço (01 ano).
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Observa-se que as empresas licitantes apresentaram, cada uma, apenas 01
atestado de capacidade técnica ( à exceção da empresa CONSTRUTORA BRASIL CENTO OESTE
LTDA, que apresentou 02)

e que, não obstante a omissão no edital, alguns discriminaram os

veículos e os maquinários referentes ao serviço atestado; porém, a empresa N. R. de A.
Santana, vencedora dos lotes 5 (locação de 06 veículos S 10) e 6 (locação de 15 motos,
15 Fiat Uno, 15 Fiat Strada e 10 Kombi), além de apresentar apenas 01 atestado de
capacidade técnica, este é bastante genérico, sem discriminar os tipos e quantidade de
veículos locados ou outro dado necessário a aferição da qualificação da empresa.
Assim que, fica caracterizada a ilegalidade do edital, com referência à
cláusula que trata da qualificação técnica dos licitantes, expondo a administração ao risco
de contratar empresas incapazes de atender o objeto licitado.
Por isso, reitera-se o comentário desta Equipe aposto nas subseções
3.5.1.2a, e 3.5.2 deste relatório, no sentido de que a preocupação da entidade licitante
deve ser sempre no sentido de que, sem restringir o caráter competitivo, os participantes
comprovem

a

qualificação

técnica,

não

apenas

teoricamente,

mas

efetiva

e

concretamente, nas palavras de Marçal Justen Filho 6 e no entendimento do TCU, de
maneira a assegurar o cumprimento da execução do objeto licitado.
Edital - Cláusula Microempresas (ME) e Empresas Pequeno Porte (EPP).
Observou-se que nos lotes 02 e 03 do Pregão nº 07/2013 constam, dentre
seus objetos, a locação de mão de obra (08 operadores de máquinas, 15 motoristas de
caminhão pipa e 15 auxiliares de abastecimento e transporte de água potável).
Destaque-se que no certame é permitida a participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, que gozam dos benefícios do simples nacional previsto na L.
C. 123/2006, e que o artigo 17, inciso XII, dessa mesma lei, exclui dessa prerrogativa
aquelas entidades que exercem atividades de locação de mão de obra.

6FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Pag. 43
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Nesse caso, sem restringir a participação das ME's e EPP's, haveria
necessidade do Edital prever cláusula estabelecendo vedação à licitante optante pelo
Simples Nacional (ME e EPP), da utilização dos benefícios

do regime tributário

diferenciado na proposta de preços e na execução contratual (com relação ao
recolhimento de tributos), ressaltando que, em caso de contratação, tal empresa estará
sujeita à exclusão obrigatória desse regime tributário diferenciado a contar do mês
seguinte ao da assinatura do contrato, mediante a comprovação de comunicação de sua
exclusão à receita Federal nos termos dos artigos 28 a 30 daquela mesma Lei
Complementar.
Contudo, não houve tal previsão no edital.
O resultado dessa omissão é que duas micro empresas licitantes, PENTA
SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA e S. M. de ALMEIDA e SILVA & CIA LTDA, foram
consideradas vencedoras dos lotes 02 e 03, nos quais constam serviços de locação de
mão de obra, sem que fosse exigido delas o compromisso de providenciar as
formalidades previstas nos artigos 28 a 30 da L. C. Nº 123/2006.
Além disso, verifica-se que aquelas empresas utilizaram-se dos benefícios
do regime tributário diferenciado na proposta de preços pois, na Planilha de Formação de
Preços de Mão de Obra não constaram previstas a contribuições ao INSS, SESI/SESC,
SENAI/SENAC, INCRA, SEBRAE, PIS, COFINS e ISS, resultando num valor de preço
final menor do que os das demais participantes (SAL e PANTA CONTRUTORA E
LOCADORA), demonstrando que houve prejuízo à competitividade resultante do regime
de tributação das empresas participantes do certame, com inobservância do princípio da
isonomia.
Processo nº 033.936/2011-0 Voto do Ministro Relator
2.
Conforme descrito no Relatório antecedente, no âmbito do Pregão Eletrônico nº
24/2011, promovido pela Companhia Energética de Alagoas (CEAL), discutem-se,
basicamente, duas questões. A Primeira, relativa aos preços cotados na proposta
vencedora, feita por empresa beneficiada pelo Simples Nacional, o que poderia afetar
a cotação oferecida.
3. A segunda, concernente ao fato de o edital referente ao certame em análise não
prever, em razão do objeto licitado, que a empresa proponente não poderia estar
beneficiada pelo sistema de tributação intitulado Simples Nacional, consoante
disposto no art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006.
4. Quanto ao primeiro ponto, registro que em 9/11/2011, a empresa Vega, vencedora do
certame, encaminhou o Ofício nº 114/2011 (Peça 13, p. 8) contendo em anexo planilhas
(Peça 13, fls. 9/10) já cotadas com base na tributação pelo Lucro Presumido e com o
mesmo valor unitário proposto inicialmente no contrato assinado, mantendo-se, assim,
como a proposta mais vantajosa para a CEAL.

106

TCE/MT
Fls.

107

Rub._______

5. Porém, considerando a assinatura de contrato, cumpre determinar à CEAL que
regularize a situação da contratação da empresa Vega, mediante alteração da
planilha de custos, de modo que o recolhimento dos tributos decorrente da execução
dos serviços objeto desta Representação não seja efetuado pelo Simples Nacional,
bem como exija da referida empresa a sua exclusão do multicitado sistema de tributação.
6. Em relação à segunda questão (item 3 retro), inicialmente é oportuno lembrar que a
jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a condição de optante pelo Simples
Nacional não impede a empresa de participar de licitação cujo objeto envolva a cessão de
mão de obra (Acórdão nº 2.798/2010 - Plenário). Entretanto, o item 9.3.1, do citado
acórdão, veda a utilização dos benefícios do Simples Nacional, tendo sido recomendado à
empresa responsável, no caso a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que "faça
incluir nos editais disposição no sentido de que a licitante, optante pelo Simples Nacional,
que venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará
sujeita à exclusão do Simples Nacional (...)". Tal vedação visa a garantir o princípio da
isonomia entre os licitantes, também destacado no Acórdão nº 797/2011 - Plenário.
7. Justificando a ausência no edital de previsão para que a empresa a ser contratada não
poderia se beneficiar do regime tributário diferenciado, bem como estaria obrigada à
exclusão do regime do Simples, a CEAL alega que "se as regras da Lei Complementar nº
123/2006 fossem integralmente transcritas o edital ficaria muito extenso" (Peça 13, p. 7).
8. Entendo que o argumento da CEAL não merece prosperar, haja vista que está em
questionamento tão somente a ausência de previsão no edital do pregão de que a
contratada não poderá beneficiar-se da condição de optante pelo Simples, quando o objeto
envolver a cessão e locação de mão de obra. Assim, concordo com a proposta da unidade
técnica
para
que
seja
dada
ciência
à
CEAL
sobre
essa
falha.
Acórdão nº 341/2012 – Plenário - 15/02/2012
9.2
dar ciência à Companhia Energética de Alagoas (CEAL), quanto à necessidade de
incluir nos editais de suas licitações disposição no sentido de que, em ocorrendo as
hipóteses de que tratam os arts. 17, inciso XII, e 30, inciso II, da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, seja vedada à licitante, optante pelo Simples Nacional, a
utilização dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado na proposta de preços
e na execução contratual (com relação ao recolhimento de tributos), ressaltando que, em
caso de contratação, estará sujeita à exclusão obrigatória desse regime tributário
diferenciado a contar do mês seguinte ao da assinatura do contrato, nos termos do art. 31,
inciso II, da referida lei complementar, conforme já decidido neste Tribunal no Acórdão nº
797/2011 – Plenário;
9.3 determinar à CEAL, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, no prazo de 60
dias, informe ao Tribunal o resultado das providências adotadas para regularizar o contrato
firmado com a empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 24/2011, Vega Comércio e
Serviços Ltda - ME (CNPJ 07.325.162/0001-49), mormente em relação à:
9.3.1. alteração da planilha de custos, de modo a evitar que a empresa Vega utilize-se
dos benefícios de empresa optante pelo Simples;
9.3.2. exigência de exclusão da empresa Vega Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ
07.325.162/0001-49) do sistema Simples Nacional;
9.4. determinar à CEAL, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que no caso de a
empresa Vega Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ 07.325.162/0001-49) não se
desvincular do sistema Simples Nacional, abstenha-se de prorrogar o contrato decorrente
do Pregão Eletrônico nº 24/2011;
Processo nº 013.038/2011-7 – Voto do Ministro Relator
5.3.2. incluir nos editais de suas licitações disposição no sentido de que, em ocorrendo
as hipóteses de que tratam os artigos 17, inciso XII, e 30, inciso II, da LC 123/2006, seja
vedada à licitante, optante pelo Simples Nacional, a utilização dos benefícios tributários
do regime tributário diferenciado na proposta de preços e na execução contratual
(com relação ao recolhimento de tributos), ressaltando que, em caso de contratação,
estará sujeita à exclusão obrigatória desse regime tributário diferenciado a contar do
mês seguinte ao da assinatura do contrato, nos termos do artigo 31, inciso II, da referida
lei complementar;
Acórdão nº 2510/2012, de 19/09/2012
9.4.
alertar o Banco da Amazônia S/A que deve essa instituição:
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9.4.1. incluir nos editais de suas licitações disposição no sentido de que, em ocorrendo
as hipóteses de que trata o art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006, seja vedada à
licitante, optante pelo Simples Nacional, a utilização dos benefícios tributários do regime
tributário diferenciado na proposta de preços e na execução contratual (com relação
ao recolhimento de tributos), ressaltando que, em caso de contratação, estará sujeita
à exclusão obrigatória desse regime tributário diferenciado a contar do mês seguinte
ao da assinatura do contrato, nos termos dos arts. 30, inciso II, e 31, inciso II, da referida
Lei Complementar;
9.4.2. incluir nos editais de suas licitações disposição no sentido de obrigar a contratada a
apresentar cópia do ofício, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação
que gera vedação à opção pelo Simples Nacional) à Receita Federal do Brasil, no prazo
previsto no art. 30, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006;
9.4.3. verificar, no momento imediatamente anterior à assinatura de seus contratos, se a
licitante vencedora, que iniciará a prestação de serviços à entidade, não se enquadra em
quaisquer das vedações previstas na LC nº 123/2006, tomando, se for o caso, as
providências para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil tenha imediata ciência de
situações como aquela tratada neste processo;
Acórdão nº 797/2011 – Plenário – 30/03/2011
9.2. alertar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina para
que:
9.2.1. incluir nos editais de suas licitações disposição no sentido de que, em ocorrendo
as hipóteses de que tratam os arts. 17, inciso XII, e 30, inciso II, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, seja vedada à licitante, optante pelo Simples Nacional, a
utilização dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado na proposta de
preços e na execução contratual (com relação ao recolhimento de tributos),
ressaltando que, em caso de contratação, estará sujeita à exclusão obrigatória desse
regime tributário diferenciado a contar do mês seguinte ao da assinatura do contrato, nos
termos do art. 31, inciso II, da referida lei complementar;
9.2.2. no momento imediatamente anterior à assinatura de seus contratos, verifique se a
licitante vencedora, que iniciará a prestação de serviços à entidade, não se enquadra
em quaisquer das vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, tomando,
se for o caso, as providências para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
tenha imediata ciência de situações como aquela tratada neste processo;
9.3. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a
fundamentam, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e às Prefeituras dos Municípios de
Florianópolis, Jaraguá do Sul e São José, todos no Estado de Santa Catarina, para que
tomem as providências de sua alçada (cf. competência prevista no art. 33 da Lei
Complementar nº 123, de 2006);

Tendo em conta a incidência de tributos federais e do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre os serviços que vêm sendo prestados pela
empresas PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA e S. M. de ALMEIDA e SILVA & CIA
LTDA ao DAE/VG, cabe encaminhar cópia do acórdão que vier a ser proferido por este
TCE/MT à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Finanças da
Prefeitura do Município de Várzea Grande (MT), onde os serviços estão sendo prestados,
para que tomem as providências de sua alçada.
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Critério
LC. Nº 123, de 14/12/2006
Art. 1º
Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive
obrigações acessórias;
II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações
acessórias;
III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de
bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de
inclusão.
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das
empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das
empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subsequente
àquele em que ocorrida a situação de vedação;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas."
Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato.
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
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Evidência
Edital do Pregão Presencial nº 07/2013, propostas de documentações d e
habilitação dos licitantes participantes.
Efeito
Não garantia do cumprimento da execução do objeto licitado, restrição ao
princípio da isonomia e do caráter competitivo e cometimento de ilegalidades.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente do DAE/VG, e
responsável pela adjudicação e homologação do resultado licitatório;
Cláudio Vinicius de Arruda Gomes - Pregoeiro e Presidente da
Comissão de Licitação e
Phillipe Augusto Marques Duarte – OAB/MT n.12.566, Procurador-Chefe
do DAE/VG, responsabilidade solidária como parecerista jurídico do
certame.
3.5.4

Dispensa Licitatória nº 02/2013
Achado Nº 19:
GB 02. L icitação_Grave_02. Realização de despesas com
justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação
(arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993).
Formalização do contrato nº 15/2013 com a empresa SUALL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, originado da Dispensa Licitatória nº 02/2013, com a finalidade
de adquirir 195.000 K de sulfato de alumínio, no valor totalizando R$ 243.250,00,
com preço acima do mercado e sem atender as formalidades exigidas no artigo 24,
inciso IV e artigo 26, parágrafo único, incisos II e III da Lei 8666/93.

Situação encontrada
Em 18/11/2013 foi formalizado o contrato nº 15/2013 com a empresa SUALL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, por dispensa licitatória nº 02/2013, com o objetivo de
adquirir parceladamente a quantidade estimada de 195.000 K de sulfato de alumínio, ao
preço de 1,25/K, totalizando R$ 243.250,00. O extrato do contrato publicado no jornal
Diário municipal do dia 02/12/2013.
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Analisando o processo de dispensa licitatória nº 02/2013, verifica-se que
teve início mediante o Termo de Referência de 12/11/2013, no qual foi requisitada a
aquisição de 195.000 Kilos de sulfato de alumínio granulado, sendo:
ETA I (Av. Ulisses Pompeu de Campos, s/nº – Centro – Várzea Grande (MT): 120.000 Kilos e
ETA II e III (Av. Júlio Campos, nº 2599 – Centro Várzea Grande-MT): 75.000 Kilos
Valor: R$ 243.450,00.
Antecedendo a contratação foram realizadas as seguintes consulta de
propostas:
SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Lavrinhas - SP) – R$ 1,25/kilo - 11/11/2013
CLORO MATO GROSSO (Várzea Grande-MT): R$ 1,68/kilo (R$ 1.680/Tonelada) - 25/10/2013
OBJETIVO PRODUTOS P/ TRATAMENTO DE ÁGUA (Ribeirão Preto-SP): R$ 1,80/kilo (R$
1.800,00/Tonelada) - 25/10/2013

O parecer jurídico nº 35/2013 emitido em 13/11/2013 foi favorável a aquisição
por dispensa licitatória junto à empresa SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
invocando o art. 24, inciso IV da Lei 8666/93, justificado pela
natureza do serviço, bem como sua efetividade e continuidade do serviço, conforme denota-se a
justificativa do departamento solicitante, que visa atender, garantir e assegurar a eficiência no
tratamento da água bruta, a ser realizada na ETA I, ETA II e ETA III, eis que estas entraram em
fase de testes e operações desde agosto de 2013 e que a quantia do presente objeto estimada
nos autos do PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2012 foi de 357.000 Kg e esta já foram
atingidas/consumidas antes do prazo de validade que é de 12 meses do referido contrato, tendo
em vista que houve um aumento considerável de 40% (quarenta por cento) na produção de água
tratada superando a quantia estimada no ano 2012... contratação emergencial para atender a
continuidade da água tratada para aproximadamente 265.000 munícipes residentes em Várzea
Grande, justificando a pretensão solicitada.

Durante o exercício 2013 foi pago o total de R$ 272.580,00, cujo histórico
menciona tratar-se do pregão presencial nº 005/2012; nenhum valor foi pago em 2013
por conta da dispensa nº 02/2013 (contrato nº 125/2013).
Em relação a dispensa que ora se analisa, observa-se a seguinte
ilegalidade:
1ª) Ausência da justificativa do preço e da escolha do fornecedor,
contrariando os incisos II e III do parágrafo único do artigo 26 da Lei 8666/93
Observou-se que, anteriormente, foi adquirido pelo pregão nº 05/2012,
357.000 Kilo de sulfato de alumínio junto à empresa ETICA COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS (R$ 0,76/kilo) – Ata de Registro de Preços nº 01/2012, de 14/12/2012.
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Ou seja, a aquisição 01 ano antes foi 64,47% menor do que a compra
originada da dispensa ora analisada (R$ 1,25/Kilo), demonstrando, com isso, que o preço
adquirido por dispensa licitatória foi muito acima de qualquer índice oficial de reajuste de
preço e, portanto, muito acima do mercado.
Além disso, na verificação do preço, foram consultadas apenas 03 empresas
e, ainda, assim, duas estão sediadas fora do Estado de Mato Grosso (Ribeirão Preto-SP e
Lavrinhas – SP), inclusive a contratada SUALL INDÚSTRIA COM. LTDA.
Não foram consultadas outras empresas sediadas em Cuiabá ou Várzea
Grande, como a Ética Comércio de Produtos Químicos Ltda (Cuiabá), Indústria Química
CMT (Várzea Grande), Quimar Comércio de Produtos Químicos Ltda (Cuiabá-MT), cujo
preço deve ficar menor, considerando a inexistência do custo com frete.
Destaque-se que no Pregão nº 05/2012, a empresa SUALL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA participou do certame e não foi classificada porque o preço ofertado no
lance ficou acima da vencedora ETICA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Necessário ressaltar que mesmo na dispensa licitatória, devem ser
observados os interesses da administração, incluindo-se aí, o preço mais vantajoso.
Dessa forma, pode-se afirmar que não foi justificada a escolha da empresa
SUALL na aquisição por dispensa licitatória aqui analisada.
2ª) Aquisição em quantidade superior ao necessário ao atendimento da
situação emergencial, contrariando o inciso IV do art. 24 da Lei 8666/93
Na aquisição anterior feita através do pregão nº 05/2012, em 14/12/2012,
foram adquiridos 375.000 Kilos de sulfato de alumínio, para serem utilizados durante o
ano 2013.
Na dispensa licitatória ora examinada, a aquisição (195.000 K), justificada no
fato de que houve aumento de 430% na produção de água tratada superando a quanatia
estimada em 2012, e correspondeu a 52% da aquisição anterior, o que implica afirmar
que atenderia um período de 06 meses aproximadamente.
Portanto, a dispensa licitatória não ficou demonstrada que a aquisição foi na
quantidade necessária a atender a somente a situação emergencial, como consta
estabelecido no inciso IV do art. 24 da lei 8666/93.
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Critério
A aquisição por dispensa licitatória em caráter de emergência encontra
amparo no inciso IV do artigo 24 da Lei 8666/93, obedecidas as formalidades
estabelecidas no artigo 26 daquela mesma lei:
Lei 8666/93
Art. 24. É dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24,
as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8 o desta Lei deverão ser comunicados,
dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº
11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste
artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for
o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Evidência
Documentos integrantes do processo de dispensa licitatória nº 15/2013 e do
Pregão nº 05/2012, cujos objetos são idênticos.
Efeito
A aquisição por dispensa licitatória, sem justificar o preço e a escolha do
contratado, em valor manifestamente superior ao praticado no mercado, representa
prejuízo ao erário.
Responsáveis
Zelandes Santiago - Diretor Presidente do DAE/VG,

e responsável pela

adjudicação e homologação da dispensa licitatória;

Cláudio Vinicius de Arruda Gomes – Pregoeiro, Presidente da Comissão de
Licitação e responsável pela requisição da aquisição, por dispensa licitatória,
junto a empresa SUALL IND. COM. LTDA
Phillipe Augusto Marques Duarte – OAB/MT n.12.566, Procurador-Chefe
do DAE/VG, responsabilidade solidária como parecerista jurídico da dispensa.
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3.6

Contratos administrativos
Foram formalizados 35 instrumentos, sendo 09 sob a forma de contratos

(originados de dispensas licitatórias, convite e adesões) e 26 Atas de Registro de Preços
para futuras aquisições.
Como ponto de controle foram examinados 02 contratos e

04 Atas de

Registro de Preços, como a seguir discriminadas:
–

Contratos nº 10/2010 (relatado na subseção 3.4.1) e Contrato nº 15/2013 (relatado
na subseção 3.5.4) e

–

Atas de Registro de Preços nº 6/2013 (relatado na subseção 3.4.2 e 3.4.3 deste
relatório), nº 4/2013 (relatado na subseção 3.5.1), nº 7/2013 (relatado na subseção
3.5.2) e nº 6/2013 (relatado na subseção 3.5.3).

3.7

Convênios
Não foi formalizado e nem há vigente nenhum convênio formalizado pelo

DAE/VG no exercício 2013.
3.8

Pessoal
No exercício de 2013, a Coordenadoria de Pessoal – RH do Departamento

de Água e Esgoto de Várzea Grande,

esteve sob a responsabilidade do Sr. Elienai

Umbelino Amorim, nomeado através do Ato de Nomeação nº 001/2013 em 02/01/2013,
cópia anexada fls.607/TCE.
3.8.1

Quadro de Pessoal Previsto em lei
O Regime dos servidores do Departamento de Água e Esgoto – DAE, é o

Estatutário estabelecido mediante Lei nº 1164 de 20/11/1991.
No ato de inspeção foi fornecida a esta equipe técnica as seguintes leis
2387/2001,

2552/2003,

2792/2005,

3110/2007,

3189/2008,

3450/2010

e

Lei

Complementar 3758/2012, que tratam da autorização de cargos que vigoraram em 2013.
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Após analise, ficou constatado que a legislação vigente é a Lei 3189/2008,
que foi a última que alterou a estrutura administrativa do DAE revogando todas as demais;
tendo esta autorizado 316 cargos efetivos e 32 cargos comissionados, totalizando 348
servidores.
Em abril/2012, mediante Lei 3.758/2012, os comissionados foram alterados
na sua composição :
–
sendo extintos os cargos em comissão de simbolo DAS-1, DAS-2 e
DAI-2, totalizando 23 cargos, e,
–
criando 34 novos cargos de provimento em comissão.

O Quadro oficial de servidores efetivos e comissionados é de 350
servidores, sendo 316 cargos efetivos e 34 comissionados, descritos a seguir:
CARGOS
I - CARGO EFETIVO DE NÍVEL FUNDAMENTAL

VAGA/
LEI

VAGAS PRENCHIDAS
EFETIVOS

COMISSÃO

VAGAS
RESTAN
CONTRATADO
TES

FISCAL DE CORTE

50

10

00

29

11

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

70

18

00

47

05

ENCANADOR

18

03

00

15

00

TOTAL NIVEL FUNDAMENTAL

138

31

00

91

16

OPERADOR SIST. ÁGUA E ESGOTO

75

12

01

58

04

OPERADOR DE FATURAMENTO

20

07

01

12

00

MOTORISTA

06

04

01

01

00

ELETROMECÂNICO

03

02

00

01

00

AUXILIAR DE SANEAMENTO

15

04

01

03

07

10

03

00

03

04

ALMOXARIFE

01

01

00

00

00

TELEFONISTA

04

01

00

03

00

TÉC. SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO

01

00

00

00

01

AUX. ADMINISTRATIVO

11*

06

00

00

05

ENCARREGADO DE EQUIPE DE CORTE

08

01

00

06

01

ELETRICISTA

02

00

00

00

02

ATENDENTE COMERCIAL

10

04

00

06

00

TÉCNICO LABORATÓRIO

02

00

00

00

02

TOTAL NIVEL MÉDIO

168

45

04

93

26

10

02

00

08

00

2 – CAGO EFETIVO DE NÍVEL MÉDIO

ENCARREGADO
MANUTENÇÃO

DE

EQUIPE

DE

3 – CARGO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
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TOTAL NÍVEL SUPERIOR

10

02

00

08

00

DIRETOR PRESIDENTE

01

00

01

00

00

ASSESSOR DE GESTÃO

01

00

00

00

01

PROCURADOR CHEFE

01

00

01

00

00

DIRETOR

04

00

04

00

00

COORDENADORES

06

00

06

00

00

GERENTE

07

02

05

00

00

ASSESSOR TÉCNICO I

02

01

01

00

00

ASSISTENTE TÉCNICO

07

00

07

00

00

CHEFE DE DEPARTAMENTO

05

01

03

00

01

TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS

34

04

28

00

02

TOTAL DE CARGOS

350

82

32

192

44

4 – CARGOS COMISSIONADOS

Achado Nº 20:

Divergência no número de vagas para o cargo de

Auxiliar

Administrativo - nível médio, entre o estipulado pela Lei nº 3.189/2008 e o
lotacionograma do DAE/VG.

Irregularidade não contemplada no Anexo Único

da Resolução Normativa nº 40/2013.

Situação encontrada
De acordo com o lotacionograma apresentado pela Coordenadoria de
Pessoal – RH, do DAE/VG, anexo fls.630/631TCE, o cargo de Auxiliar Administrativo
possui 06 vagas, entretanto, a Lei nº 3.189/2008, apresenta 11vagas para o cargo.
Apresentando portanto, a diferença a menor de 05 vagas detectada entre a
Lei nº 3.189/2008 e o lotacionograma do órgão, para os cargos de níveis médio do
DAE/VG.
Critério
Contraria o arts. 37, caput, 61, II, “a”, da Constituição Federal e, o que prevê
a Lei nº 3.189/2008.
Evidência
Divergência de 05 vagas de carácter efetivo para Nível Médio do quadro de
Pessoal do DAE/VG.
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Efeito
Inconsistência no Quadro de Pessoal do DAE/VG.
Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio
De acordo com o lotacionograma e RAIS fornecido pelo Coordenador de
Pessoal – RH e Patrimônio – Sr. Elienai Umbelino Amorim, fls.655/TCE, o total de
servidores da entidade durante o ano de 2013, é a seguinte:

SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
TOTAL DE SERVIDORES VAGAS PREENCHIDAS
ADMISSÕES/
2012 - RAIS
EFETIVOS
COMISSIONADOS / 2013

345

82

SALDO ATUAL EM
DEZEMBRO / 2013

221

303

Conforme se comprova pelo Protocolo de entrega via internet da Relação de
Informações Sociais – RAIS – ano base 2012, o Departamento de Água e Esgoto de
Várzea Grande encaminhou o referido documento em 01/03/2013, portanto, no prazo
legal determinado pela Portaria nº 05 de 08/01/2013 (prazo de entrega das informações
até 08/03/2013).
3.8.1.1

Servidores Efetivos

Achado Nº 21: K_ 13. Pessoal_Grave_ 13. Contratação de pessoal por tempo
determinado sem a realização de processo seletivo simplificado (art. 37, caput, da
Constituição Federal).
Contratação de 197 servidores em cargo ou função de natureza efetiva, sem
realização de concurso público, contrariando os incisos II e IX do artigo 37 da
Constituição Federal, representando ato de improbidade administrativa nos
termos do inciso I do artigo 11 da Lei 8.429/1992.

Situação encontrada
Confrontando o Lotacionograma com a Relação de servidores efetivos,
comissionados e contratados (fls. 646 a 654/TCE), verificou-se a contratação/nomeação
de 197 servidores para preenchimento de cargos de natureza efetiva.
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Critério
Sobre o preenchimento de cargos de natureza efetiva, é clara a exigência de
concurso público no processo de seleção, como determinado no inciso II do artigo 37 da
Constituição Federal:
Constituição Federal
Art. 37 II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998).

Por sua vez, a contratação temporária depende de lei regulamentando a
forma e os casos, destacando que deve ser de caráter excepcional, como dispõe o inciso
IX do artigo 37 da Constituição Federal e sempre precedida de processo seletivo:
Constituição Federal
Art. 37 -

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Qualquer descumprimento nesse sentido, representa ato de improbidade
administrativa nos termos do inciso I do artigo 11 da Lei 8.429/1992:
Lei 8.429/1992
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto,
na regra de competência;

Evidência
Existência de concurso público e de processo seletivo precedendo a
contratação temporária e, ainda, lotação de servidores contratados em cargo de natureza
efetiva.
Efeito
De toda forma, a contratação de 197 servidores durante o exercício 2013,
para preenchimento de cargos de natureza efetiva, apesar da existência de concurso
público, além de representar uma ilegalidade por contrariar o inciso II do artigo 37 da
Constituição Federal, confere a servidor atribuições para as quais ele não foi avaliado
previamente de maneira a garantir um desempenho satisfatório de sua função, em
prejuízo da eficácia do serviço público.
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Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio
Achado Nº 22: K_ 14. Pessoal _ Graves _ 14. Inexistência de Plano de Carreira
(arts. 37, caput: 39, caput, §§ 1º e 8º; 61, II, “a”, da Constituição Federal, ou
legislação específica).
Não criação de Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS da entidade,
contrariando o art. 39 da C.F..

Situação encontrada
Confrontando todas as leis que nos foram fornecidas desde da criação da
entidade, notou-se a ausência do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS da
entidade.
Critério
Não foram definidas as atribuições e/ou competência dos cargos criados,
contrariando o que determina o Arts. 37 e 39 da Constituição Federal :
Dos Servidores Públicos
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política
de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Evidência
Desde 1998, quando a Lei 1862/98 criou cargos na Estrutura organizacional
do DAE/VG, até a presente data (2014), não houve a instituição do Plano de Cargos,
Careiras e Salários – PCCS da entidade.
O único que foi criado foi o lotacionograma, o qual, no longo dos anos foi
sendo constantemente alterado.
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Efeito
Com a ausência das atribuições e/ou competências dos cargos, deixa de se
levar em consideração a peculiaridade e complexidade dos mesmos, para em seguida
definir atribuição de responsabilidades. Sem estas medidas é impossível se estabelecer
os requisitos de admissão.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio
Concurso Público
No exercício auditado (2013) não foi realizado concurso público. O último
realizado foi o CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011/ PMVG/MT, de 21/09/2011, tendo
vigência por dois anos, encerrando em 07/02/2014.
O Concurso abriu 150 vagas para servidores efetivo do DAE, nos níveis
Fundamental, Médio e Superior, sendo aprovados 103 candidatos e classificados 346..
Houve 05 convocações ( em15/03/12, 25/05/12, 15/10/12,

23/10/2013 e

13/01/2014), sendo aprovados 103 candidatos e, classificados 346, forram convocados
165 candidatos, entretanto, apenas 72 tomaram posse, conforme demonstrado nos
documentos de fls.667/TCE. O assunto de Concurso Público é objeto de análise da
Secretaria de Controle Ext. de Atos de Pessoal desta Corte de Contas.
Em 07/10/2011 o DAE assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com
o Ministério Público, mediante o qual se comprometeu a maior transferência na gestão
pública mediante a publicação da veiculação de informações sobre a Administração
Pública da Comarca de Várzea Grande na Internet, dando aplicabilidade máxima e atual
ao princípio constitucional da publicidade (art. 37,caput, CF), assegurando o direito
fundamental à informação (art. 5º, inc. XIV, CF) e a gestão democrática da cidade (arts.
2º, inc. II, e 43-45 da Lei 10.257/2001), além de promover a concretização do disposto
nos artigos 48 da Lei Complementar 101/2001 e 48- A da Lei Complementar 131/2009 e
da Lei 9.755/98, após ter sido apurado que os sítios eletrônicos dos poderes públicos e
autarquias municipais de Várzea Grande não contêm informações mínimas que permitam
o controle público da gestão democrática dos recurso públicos.
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O Termo de Ajustamento de Conduta foi Aditivado em 16/04/2012, alterando
as seguintes cláusulas consignadas originalmente no TAC:
II OBRIGAÇÕES:
Cláusula SEGUNDA – Considerando a exigência constitucional de publicação das
informações necessárias ao controle da gestão dos recursos públicos, o COMPROMISSÁRIO assume a
seguinte obrigação:
I – Os compromissários aqui signatários deverão inserir em sítio virtual, para pleno
conhecimento e acompanhamento da sociedade, até o dia 31 de maio de 2012, sem prejuízo de outros a
serem identificados pelo próprio Administrador Público, os seguintes dados:
a) processos licitatórios …;
b) listagem completa de todos os funcionários públicos concursados , …..;
c) listagem de todos os funcionários públicos não concursados ….;
d) publicação do patrimônio do ente,........;
e) publicação em tempo real, ….;
f) publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, …......;
g) publicação do Relatório de Gestão Fiscal Resumido de Execução Orçamentária,
h) publicação por parte dos próprios Poderes Públicos e Autarquias Municipais do
resultado da apreciação das Contas de Governo e de Gestão por eles apresentadas ao Tribunal de
Contas, …...;
2 – O Município (por intermédio da Prefeitura Municipal de Várzea Grande) deverá também,
até o dia 30 de abril de 2012, proceder o envio ao Poder Executivo da União, das contas públicas
devidamente escrituradas, em conformidade com o que estabelecem os artigos 50 e 51 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Cláusula Terceira – As informações devem ser atualizadas com a seguinte periodicidade:
Item “a” : até no máximo 15 dias do termino do processo licitatório, ou da assinatura
do contrato administrativo ou de seus aditivos (inclusive nos casos de dispensa e inexigibilidade).
Item “b” : até no máximo o último dia de cada mês;
Item 'c” : até no máximo o último dia de cada mês;
Item “d” : a atualização deverá ser realizada até o último dia de cada mês;
Item “e” : até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no
respectivo sistema, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional
necessários ao seu pleno funcionamento;
Item “f” : até o trigésimo dia posterior ao encerramento de cada bimestre;
Item “g” : até o trigésimo dia posterior ao encerramento de cada quadrimestre;
Item “h” : até o décimo dia posterior ao recebimento das peças relativas ao
julgamento pelo Tribunal de Contas ou pela Câmara Municipal, em atenção ao disposto no artigo 229,
inciso III, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Várzea Grande;
Clausula Quarta - Com o intuito de vincular as Administrações vindouras, deverá o
município (por intermédio da Prefeitura Municipal de Várzea Grande) promover, até 30 de abril de 2012, o
envio de projeto de lei à Câmara Municipal de Várzea Grande, a fim de consagrar as conquistas
democráticas constante deste Termo de Ajustamento de Conduta, levando-se em conta especialmente as
obrigações que constam dos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, e seus respectivos prazos de cumprimento;
3.8.1.2

Servidores Comissionados
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG possui 34

servidores comissionados em seu quadro de servidores, conforme determinou a Lei
Complementar nº 3.758/2012, que alterou sua composição de 32 para 34 comissionados.
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Na listagem fornecida pela Coordenadoria de Pessoal – RH (fls. 648 e
649/TCE), constam 04 concursados em cargo de provimento em comissão, a saber:
SERVIDOR

DATA ADMISSÃO

CARGO

LOCAL TRABALHO

-

Gerente

Dist. Manobra

Rosiley Nunes de Paula

01/07/04

Gerente

Maria Lúcia de Andrade Silva

01/06/12

Ass. Técnico

Jessé Henrique Moi

01/07/04

Chefe Departamento

Maciel Rodrigues de Arruda

Diretoria Comercial
Presidência
Coord. Projetos

Achado Nº 23: E _ 05. Controle Interno_Grave_05. Ineficiência dos
procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal;
art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007).
Divergência detectada no numero total de servidores do DAE/VG, entre a
Relação Geral de servidores e a soma dos servidores efetivos, comissionados
e contratados.

Situação encontrada
O total de servidores do DAE/VG, segundo documento fls. 632 a 638/TCE., é
de 299 servidores (concursados, contratados e comissionados), entretanto, esta equipe
técnica detectou as seguintes falhas:
–

A soma dos servidores concursados (78), comissionados (31), e, contratatos (197),
segundo os documentos anexados fls.646 a 654/TCE, totalizam 306 servidores,
diferença de 07 servidores a maior.

–

O servidor Maciel Rodrigues de Arruda consta no documento de fls. 648/TCE,
como servidor concursado em cargo de provimento em comissão, entretanto, não
constatamos seu nome na Relação Geral de Servidores do DAE, bem como, na
Relação de Servidores Concursado e contratados (fls.639 a 654/TCE).

–

Foi fornecida duas Relações diferentes de servidores Comissionados (fls 648 e
649/. TCE), uma apresenta 31 comissionados e outra 25 comissionados.
Critério
Ausência do Controle Interno do órgão, conforme art. 74 da Constituição

Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007.
Evidência
Divergência detectadas junto aos Documentos fornecidos pela Coordenação
de Pessoal – RH.
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Efeito
Compromete a veracidade dos documentos fornecidos para análise, no ato
da inspeção “in loco”.
Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE a partir de 13/09/2013.
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio

3.8.1.3

Servidores Contratados Temporariamente
Encontra-se sobre Contrato de Trabalho no DAE/VG, 197 servidores,

conforme demonstrado na Relação fornecida pela Coordenadoria de Pessoal – RH, anexa
as fls. 650 654/TCE.
O DAE possui 299 servidores, portanto, o total de contratado corresponde a
aproximadamente 65,89% do total de servidor da entidade.
Não foi apresentado a esta equipe técnica lei regulamentadora que
autorizasse as contratações.

Achado Nº 24:

K- 12. Pessoal_ Grave _ 12. Contratação de pessoal

por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público sem lei regulamentadora (art. 37, IX, da Constituição Federal).
Ausência de Lei autorizativa que regulamente as 197 contratações em
2013.

Situação encontrada
Não foi apresentado a esta equipe técnica lei regulamentadora que
autorizasse as contratações.
O concurso publico foi realizado em 2011, e, conforme documentos de fls. 667 a
682/TCE, foram chamados os candidatos aprovados, entretanto, não foram preenchidas todas as
vagas, razão pela qual existe um número tão alto de contratações.

Critério
As contratações contrariam o art. 37, IX, da Constituição Federal.
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Evidência
Ausência de Lei autorizativa para contratações de servidores.
Efeito
Contratações irregulares de servidores.
Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE a partir de 13/09/2013.
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio
3.8.2

Servidores à disposição
No exercício de 2013, em exame, haviam dois servidores à disposição

(cedido e à disposição), conforme informação da Coordenadoria de Pessoal – RH do
DAE/VG, documentos a fls.701 a 708/TCE.

3.8.2.1

Servidores do DAE/VG à disposição de outros órgãos
Conforme documento de fls. 701 e702/TCE, o servidor Raul Coelho Curvo –

Operador

de Sistema de Água e Esgoto (data admissão 01/07/2004), encontra-se a

disposição da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, desde o exercício de 2011,
conforme Portaria 009/2011 de 01/07/2011.
Achado Nº 25:

K_ 18. Pessoal_ Grave _ 18. Cessão, remoção e / ou

redistribuição de servidores públicos em desacordo com o determinado em legislação
específica (Lei Complementar Estadual nº 04/1990; Lei Estadual nº 8.275/2004 e demais
legislações específicas).
Cessão de servidor Efetivo do DAE para a Prefeitura Municipal de Várzea
Grande sem que seja discriminado o prazo de duração, a finalidade e sem
lei municipal regulamentando a disponibilização do servidor.
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Situação encontrada
A Portaria nº 009/2011 que cedeu o servidor Raul Coelho Curvo a prestar
serviço a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, não especifica o prazo de duração da
Cessão do Servidor, nem mesmo qual a finalidade da cessão. Além disso, a cessão não
foi respaldada por lei municipal vigente à época, regulamentando as formas de cessão de
servidor.
Critério
A cessão de servidor deve ficar regulamentada em lei própria, a fim de que
qualquer disponibilização no âmbito do município obedeça os parâmetros fixados em
legislação específica.
Evidência
Portaria nº 009/2011 que disponibiliza o servidor do DAE/VG Raul Coelho
Curvo à Prefeitura Municipal de Várzea Grande.
Efeito
O DAE já não tem Quadro de Pessoal efetivo suficiente para atender as
suas necessidades; portanto, a disponibilização do servidor

Raul Coelho Curvo -

Operador de Sistema de Água e Esgoto, agrava, ainda mais a precariedade do recurso
humano daquele Departamento.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio
3.8.2.2

Servidores de outros órgãos à disposição do DAE/VG

No ato da inspeção “In loco”, esta equipe técnica foi informada que o
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE, possui 01 servidor cedido
pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande para prestar serviço junto ao DAE, pelo prazo
de um ano (01/02/13 a 02/01/14).
O servidor Osmar Alves da Silva foi cedido mediante Portaria nº 003/2013,
de 10/01/13, para prestar serviço junto ao DAE conforme prevê a Lei nº 3.631/2011 de
02/08/2011, documento em anexo fls. 704 a 708/TCE.
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3.8.3

Remuneração
No período auditado (01/01/2013 a 31/12/2013), a despesa com folha de

pagamento do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, foram R$
5.753.519,85, correspondendo aproximadamente a

23,07% da sua receita R$

24.939.996,00.
Integraram a amostra analisada as legislação e Folhas de Pagamento Analítica,
amostra mês Setembro/2013.
Achado Nº 26:

Tratamento diferenciado de sistema Remuneratório

entre o vigente para os cargos comissionados e para os cargos efetivos

-

Irregularidade não contemplada no Anexo Único da Resolução Normativa nº
40/2013.
Situação encontrada
Os valores da remuneração dos servidores efetivos do DAE/VG não
sofreram alterações desde que autorizados na Lei de Criação de 1997.

A única

autorização de reposição dos vencimentos foi em 2007, mediante o Dec. 33/2007, valores
esses que foram sendo atualizados no transcurso dos anos apenas nos índices do Salário
Mínimo, ocasionando este procedimento a anomalia de quase todos os cargos efetivos
estarem nivelados no valor do Salário Mínimo.
Tal fato não ocorreu com os cargos comissionados que foram atualizados
constantemente através de leis que alteravam sua composição quantitativo mantendo o
seu poder aquisitivo.
Critério
Não observação as disposições constitucionais: Art. 37, incisos X e XV, da
Constituição Federal.
Constituição Federal
Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(Regulamento)
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XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Evidência
Folhas

de

pagamentos

do

exercício

de

2013,

amostra

mês

de

setembro/2013.
Efeito
Pagamento de "acréscimo" para atingir o piso salarial do Salário Mínimo,
e, relutância dos candidatos aprovados no último concurso público em assumir as vagas
remanescentes.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio
Achado Nº 27:

Pagamento de Abono Salarial sem atender os critérios

estabelecidos na Lei Municipal nº 3.462/2010 -

Irregularidade não contemplada no

Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013.
Situação encontrada
É pago ao servidores do DAE/VG, mensalmente, Abono Salarial

de, no

máximo, R$ 2.000,00, autorizada pela Lei nº 3.462/2010, cópia anexa fls.784 a785/TCE.
A Lei nº 3.462/2010 citada prevê o pagamento a servidores do quadro
permanente da Administração, conforme prevê o § 1º do art. 1º da Lei.
Tal fato não ocorre no DAE/VG pois o pagamento de abono salarial é feito,
tanto aos servidores efetivos, com o também aos comissionados e contratados, conforme
se verifica na folha de pagamento do mês de setembro/2013, anexada às fls.723 a
783/TCE.
Não ficou demonstrado os critérios estabelecidos para o pagamento do
abono, conforme § 1º do Art. 1º da Lei Municipal nº 3.462/2010.
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Critério
Contraria o disposto no § 1º do Art. 1º da Lei Municipal de Várzea Grande nº
3.462/2010.
§ 1º – O abono salarial descrito no caput deste artigo poderá ser concedido aos servidores
do quadro permanente da Administração Direta e Indireta do Município de Várzea Grande,
desde que justificado pelo titular da pasta na qual se encontram lotados, observado o
seguinte:
I – O volume de atividades desenvolvidas extraordinariamente às funções;
II – a complexidade das funções desenvolvidas;
III – o grau de responsabilidade exigido pra o exercício da função:
a) por erros;
b)por valores;
c) por ferramentas ; equipamentos;
d) por subordinados;
e) por dados confidenciais;
IV – planejamento, julgamento e iniciativa.

Evidência
Folhas de Pagamentos (exemplo Setembro/2013).
Efeito
Não regularização do PCCS do DAE/VG.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio
3.8.3.1

Diárias.
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG, concedeu

diárias aos seus servidores com base no Decreto nº 60 de 23/05/2013, anexo fls. TCE.
No exercício em exame foram concedidas diárias no montante R$ 10.650,00.
Achado Nº 28: J- 16. Despesa_ Moderadas_16. Prestação de contas irregular de
diárias (art. 37, caput, da Constituição Federal e legislação específica).
Prestação de Contas de diárias em atraso, no montante R$ 7.860,00,
contrariando o disposto no Art. 7º do Decreto nº 60 de 23/05/2013.
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Situação encontrada
As diárias concedidas aos servidores abaixo relacionados, no montante R$
7.860,00, encontram-se com seu Relatório de Viagem fora do prazo estipulado pelo Art. 7º
do Decreto 60 de 23/05/2013, copia anexa as fls. 786 e 787/TCE.

SERVIDOR / FAVORECIDO

NOB

PERIODO VIAGEM

DATA
RELATÓRIO

VALOR

Phillipe Augusto Marques Duarte

426/13 - 23/07/13

Brasília, de 24 a 25/07/13.

30/12/13

640,00

Phillipe Augusto Marques Duarte

353/13 - 28/06/13

Goiânia de 01 a 05/07/13

12/07/13

1.920,00

César Clemente Pires dos Santos

354/13 - 28/06/13

Goiânia de 01 a 05/07/13

25/07/13

1.920,00

Phillipe Augusto Marques Duarte

433/13- 29/07/13

São Paulo de 30 e 31/07 e
01/08/13

30/12/13

1.280,00

César Clemente Pires dos Santos

434/13 - 29/07/13

São Paulo de
01/08/13

30/07 e

20/08/13

1.280,00

Wilhan Douglas dos Reis

434/13 - 29/07/13

São Paulo de
01/08/13

30/07 e 20/08/13

TOTAL

820,00
7.860,00

Critério
Não cumprimento do previsto no Art. 7º do Decreto nº 60 de 23/05/2013.
Decreto 60 de 23/05/2013.
Art. 7º O servidor fica obrigado de apresentar a autoridade cedente, dentro do prazo de 05
(cinco) dias contados a partir da data do regresso ao Município, relatório de viagem em 03
(três) vias, com a seguinte destinação:
1ª Via – à autoridade cedente.
2ª Via – Ao setor financeiro competente para ser anexado ao processo de concessão.
3ª Via – ao servidor.

Evidência
Processos de diárias concedido no exercício de 2013, fls. 789 a 829/TCE.
Efeito
Ausência da comprovação dos gastos com diárias.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013.
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio

129

TCE/MT
Fls.

130

Rub._______

3.8.3.2

Adiantamentos.
No exercício em exame (01/01/2013 a 31/12/2013) não foi concedido pelo

DAE/VG, nenhum adiantamento, conforme comprova o documento de fls. 830/TCE.
3.9

Encargos previdenciários e fiscais
Do exame nos documentos comprobatórios de retenções e recolhimentos

de encargos previdenciários, sociais e fiscais, demonstrou o que se relata, a seguir.
Integraram a amostra analisada todas as retenções em folha de pagamento
e os comprovantes de recolhimentos previdenciários (RGPS e RPPS), de Imposto de
Renda e do Pasep.
Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada
de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas,
apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da
amostra selecionada:
1.

Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência
geral e/ou própria? (art. 40, CF) – CA 02

2.

Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou
própria? (art. 40, CF) – DB 09

3.

As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram
repassadas à previdência geral e/ou própria? (art. 40, CF) – DA 07.
As respostas a tais questionamentos constam a seguir descritas, por

natureza de encargos.
3.9.1
3.9.1.1

Regime Próprio de Previdência Social – PREVIVAG
Parcela Segurado
De acordo com as folhas de pagamento de janeiro a dezembro/2013 dos

servidores do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (doc. fls. 831 a
849/TCE) houve retenção dos vencimentos de servidor montante R$ 72.590,62, sendo
que os recolhimentos foram efetuados junto a Caixa Econômica Federal, conforme
comprovam as Guias da PREVIVAG (Segurado e Patronal) – Doc. Fls. 853 a 955/TCE.
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No exercício de 2013, foi recolhido a valor R$ 57.218,99, parte Segurado,
referente aos meses de janeiro a novembro. A diferença R$ 15.371,63 (retenção do mês
de dezembro e 13º Salário/2013), foi recolhido em 2014.
3.9.1.2

Parcela patronal

Achado Nº 29: DA 05. Gestão Fiscal / Financeira _ Gravíssima _ 05.

Não-

recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição
de previdência (art. 40 e 195, I, da Constituição Federal)
Recolhimento a menor da Parte Patronal R$ 39.102,46, contrariando
o art. 41, inciso IV e art. 47, inciso I da Lei Municipal nº 2.719/2004.
Situação encontrada
Os comprovantes dos recolhimentos (Segurado e Patronal) anexados as fls
831 a 955/TCE, totalizam R$ 193.356,59, que subtraindo o montante das retenções em
folha de pagamento (parte Segurado- 72.590,62), confirma um recolhimento no valor R$
120.765,97 referente ao parte Patronal.
No exercício em análise (2013), o total dos recolhimentos da parte Patronal
totaliza R$ 159.868,43, conforme demonstrado na Relação de Empenhos anexa as fls.
851 a 852/TCE. Portanto, foi recolhido a menor R$ 39.102,46, a parte Patronal da PREV
VAG.
Critério
Lei Municipal nº 2.719/2004– Atualizada pela Lei nº 2.742/2005
Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio
financeiro e atuarial, na seguinte forma:
IV. de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e
fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 11% (onze por cento),
calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos,
deduzindo-se as alíquotas de riscos não programáveis, que serão repassadas
nos termos do parágrafo primeiro deste artigo;

Evidência
Ausência de apresentação de documentos comprobatórios do recolhimento
da diferença de R$ 39.102,46, referente a parcela patronal de RPPS (PREVIVAG)
incidente na folha de pagamento de servidores.
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Efeito
Despesa futura com pagamento de multa e juros por atraso no recolhimento
das parcelas patronal.

Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil

3.9.2

Regime Geral de Previdência Social – INSS
De acordo com o artigo 12, inciso I, alínea b e g da Lei 8.212/91, os

servidores detentores de cargos comissionados (sem vínculo efetivo) e os servidores
contratados temporariamente são contribuintes obrigatórios do RGPS (INSS):
LEI Nº 8.212, de 24 DE JULHO de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação
específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal
regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas; (...)
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União,
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais; (Incluída pela
Lei nº 8.647, de 13.4.93)
3.9.2.1

Parcela Segurado
Conforme Folhas de Pagamentos (janeiro a dezembro e 13º Salário/2013),

foi retido dos servidores o montante de R$ 377.664,86.
As Guias da Previdência Social – GPS, anexa as fls. 958 a 981/TCE,
comprovam que no exercício de 2013, houve um recolhimento no total R$ 321.627,37. O
valor R$ 56.037,49, foi recolhido somente em 2014, pois refere-se ao mês de dezembro e
13º Salario/2013.
3.9.2.2

Parcela Patronal
Sobre a parcela patronal, assim estabelece a Organização da Seguridade

Social (Lei 8.212/1991):
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LEI Nº 8.212, de 24 DE JULHO de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (Vide Lei nº 9.317, de 1996).
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição
do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei
nº 9.876, de 26.11.99)
(Vide LCp nº 84, de 1996)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até
o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei nº
11.933, de 2009). (Produção de efeitos). (destacou-se)
Código Penal (Dec. Lei nº 2848/1940)
CAPÍTULO V DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Apropriação indébita previdenciária (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Conforme informação da Coordenadoria de Pessoal - RH do Departamento
de Água e Esgoto de Várzea Grande, os pagamentos da parte patronal foram efetuadas
na mesma Guia da Previdência Social – GPS, que recolheu o valor da parte segurado.
Confrontando os valores descontados em folha de pagamento (parte
segurado) com as Guias de Recolhimento, documentos anexados as fls.958 a 981/TCE,
verifica-se que houve recolhimento da parte patronal no montante R$ 907.010,53, sendo
R$ 770.209,67, referente aos meses de janeiro a novembro/2013, recolhidos no ano de
competência.
O restante R$ 136.800,86, referente ao mês de dezembro e 13º
Salário/2013, foi recolhido em 2014.
3.9.3

IRRF
Examinando as folhas de pagamento de servidores do Departamento de

Água e Esgoto de Várzea Grande, do período de janeiro a dezembro/2013 e 13º Salário,
tanto aqueles efetivos, quanto os comissionados e contratados temporariamente,
verificou-se a incidência do IRRF, no total de R$ 82.156,09, comprovantes fls. 982 a
1007/TCE.
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Durante a análise constatou-se que o total dos recolhimentos à título de
IRRF foi efetivado mediante a emissão da guia DARF, donde ficou comprovado o
recolhimento das parcelas daquele imposto no total de R$ 82.426,30, sendo R$ R$
69.641,39, referente aos meses de janeiro a novembro/2013, recolhidos no exercício de
competência, e, R$ 12.784,91, referente ao mês de dezembro/2013 e 13º Salário,
recolhidos em 2014.
Foi comprovado também, recolhimento de Imposto de Renda nas despesas
com mão de obra do exercício de 2013, no montante R$ 49.846,38, conforme
documentos anexados as fls. 1008 a 1054/TCE.
3.9.4

PASEP

Achado Nº 30: C _ 06. Contabilidade _ Grave _ 06.

Não-apropriação do valor

devido ao PASEP – 1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas (arts. 2º, III, 7º e 8º da Lei nº
9.715/1998)
Recolhimento a menor das contribuição devidas ao PASEP, no total de R$
48.030,80, contrariando o art. 2º, inciso III, art. 7º e 8º da Lei 9.715/1995.

Situação encontrada
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande efetuou o
recolhimento do PASEP, no

período de janeiro a dezembro/2013,

no montante R$

201.369,15, conforme documento anexo fls. 1055 a 1078/TCE.
Conforme disposto no art. 2º, inciso III, Art. 7º, e art. 8º, inciso III da Lei n.
9.715, de 25/11/2995, todas as pessoas jurídicas de direito público interno deverão
contribuir mensalmente a favor do PASEP, calculado mediante a aplicação da alíquota de
1% sobre a receita tributária (deduzida as transferências efetuadas):
Lei 9.715/1995
Art. 2o A Contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
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Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das seguintes
alíquotas:
I- zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
II- um por cento sobre a folha de salários;
III- um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG, tem a
obrigação do recolhimento do PASEP calculado sobre os valores das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, cujo cálculo se
demonstra:
Receitas correntes + Transf. Correntes + Transferências de Capital: R$ 24.939.996,00
1% =
R$
249.399,96
Diferença
R$
48.030,81

Critério
Conforme disposto no art. 2º, inciso III, Art. 7º, e art. 8º, inciso III da Lei n.
9.715, de 25/11/2995, todas as pessoas jurídicas de direito público interno deverão
contribuir mensalmente a favor do PASEP, calculado mediante a aplicação da alíquota de
1% sobre a receita tributária (deduzida as transferências efetuadas):
Lei 9.715/1995
Art. 2o A Contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das seguintes
alíquotas:
I- zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
II- um por cento sobre a folha de salários;
III- um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas

Evidência
Contabilização a menor em R$ 48.030,80, da parcela correspondente ao
PASEP.
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Efeito
O não recolhimento desta diferença do encargo de forma tempestiva
resultará em cobrança futura desse encargo acrescido de multa e juros, onerando os
cofres públicos.
Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil

3.10

Restos a pagar

3.10.1

Inscrição de Restos a Pagar/2013
No exercício de 2013 foi inscrito em Restos a Pagar (Processado e Não

Processado) o montante R$ 21.734.969,77.
3.10.1.1

Processado
Encontra-se inscrito em Restos a Pagar Processados o montante R$

21.703.100,76, sendo R$ 7.963.116,94 de exercício anterior e R$ 13.739.983,82, de
exercícios anteriores.
Foi pago no exercício em exame (2013), R$ 153.260,11, de despesas
inscritas em Restos a Pagar Processado.
3.10.1.2

Não Processado
No exercício em exame (2013) encontram-se inscritos em Restos a Pagar

Não Processados do exercício anterior, o valor R$ 31.869,01, sendo pago em sua
totalidade no exercício de 2013.
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N.E. Nº

DATA

VALOR

NÃO PROCESSADO

BAIXA

0217/2012

31/12/12

24.500,00

Não Processado

24.500,00

808/2012

31/12/12

3.916,34

Não Processado

3.916,34

10282012

31/12/12

3.452,67

Não Processado

3.452,67

TOTAL
3.10.2

31.869,01

Pagamento de Restos a Pagar/2012

Achado Nº 31: JB 12. Despesa Grave 12. Pagamento de obrigações com preterição
de ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei 8.666/1993).
Pagamento de despesas 2012 sem obedecer a ordem cronológica, em
detrimento de RP/2006, RP/2010 e RP 2011, contrariando o art. 5° e 92,
da Lei 8.666/93.

Situação encontrada
Constam registrados no Sistema APLIC, dados fornecidos pelo próprio Departamento de
Água e Esgoto de Várzea Grande, registros de lançamentos de Restos a Pagar/2006, 2010, 2011 e
2012, no montante R$ 21.734.969,77, conforme demonstramos a seguir:
N.E. Nº

DATA

VALOR

PROCESSADO /
NÃO
PROCESSADO

BAIXA

733/2006

31/12/06

1.298,22

Processado

-

1365/2010

31/12/10

6.834.033,28

Processado

-

0059/2011

31/12/11

518.280,36

Processado

-

0204/2011

31/12/11

526.735,90

Processado

-

0308/2011

31/12/11

571.061,35

Processado

-

0387/2011

31/12/11

548.499,57

Processado

-

0529/2011

31/12/11

487.728,32

Processado

-

0656/2011

31/12/11

520.421,35

Processado

-

0762/2011

31/12/11

2.585.724,48

Processado

-

01119/2011

31/12/11

690.229,86

Processado

-

1210/2011

31/12/11

455.971,13

Processado

-

0099/2012

31/12/12

601.575,02

Processado

-

0114/2012

31/12/12

185.484,10

Processado

-

196/2012

31/12/12

594.699,11

Processado

-

0217/2012

31/12/12

24.500,00

Não Processado

24.500,00
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0217/2012

31/12/12

3.500,00

Processado

3.500,00

0291/2012

31/12/12

628.480,84

Processado

-

294/2012

31/12/12

12.062,92

Processado

-

409/2012

31/12/12

615.928,24

Processado

-

509/2012

31/12/12

460,00

Processado

-

516/2012

31/12/12

661.766,04

Processado

-

624/2012

31/12/12

606.242,51

Processado

-

703/2012

31/12/12

616.253,80

Processado

-

808/2012

31/12/12

3.916,34

Não Processado

3.916,34

823/2012

31/12/12

635.690,28

Processado

-

986/2012

31/12/12

4.155,00

Processado

4.155,00

988/2012

31/12/12

595.097,46

Processado

-

989/2012

31/12/12

692.677,18

Processado

-

990/2012

31/12/12

689.424,68

Processado

-

1011/2012

31/12/12

31.500,00

Processado

31.500,00

1012/2012

31/12/12

5.593,50

Processado

5.593,50

1028/2012

31/12/12

3.452,67

Não Processado

3.452,67

1028/2012

31/12/12

3.452,67

Processado

3452,67

1032/2012

31/12/12

983,25

Processado

983,25

1033/2012

31/12/12

1.180,78

Processado

1180,78

1041/2012

31/12/12

5.080,00

Processado

5.080,00

1044/2012

31/12/12

3.668,72

Processado

3.668,72

1051/2012

31/12/12

1.875,93

Processado

1.875,93

1052/2012

31/12/12

401,12

Processado

401,12

1054/2012

31/12/12

266,50

Processado

266,50

1060/2012

31/12/12

6.705,65

Processado

6.705,65

1077/2012

31/12/12

674.014,65

Processado

-

1079/2012

31/12/12

190,00

Processado

190,00

1080/2012

31/12/12

316,89

Processado

316,89

1086/2012

31/12/12

63.336,25

Processado

63.336,25

1087/2012

31/12/12

5.763,20

Processado

5.763,20

1088/2012

31/12/12

934,25

Processado

934,25

1090/2012

31/12/12

14.356,40

Processado

14.356,40

TOTAL

21.734.969,77

185.129,12

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada
de acordo com a legislação pertinente, formulou-se a questão adiante indicada,
apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da
amostra selecionada:

138

TCE/MT
Fls.

139

Rub._______

1.

Os cancelamentos de restos a pagar processados foram motivados e autorizados
pela autoridade competente? (art. 63 da L. 4.320/64) – DB 03
No período auditado (janeiro da dezembro/2013), relativamente a restos a

pagar, foi informado o pagamento de R$ 185.129,12, mas nenhum cancelamento,
conforme demonstrado no quadro.
Os pagamentos dos restos a pagar não obedeceram a ordem cronológica
das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos pois não foram pagas as
despesas inscritas em RP Processado/2006, 2010, 2011; foi pago despesa inscrita em
2012, permanecendo no Balanço Patrimonial/2013 no valor de R$21.549.840,65.
Critério
A preterição de pagamento de despesas inscritas em restos a Pagar/2012 ,
contraria o art. 5° e 92, da Lei 8.666/93 abaixo transcritos:
Lei 8666/93
“Art. 5 Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão
monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo
cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento
de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada
fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.”
Dos Crimes e das Penas
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive
prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos
celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da
ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994) – (Destacou-se)

Evidência
Processos de pagamentos de despesas originadas do exercício 2012 em
detrimento daquelas inscritas em Restos a Pagar/2006, RP/2010 e restantes de RP/2011.

Efeito
O gestor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande responsável por
ordenar o pagamento com a preterição de ordem cronológica da sua exigibilidade sujeita-se a
pena de 02 a 04 anos, conforme disposto no artigo 92 da Lei 8666/93, acima transcrito.
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Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE a partir de 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
3.11

Patrimônio Bens (imóveis e móveis)

3.11.1

Bens Móveis
O Setor de Patrimônio do Departamento de Água e Esgoto de Várzea

Grande, esteve durante o exercício de 2013, em análise, sob a responsabilidade do Sr.
Elienai Umbelino Amorim, nomeado pelo Ato de Nomeação nº 001/2013 de 02/01/2013,
anexo fls.607/TCE, que também o nomeia para o cargo de Coordenador de Pessoal – RH
Tal fato demonstra a ausência de segregação de funções, tratado no quesito
de Controle Interno.
A Portaria nº 019/2013 – DAE/VG de 26/12/2013, designou os servidores
relacionados abaixo, para comporem a comissão de Inventário e Avaliação de
Patrimônio/2013:
–
–
–

Presidente : Elienai Umbelino Amorim;
Membro : Acelino Pedro do Espírito Santo
Membro : Sérgio Fernandes da Silva.

Em 28/01/2014, a Comissão de Inventário Patrimonial, apresentou o
Relatório Final do Inventário de 2013, onde demonstrou que os Bens Móveis do de 2013,
pertencentes ao Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG,
totalizam R$ 2.874.781,70.
SALDO BENS MOVÉIS 2012
2.918.113,37

AQUISIÇÕES 2013
66.544,70

BAIXAS 2013

TOTAL BENS MOVEIS2013

109.876,37

2.874.781,70

No decorrer da Inspeção “in loco”, esta equipe técnica constatou a existência
de Temos de Responsabilidades, exemplos fls. 1101 a 1103/TCE.

Após algumas

conferências destaca-se:
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Achado Nº 32:

B_05. Gestão Patrimonial _ Grave_ 05. Ausência ou

deficiência dos registros analíticos de bens de caráter permanente quanto aos elementos
necessários para a caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela
sua guarda e administração (art. 94 da Lei nº 4.320/1964).
Termos de Responsabilidade não apresentam exatidão da movimentação
dos bens móveis do Departamento de Água e Esgoto, comprometendo a
guarda do patrimônio exigido no artigo 94 a Lei 4.320/64, art. 87 e art. 90
do Dec. Lei 200/67 e representando negligência na conservação do
patrimônio público, nos termos do artigo 94 da Lei 4.320/64 e inciso X do
artigo 10 da Lei 8.429/1992.

Situação encontrada
Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada
de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas,
apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da
amostra selecionada:
1 Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos
bens permanentes? (arts 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64) – C_04
Foi fornecido a esta equipe técnica os Termos de Responsabilidade dos
Bens móveis, entretanto, após algumas verificações constatou-se que os mesmos não se
encontram atualizados e não registra a movimentação dos bens móveis pertencentes a
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande.
Esta equipe conferiu os bens móveis do Setor Comercial da Sede e, Sala de
Reunião da Diretoria, conforme Termos de Responsabilidade apresentados, e constatou
as seguintes falhas:
a)

Ausência de Placas de Identificação dos Bem (RP), dificultando o

controle de sua movimentação e conferencia de bens como:
– Setor Comercial :

cadeira preta giratória com braço, cadeira preta

giratória sem braço.
Encontrou-se ainda, mesa cinza com duas gavetas com dois números de
Registro Patrimonial (RP) – 1081 e/ou 0362, nenhum deles relacionados no presente
Termo de Responsabilidade.
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- Sala Reunião da Diretoria : cadeira estofado azul giratória com braço,
mesa para computador cinza, cadeira estofado preto sem braço.
b)

Ausência do Bem no setor em que esta registrado no Termo de

Responsabilidade:
– Setor Comercial : 0750 – Mesa para telefone c/rotatórias, 0143- cadeira
est. Ferro fixa rev. Tecido preto, 1396- cadeira giratória preta, 1679- cadeira secretaria
giratória, 1847- cadeira secretaria giratória.
–

Sala Reunião da Diretoria: 1588- Cadeira fixa sec. ecom. C/ 4 pês,

1589- cadeira fixa sec. ecom. C/ 4 pês, 1591- Cadeira fixa sec. ecom. C/ 4 pês, 1592Cadeira fixa sec. ecom. C/ 4 pês, 1593- Cadeira fixa sec. ecom. C/ 4 pês, 1596- Cadeira
fixa sec. ecom. C/ 4 pês, 1598- Cadeira fixa sec. ecom. C/ 4 pês.
c) Bem encontrado em setor não responsável pela sua guarda:
–

Setor Comercial : 0203 – mesa cinza com duas gavetas, 1229 –

mesa azul com duas gavetas, 0166 – Armário Aço Vertical cinza, 02 portas.
–

Sala Reunião da Diretoria : 0143- Cadeira fixa estofado preto sem

braço, 0027- cadeira fixa estofado azul sem braço, 1436- cadeira fixa estofado preto sem
braço, 1406- cadeira fixa estofado azul sem braço, 1612- cadeira fixa estofado preto sem
braço, 1794- computador completo
O DAE/VG não possui um adequado controle da movimentação dos bens
móveis pertencentes ao seu patrimônio, situação que colabora para a falha no controle de
bens móveis.
2.

A alienação de bens foi precedida de licitação? (art. 17, I, II e § 6°,

da L. 8.666/93) – GB 01
Não houve alienação de bens no exercício auditado (2013).
3.

Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de

capital e/ou destinados por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos? (arts.
44 e 50, inc. I, LRF) – JB 04
No período analisado, não houve baixa e alienação de bens móveis.
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Critério
A deficiência no controle dos bens móveis representada pela situação
descrita acima compromete a guarda do patrimônio do DAE/VG exigido no artigo 94 a Lei
4.320/64, art. 87 e art. 90 do Dec. Lei 200/67 e representa negligência na conservação do
patrimônio público, nos termos do artigo 94 da Lei 4.320/64 e inciso X do artigo 10 da Lei
8.429/1992:
Lei 4.320/64
Art. 94 - Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação
dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes
responsáveis pela sua guarda e administração.
Dec. Lei 200/67
Art. 87. Os bens móveis, materiais e equipamentos em uso ficarão sob a
responsabilidade dos chefes de serviço, procedendo-se periòdicamente a verificações
pelos competentes órgãos de contrôle.
Art. 90. Responderão pelos prejuízos que causarem à Fazenda Pública o ordenador de
despesas e o responsável pela guarda de dinheiros, valôres e bens.
Lei 8.429/1992
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito
à conservação do patrimônio público;

Evidência
A ausência de Placas de Identificação dos Bem e a não localização de bem
relacionado no Termo de Responsabilidade coloca em risco a integridade do patrimônio
do DAE/VG, causando prejuízo ao erário
Efeito
Exame in loco em alguns setores do DAE/VG (Setor Comercial, Sala
Reunião da Diretoria) em confronto com o elenco dos bens nos Termos de
Responsabilidades.
Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
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3.11.2

Veículos
A Gerencia de Transporte do Departamento de Água e Esgoto de Várzea

Grande, esteve sob a responsabilidade, no período

auditado (2013), do Sr. Renato

Alberto Curvo, conforme comprova o Ato de Nomeação nº 004/2013 de 01/02/2013.
Achado Nº 33:

Não elaboração do Mapa de Controle do Desempenho e

Manutenção dos Veículos Oficiais do DAE/VG.

Irregularidade não classificada na

resolução normativa nº 40/2013.
Ausência de controle dos gastos com manutenção, nos veículos do
DAE/VG.
Situação encontrada
Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada
de acordo com a legislação pertinente, formularam-se a questão adiante indicada,
apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da
amostra selecionada:
1.

Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos

de forma individualizada? - E_05
O DAE/VG possui em seu plantel, 56 veículos de sendo: 06 sua propriedade,
44 veículos locados, 02 comodato e, 04 incluso em Termo de Dação em pagamento
referente ao Termo de Confissão e Assunção de dívida com a SANECAP. documentos fls.1280 a 1290/TCE.
Relacionamos a seguis os seis veículos oficiais do DAE/VG :
–
–
–

Moto Honda CG 125 Titan KS, Prata, ano 2002, à gasolina, placa JZK 1396.
Moto Honda CG 125 Titan KS, Verde, ano 2002, à gasolina , placa JZB 2356.
Fiat Uno Mille Way, Branco, ano 2009/2010, Flex, placa NPC 8727, chassi

9BD15844AA6382905.
–
Fiat Uno Mille Way, Branco, ano 2009/2010, Flex, placa NPC 8667, chassi
9BD15844AAt383456.
–
Fiat Strada Fire, Branco, ano 2009/2010, Flex, placa NPE 2247, chassi
9BD27803MA7218295.
–
Moto Honda CG 125 Fan KS, Vermelha, ano 2011, à gasolina, placa NPE 8432.

Foram apresentados para análise apenas documentos de 04 veículos dos 06
pertencentes ao DAE e nenhum se encontrava regular.
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Não existe controle de de custos com manutenção dos veículos e
equipamentos do DAE/VG., caracterizando deficiência e desinteresse do gestor no
controle das despesas oriundas do setor de transportes.
O controle de abastecimento apresentado para análise, é feita pelo posto de
combustível, quando do abastecimento dos veículos, o DAE/VG limita-se a pagar,
conforme demonstrado pelo documento de fls.1105 a 1124/TCE.
Critério
A ausência de controle de abastecimento e manutenção dos veículos em
uso pelo DAE/VG prejudica o sistema administrativo de controle interno daquele Poder
Legislativo e, consequentemente, a avaliação dos resultados da sua gestão financeira no
exercício 2013, quanto à eficácia e eficiência, bem como o apoio ao controle externo sob
a responsabilidade deste Tribunal, nos termos do art. 74, incisos II e IV da CF e § 1º do
art. 162 do RITCE/MT:
Constituição Federal
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Resolução nº 14 /2007 - RITCE/MT
Art. 162.
§ 1º. Cada Poder ou órgão deverá instituir e assegurar o regular funcionamento da
sua própria unidade de controle interno.

Evidência
Não apresentação de nenhum instrumento comprovando o controle dos
gastos com abastecimento e manutenção dos veículos utilizados pelo DAE/VG.
Efeito
A ausência de controle do consumo de combustível e manutenção dos
veículos, de forma individualizada impossibilita a verificação do seu uso no interesse da
administração pública, bem como a aferição de possíveis gastos excessivos dessa
natureza, o que pode resultar em despesa desnecessária e causando prejuízo ao erário.
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Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Renato Alberto Curvo - Gerencia de Transporte.
Achado Nº 34:

Falhas detectadas na vigência do Termo de Comodato.

Irregularidade não classificada na Resolução Normativa nº 40/2013.
Termo de Comodato com vigência vencida, resultando em situação
irregular dos veículos sob a responsabilidade do DAE/VG.

Situação encontrada
O DAE/VG possui a seu serviço, dois carros pertencentes a Prefeitura
Municipal de Várzea Grande/MT.
O Termo de Comodato foi celebrado em 14/07/1999 , conforme cópia fls.
1135

a 1141/TCE, tendo por objeto a cedência

de 05 veículos de propriedade da

Prefeitura Municipal de Várzea Grande ao Departamento de Água e Esgoto, pelo período
de 14/07/1999 a 13/07/2000 (conforme prevê a cláusula Terceira).
Desses 05 veículos, apenas 02 permanecem prestando serviço ao DAE/VG,
que são:
–

Caminhão Ford/ F4000 Turbo 4 BT, Branca, ano 98/98, a diesel, placa

JYQ 5924;
MIS/Ford Fiesta , Branca, ano 98/98, a gasolina, placa JYQ 5834.
Conforme informação do servidor Elianai Umberlino Amorim – Coordenador
–

de Pessoal – RH e, Patrimônio, os 03 veículos restantes foram devolvidos a Prefeitura
Municipal de Várzea Grande, e, não foi apresentado termo aditivo para prorrogação do
prazo.
Critério
Em desacordo com o art. 581 da Lei Federal 10.406/2002

Evidência
Insuficiência no controle dos veículos cedidos através de Termo de
Comodato ou Cessão de Uso.

146

TCE/MT
Fls.

147

Rub._______

Efeito
Ressalta-se que a omissão com relação a falha na vigência do referido
termo, compromete a administração do DAE/VG , na guarda de bens de terceiros.
Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Renato Alberto Curvo - Gerencia de Transporte.

Achado Nº 35:

Divergência

da quantidade e especificações dos

veículos locados e os relacionados nos contratos. Irregularidade não classificada na
Resolução Normativa nº 40/2013.
Veículos relacionados como locados, mas sua especificações não
são as mesmas das descritas nos contratos de locação
apresentados para análise a esta equipe técnica.

Situação encontrada
No ato do exame in loco, foi apresentada para análise desta equipe técnica,
oito contratos de locação de veículos que se encontram em vigência: 004/2013,005/2013,
006/2013, 007/2013, 008/2013, 009/2013, 011/2013 e, 013/2013 (cópia as fls. 1142
a1223/TCE).
Após análise, constatou-se que 09 veículos a seguir relacionados, não se
enquadram nas especificações dos contratos citados, portanto, não ficou provado

a

origem das locações:
- Caminhão Furgão VW 11.140, Branca, a diesel,
9BWZZZF2ZKC017469, placa ACK 3588, propriedade de Ailton da Cruz Oliveira;

ano

89,

chassi

- Caminhão Tanque M. Benz L 1113, Branca, a diesel, ano 75, chassi
34403212085090REM, placa ADU 7602, propriedade de Multipark Com. E Serv. Rep. Ltda.;
Caminhão Tanque M. Benz
L 1113, Branca, a diesel, ano 75, chassi
34403312260403, placa JYX 1326, propriedade de Multipark Com. E Serv. Rep. Ltda.;
- Caminhão Furgão M. Benz L 1113, Bege, a diesel, ano 82,
34405811602463REM, placa JYK 6511, propriedade de Multipark Com. E Serv. Rep. Ltda.;

chassi
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- Caminhão Basculante M. Benz L 1113, Amarela, a diesel, ano 72, chassi
34403216033670, placa JZC 5727, propriedade de Geraldo Alves de Moraes;
- Caminhão Carroc. ABT M. Benz L 1113, Azul, a diesel, ano 75, chassi
34403212273550, placa BTA 5874, propriedade da Dist. De Álcool Libra Ltda.;
PAS Renault Sandero Aut 1016 V, Prata, Flex, ano 2011/2012, chassi
93YBSR6RHCJ845846, placa GSZ 4917, propriedade de N.R.de ª Santana Locadora de Automóveis;
- PAS Renault Sandero Aut 1016 V, Prata, Flex, ano 2010/2011, chassi
93YBSR6RHBJ628180, placa HIX 8236, propriedade da Lotérica Zebrinha Ltda.-ME;
PAS Renault Sandero Aut 1016 V, Prata, Flex, ano 2011/2012, chassi
93YBSR6RHCJ868008, placa GWI 2770, propriedade da Lotérica Zebrinha Ltda.-ME.

Critério
Contraria o § 1º do art. 54, bem como, o parágrafo único do art. 60 da Lei
8.666/93.
Lei 8.666/93.
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua
execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais
manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os
relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de
notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.
Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o
de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a
5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em
regime de adiantamento.

Evidência
Não apresentação do Contrato de locação que deu origem as contratações
dos veículos locados pelo DAE/VG.
Efeito
A ausência do contrato de locação dos veículos utilizado pelo DAE/VG,
compromete os gastos realizados pela Administração do órgão, evidenciando prejuízo ao
erário.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE ate 12/09/2013.
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Renato Alberto Curvo - Gerencia de Transporte.
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Achado Nº 36:

EB 03.

Controle Interno _ Grave _ 03. Não –

observância do princípio da segregação de funções nas atividades de autorização,
aprovação, execução, controle e contabilização das operações.
Ausência de documento que autorize outros servidores a dirigirem os
veículos do DAE/VG.
Situação encontrada
A Lei nº 3.189/2008, que dispõe sobre a estrutura administrativa do DAE/VG,
determina 06 vagas para servidores efetivo no cargo de motoristas naquele órgão.
A Coordenadoria de Pessoal – RH, informa através do lotacionograma que
04 vagas são preenchidas por servidores efetivo, 01 vaga por comissionado e, 01 vaga
por contratado.
Ao solicitar o documentos (CNH) dos motoristas do DAE/VG, foram
fornecidos a esta equipe técnica, para análise, além dos documentos dos servidores que
exercem a função de motorista do órgão, documentos de 21 servidores do DAE/VG, que
não exercem o cargo de motoristas (fls. 12371256/TCE), e 06 pessoas que não são
servidoras do DAE/VG (fls. 1233 a 1236/TCE).
Solicitou-se então algum documento (Portaria/Autorização), que autorizasse
aos servidores do DAE/VG, que não exercem o cargo de motorista a dirigirem os veículos
a serviço do órgão. Foi-nos informado que tal documento não existe.
Quanto as 06 pessoas não servidoras do DAE/VG, foi-nos informado que
são motoristas das empresas locadoras, conforme contrato.
Critério
Não foram definidas as atribuições e/ou competência dos cargos criados,
conforme determina o Art. 39 da Constituição Federal, além, da ausência de normatização
das rotinas e procedimentos internos.

Evidência
Documentos (CNH) apresentadas para análise e Quadro do movimento do
período (Controle de Abastecimentos).
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Efeito
Ausência de Normatização (Portaria/ Autorização) que autorize outros
servidores, que não exerçam o cargo de motoristas do órgão a guiarem os veículos
oficiais e locados de responsabilidade do DAE/VG.

Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Elienai Umbelino Amorim – Coordenador Pessoal – RH e, Patrimônio
Renato Alberto Curvo - Gerencia de Transporte.
3.11.3

Bens Imóveis
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande possui imóveis no

valor estimado R$ 6.539.789,34.
Em 28/01/2014, a Comissão de Inventário Patrimonial, apresentou o
Relatório Final do Inventário, onde demonstrou que os Bens Moveis e Imóveis de 2013,
pertencentes ao Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG,
totalizam R$ 9.226.764,63, conforme demonstramos a seguir:
BENS

SALDO ANTERIOR

MOVEIS

2.918.113,37

IMOVEIS

6.308.651,26

BAIXAS
109.876,37
-

AQUISIÇÕES
66.544,70

2.874.781,70

231.138,08

6.539.789,34

TOTAL GERAL

Achado Nº 37:

SALDO ATUAL

9.226.764,63

CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis

incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos
contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).
Não apresentação das escrituras públicas dos bens imóveis de sua
propriedade, comprometendo a exatidão do valor contabilizado, nos termos do
art. 95 da lei 4.320/64 e art. 77 do Dec. Lei 200/67, prejudicando a exatidão da
demonstração dos resultados gerais do exercício no Balanço Patrimonial da
Entidade, exigida no artigo 101 da Lei 4.320/64.
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Situação encontrada
Ao solicitar as escrituras dos imóveis de propriedade do Departamento de
Água e Esgoto de Várzea Grande, foi informado a esta equipe técnica que aquele órgão
possuía apenas a escritura do imóvel adquirido em 2006, mediante licitação
inexigibilidade (Processo 001/2006 e contrato de compra e venda nº 013/2006 de
07/02/2006), documento fls. 1257 a 1271/TCE.
As demais escrituras de imóveis pertencentes ao DAE/VG, não foram
fornecida sob a justificativa de que o órgão não dispõe de tal documento.
Critério
Nos termos do artigo 95 da Lei nº 4.320/64 e art. 77 do Dec. Lei 200/67, a
contabilidade deve registrar os bens imóveis sempre respaldado por documento que
comprove a contabilização:
Lei 4.320/64
Art. 95 - A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.
Dec. Lei 200/67
Art. 77. Todo ato de gestão financeira deve ser realizado por fôrça do documento
que comprove a operação e registrado na contabilidade, mediante classificação
em conta adequada.

Do contrário, não há como confirmar a exatidão dos resultados gerais da
gestão auditada apresentada nos demonstrativos exigidos no art. 101 da lei 4.320/64:
Lei 4.320/64
Art. 101 - Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário,
no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações
Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos
constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.

Evidências
Não apresentação da escritura pública do imóvel contabilizado no Balanço
Patrimonial da Câmara, embora solicitada por esta Equipe.
Efeito
Não sendo apresentada a escritura do imóvel, fica prejudicada a
confirmação da exatidão da demonstração dos resultados gerais do exercício no Balanço
Patrimonial da Entidade, exigida no artigo 101 da Lei 4.320/64.
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Responsável
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Elienai Umbelino Amorim – Coordenador Pessoal – RH e, Patrimônio

Achado Nº 38:

CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis

incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos
contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).
Incorporação de reforma
anteriores.

no valor R$ 231.138,08, ocorridas em anos

Situação encontrada
Foi incorporado em 2013, ao valor dos bens imóveis o montante R$
231.138,08, refere-se a reformas das instalações permanentes, ocorridos e não
devidamente contabilizadas.
Segundo informação do Diretor contábil – Sr. Osmar Alves da Silva, esse
valor estava registrado, em exercício anteriores – 2010, 2011, 2012), como Obras em
Andamento. Como o DAE/VG não possuía Obras em Andamento, resolveram lançar
como Instalações Permanentes.
Critério
Contraria os arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976.

Evidências
Incorporação de reforma

no valor R$ 231.138,08, ocorridas em anos

anteriores.
Efeito
Fica prejudicada a confirmação da exatidão dos demonstrativos dos
resultados gerais do exercício no Balanço Patrimonial da Entidade, exigida no artigo 101
da Lei 4.320/64.
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Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Elienai Umbelino Amorim – Coordenador Pessoal – RH e, Patrimônio

3.12

Almoxarifado
O Almoxarifado do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande –

DAE/VG, esteve sob a responsabilidade do Sr. Armindo da Cruz Botelho.
Durante inspeção in loco no Setor de almoxarifado para verificar o controle
de entrada e saída de material, bem como o armazenamento dos bens de expediente e
bens de consumo ali estocados constatou-se o seguinte achado de auditoria:
Achado Nº 39:

Armazenamento

de

Bens

em

local

inadequado.

Irregularidade não contemplada no Anexo Único da Resolução Normativa nº
40/2013.
Ausência de local adequado para armazenamento de bens de consumo e de
expediente, denotando negligência do Gestor, bem como deficiência do
controle interno da instituição.
Achado Nº 1:

Situação encontrada
No almoxarifado do DAE/VG., trabalham três servidores, em um ambiente
pequeno, sem ar condicionado (possui apenas, dois ventiladores 40 cm., sendo que
apenas um funciona), portanto, não é possível afirmar se o local possui condições físicas
seguras para o funcionamento do Almoxarifado.
São estocados materiais alimentícios perecível (como café e açúcar),
juntamente com material de limpeza (detergente, água sanitária e outros), material
hidráulicos (como Bucha, luva de correr, TE PVC, e outros); apenas os materiais de
expediente são guardados separadamente.
Encontrou-se ainda, 12 unidades de computadores novos, estocados em
local improprio (no chão).
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O setor de Almoxarifado do DAE/VG, não é informatizado, o que dificultou o
exame “In loco”, entretanto, foi concedido a esta equipe um Relatório de

Saldo de

Estoque do dia, documento fls.1273 a 1279/TCE.
Ao realizar a conferência entre os produtos constantes no Almoxarifado e o
Relatório de Saldo de Estoque, constatou-se :
PRODUTO

SALDO RELATORIO

SALDO FISICO

DIFERENÇA

TE de PVC soldável de 25mm

26 unid.

03 unid.

-23 unid.

Anel p/ tubos de PVC PBA JE 110mm

135 unid

65 unid.

- 70 unid.

Copo descartável 50 ml

203 unid.

237 unid.

+ 34 unid.

Apagador

01 unid.

01 unid.

0

Calculadora 12 dígitos méida

06 unid.

03 unid.

03 unid.

TE Galvanizado e 2.1/2

10 unid.

10 unid.

0

1

0

- 01 unid.

Café em pó 500 gr.

Critério
A deficiência no armazenamento de bens estocados no Departamento de
Água e Esgoto de Várzea Grande, representada pela situação descrita acima,
compromete a guarda do patrimônio do órgão exigido no artigo 94 a Lei 4.320/64 e
representa negligência na conservação do patrimônio público, nos termos do inciso X do
artigo 10 da Lei 8.429/1992 anteriormente transcrito.
Evidências
Visita in loco no setor de almoxarifado do DAE/VG.
Efeito
As condições inadequadas de armazenamento dos bens de consumo,
material de expediente e bens móveis adquiridos, coloca em risco a integridade do
patrimônio do DAE/VG, causando prejuízo ao erário.
Responsável
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Elienai Umbelino Amorim – Coordenador Pessoal – RH e, Patrimônio
Armindo da Cruz Botelho – Chefe do Almoxarifado
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3.13

Prestação de contas

Atraso nas remessas a este Tribunal, via sistema APLIC, das informações
mensais referentes à

execução orçamentária, financeira e patrimonial do DAE/VG,

relativas a 12 meses do exercício 2013, encaminhados a este Tribunal fora do prazo legal,
contrariando o parágrafo único do artigo 184 da Resolução nº 14/2007 (RITCE/MT), artigo
1º da Resolução Normativa nº 07/2006, incisos II, III, IV, V e VI do art. 3º da Resolução
Normativa nº 16/2008 alterada pela Resolução Normativa nº 36/2012, cabendo multa aos
responsáveis, nos termos do artigo 289, inciso VII da Resolução Normativa nº 14/2007
(RITCE-MT) alt. pela Resolução Normativa nº 17/2010 e art. 7º, inciso II, alínea b e § 6º
inciso I da Resolução Normativa nº 17/2010.
Com objetivo de se avaliar se a prestação de contas ao TCE-MT no
exercício de 2013 ocorreu conforme a legislação pertinente, formularam-se as questões
adiante indicadas:
1.

As informações e os documentos obrigatórios foram enviados

tempestivamente ao TCE/MT? (art. 70, CF; e art. 184, Res. n° 14/07- TCE/MT).
Após verificação no Sistema APLIC, constatou-se que a prestação de contas
ao TCE-MT, no exercício de 2013, foram encaminhadas com atraso, como demonstrado
abaixo:
PEÇAS
PLANEJAMENTO

PRAZO REGIMENTAL

PRAZO
PRORROGADO

DATA DE ENVIO

SITUAÇÃO

Peças Planejamento

15/01/13

-

18/01/13

Fora Prazo

Carga Inicial

30/01/13

11/03/13

04/06/13

Fora Prazo

Janeiro

28/02/13

01/04/13

26/07/13

Fora Prazo

Fevereiro

31/03/13

15/04/13

06/08/13

Fora Prazo

Março

30/04/13

-

12/08/13

Fora Prazo

Abril

31/05/13

-

11/09/13

Fora Prazo

Maio

30/06/13

01/07/13

12/09/13

Fora Prazo

Junho

31/07/13

-

23/09/13

Fora Prazo

Julho

31/08/13

02/09/13

27/09/13

Fora Prazo

Agosto

30/09/13

-

10/10/13

Fora Prazo

Setembro

31/10/13

-

08/11/13

Fora Prazo
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Outubro

30/11/13

01/12/13

25/11/13

Dentro Prazo

Novembro

31/12/13

13/01/14

20/12/13

Dentro Prazo

Dezembro
31/01/14
28/02/14
Fora Prazo
Inadimplência, enquadramento em separado cfe. art. 7°, §§ 5º e 6º da RN 17/2010 (alterada p/ RN nº16/2011).

A obrigatoriedade da remessa de dados e informações eletrônicas mensais a
este Tribunal,

via sistema APLIC, referentes à execução orçamentária, financeira e

patrimonial do DAE/VG, consta estabelecida no parágrafo único do artigo 184 do
Regimento Interno deste Tribunal, e artigo 1º da Resolução Normativa nº 07/2006, nos
prazos estabelecidos nos incisos II, III, IV, V e VI do art. 3º da Resolução normativa nº
16/2008 alterada pela Resolução Normativa nº 36/2012, abaixo transcritos:
Resolução nº 14/2007 - RITCE/MT
Art. 184. Os titulares dos órgãos da administração direta do Estado e dos Municípios, da
administração indireta de ambos os entes federados, e os responsáveis pelos regimes
próprios previdenciários, independente da sua constituição jurídica, nos termos estabelecidos
neste regimento e demais normas, deverão encaminhar ao Tribunal de Contas, até primeiro
de março do exercício seguinte, as contas anuais respectivas.
Parágrafo único. Os titulares da administração indireta dos Municípios e os responsáveis
pelos regimes próprios com personalidade jurídica, sem prejuízo do encaminhamento físico,
deverão transmitir eletronicamente as informações exigidas sistemas informatizados do TCE,
nos prazos e forma determinados.
Resolução Nº 07/2006
Art. 1º As unidades gestores municipais submetidas à jurisdição do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso, deverão utilizar, a partir do exercício de 2007, o elenco de
contas padrão do sistema APLIC, para encaminhar as informações mensais referentes
à execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão;
Resolução Normativa nº 16/2008, alt. Pela Res. Nº 36/2012
Art. 3º. As informações a que se refere esta Resolução deverão ser encaminhadas: (Nova
redação dada pela Resolução Normativa nº 36, de 11 de dezembro de 2012)
I – quando se tratarem das peças de planejamento:
a) até o dia 15/01 do ano a que se referem – informes da carga de peças de planejamento;
b) até o dia 31/12 do primeiro ano de mandato do prefeito – informes da carga especial do
Plano Plurianual – PPA;
c) até o dia 31/12 do ano anterior ao que se refere – informes da carga especial da Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO;
d) até o dia 15/01 do ano a que se refere – informes da carga especial da Lei Orçamentária
Anual – LOA;
II – Até 15 de fevereiro, quando se tratarem dos arquivos mensais de dezembro;
III - Até 10 de março, quando se tratarem dos arquivos da carga inicial;
IV - Até 31 de março, quando se tratarem dos arquivos mensais de janeiro;
V – Até 15 de abril, quando se tratarem dos arquivos mensais de fevereiro;
VI - Até o último dia do mês subsequente a que se referir, quando se tratarem dos arquivos
mensais, exceto os meses de dezembro, janeiro e fevereiro;
VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:
a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de
edital;
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b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento,
Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação
Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço,
Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação
(Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).
VIII - Até o último dia do mês subsequente à data de publicação da concessão, quando se
tratarem de arquivos de benefícios previdenciários de aposentadoria, reserva remunerada,
reforma, pensão e revisões concedidos.
§ 1º. As informações contábeis correspondentes ao mês de dezembro deverão incorporar os
lançamentos de encerramento do exercício, e as informações relativas a carga inicial do
exercício subsequente, os lançamentos de abertura do exercício.
§ 2º. O protocolo da remessa dos arquivos somente será efetivado após validação dos
dados no TCE/MT.
§3º. A alteração excepcional dos dados enviados, das regras do leiaute e dos prazos do
Sistema Aplic, exceto no caso previsto no inciso I, dependem de solicitação formal ao
Relator, devidamente motivada e detalhada quanto às informações a serem retificadas, e,
em todos os casos, da observância dos seguintes prazos:
I. para a retificação de dados já enviados, relacionados a arquivos de periodicidade mensal,
carga inicial e informes das peças de planejamento: em até 5 dias após o encerramento do
prazo regulamentar;
II. após o prazo a que se refere o inciso anterior, relacionados a arquivos de mesma
natureza: em até 15 dias após o registro da autorização no Sistema Aplic;
III.
para a retificação de dados relativos às cargas de envio imediato (licitações,
concursos, benefícios previdenciários): em até 2 dias úteis após o registro da autorização no
Sistema Aplic;
IV. para a liberação de tabelas do leiaute, de informes da carga mensal e de regras de
validação: dentro do prazo normal regulamentado pelo TCE;
V. para a prorrogação de prazo de caráter individual: no prazo deferido pelo Relator, contado
da data da solicitação, ou no prazo regulamentar, se indeferido.
IX – No dia seguinte ao término do prazo a que se refere o artigo 209 da Constituição
Estadual, quando se tratarem das contas anuais de governo prestadas pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
§ 4º - revogado
Art. 4º O descumprimento dos prazos previstos nesta Resolução sujeita os responsáveis à
multa prevista no art. 75, inciso VIII da Lei Complementar n° 269/2007 c/c o art. 289, inc. VIII
da Resolução nº 14/2007, além do previsto no art. 4º da Resolução nº 07/2006, todas deste
Tribunal de Contas, sem prejuízo das demais sanções legais.
Art. 8º Os titulares das entidades mencionadas no art. 1º ficam obrigados a designar, no
mínimo, 01 (um) servidor efetivo para centralizar, em nível operacional, o relacionamento
com o TCE/MT e responder pela coordenação das atividades relacionadas ao Sistema
APLIC na Unidade Gestora.
Parágrafo Único A qualificação do servidor efetivo a que se refere o caput deverá ser
informada no sistema APLIC de acordo com o leiaute da tabela “Responsável”.

Pelo atraso na remessa de dados do Aplic em relação a 12 eventos, o
Titular do órgão e o servidor responsável por essa função ficam sujeitos, de forma
individual, a multa de 6 UPF's/MT cobradas pelo valor inicial mais atualização diária em
0,1 UPF/MT até a efetiva regularização, reconhecidas automaticamente pelo sistema
informatizado deste Triibunal, nos termos do artigo 289, inciso VII da Resolução
Normativa nº 14/2007 (RITCE-MT) alt. pela Resolução Normativa nº 17/2010 e art. 7º,
inciso II, alínea b e § 6º inciso I da Resolução Normativa nº 17/2010, abaixo transcritos:
Resolução Nº 07/2006
Art. 4º A partir de 2007, além da multa, o gestor inadimplente com as informações de
que trata esta Resolução, terá seu nome inscrito no Cadastro de Devedores do Tribunal de
Contas até a efetiva regularização com a validação das competências em aberto.
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Resolução Normativa nº 14/2007 (RITCE-MT) alt. pela Resolução Normativa nº 17/2010
Art. 289. Poderá ainda ser aplicada multa, isolada ou cumulativamente, com observância aos
valores referenciais – em UPFs/MT – estabelecidos em regulamento próprio, aos
responsáveis por:
VII.
inadimplência na remessa, por meio informatizado ou físico, dos documentos e
informações a que está obrigado por determinação legal, independentemente de solicitação
do Tribunal.
§ 1º. A cada irregularidade associada às infrações enumeradas neste artigo e destacadas na
decisão corresponderá uma multa, podendo incidir o agente em mais de uma no mesmo
processo.
Resolução Normativa nº 17/2010
Art. 7º Estabelecer que as multas por inadimplências na remessa, por meio
informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT serão aplicadas com
observância aos valores, em UPFs/MT, descritos abaixo, os quais serão atualizados
diariamente em 0,1 UPFs/MT, até a efetiva regularização, quando se referirem a assuntos
com data limite para remessa fixada expressamente em normativos do TCE/MT:
I. Assuntos de remessa imediata:
a) concurso público (*): 10 UPFs/MT;
b) arquivos imediatos do Sistema Aplic (*): 2 UPFs/MT.
c) arquivos imediatos do Sistema Geo-Obras (*): 2 UPFs/MT;
II. Assuntos de remessa mensal:
a) balancetes das organizações estaduais: 6 UPFs/MT;
b) informes do Sistema Aplic: 6 UPFs/MT;
c) informes do Sistema Geo-Obras: 6 UPFs/MT;
d) benefícios previdenciários (*): 5 UPFs/MT.
III. Assuntos de remessa bimestral:
a) RREO das organizações estaduais: 6 UPFs/MT;
b) informes do Sistema LRF-Cidadão: 6 UPFs/MT.
IV. Assuntos de remessa quadrimestral:
a) RGF das organizações estaduais: 6 UPFs/MT;
b) informes físicos quadrimestrais das organizações municipais: 6
UPFs/MT;
c) atos de admissão de pessoal (*): 5 UPFs/MT;
V. Assuntos de remessa anual:
a) contas anuais: 10 UPFs/MT;
b) peças de planejamento – PPA, LDO e LOA: 6 UPFs/MT;
c) decisão do Legislativo sobre as contas do Executivo(*): 10 UPFs/MT;
d) recadastro anual: 6 UPFs/MT;
e) carga inicial do Sistema APLIC: 6 UPFs/MT;
f) informes de planejamento do Sistema APLIC: 6 UPFs/MT.
VI. Assuntos de remessa no início e fim de mandato:
a) declaração de bens (*): 10 UPFs/MT.
§ 1º As inadimplências associadas a assuntos com data de remessa variável em função da
data de ocorrência do fato gerador serão reconhecidas:
I. pelas equipes técnicas, com a identificação e registro da ocorrência do fato gerador da
obrigação não-cumprida no sistema informatizado; ou
II. automaticamente, pelos Sistemas APLIC e Geo-Obras, no momento da regularização da
inadimplência, com a identificação do assunto a que se refere, da data da ocorrência do fato
gerador, do prazo estabelecido para remessa e da data da efetiva regularização.
§ 2º As inadimplências associadas a assuntos com data limite para remessa fixada
expressamente nos normativos do TCE/MT serão reconhecidas automaticamente
pelos sistemas informatizados no dia seguinte ao encerramento do prazo de remessa.
§ 3º As multas por inadimplências serão geradas eletronicamente a partir do
reconhecimento da inadimplência e informadas no site do TCE/MT, assim como todos
os demais registros correspondentes.
§ 4º A cada evento de inadimplência, o Tribunal expedirá comunicado eletrônico ao
responsável, a quem caberá o acesso e acompanhamento periódico e sistemático no
site do TCE/MT;
§ 5º As multas por inadimplência na remessa de assuntos com data de remessa variável em
função da data da ocorrência do fato gerador serão cobradas em:
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I. processo de representação de natureza interna autuado para cada responsável:
a) no mês de maio de cada ano, englobando os eventos de inadimplências ocorridos nos
meses de janeiro a abril;
b) no mês de setembro de cada ano, englobando os eventos de inadimplências ocorridos
nos meses de maio a agosto;
II. processo de contas anuais do jurisdicionado, com a identificação dos responsáveis,
englobando os eventos de inadimplências ocorridos nos meses de setembro a dezembro,
bem como aqueles ocorridos em meses anteriores mas não cobradas por meio de processo
de representação de natureza interna.
§ 6º As multas por inadimplência na remessa de assuntos com data limite para
remessa fixada expressamente em normativos do TCE/MT serão cobradas pelo seu
valor inicial mais atualização diária, em:
I. processo de representação de natureza interna autuado para cada responsável:
a) no mês de maio de cada ano, englobando os eventos de inadimplências regularizados
nos meses de janeiro a abril;
b) no mês de setembro de cada ano, englobando os eventos de inadimplências
regularizados nos meses de maio a agosto;
II. processo de contas anuais do jurisdicionado, com a identificação dos responsáveis,
englobando os eventos de inadimplências:
a) regularizados nos meses de janeiro a agosto mas não cobrados por meio de processo de
representação de natureza interna;
b) regularizados nos meses de setembro a dezembro;
c) não-regularizados no exercício, pelo seu valor atualizado até 31/12.
§ 7º A cada ano será reiniciada a atualização diária das multas relativas a eventos de
inadimplências não regularizados no exercício anterior. (destacou-se).

Contudo, considerando que a remessa dos documentos e informações
obrigatórias são monitoradas por setor específico deste Tribunal, e que os atrasos
verificados são objetos de representação autuado e julgado separadamente, abstém-se
de apontar a irregularidade, neste relatório de auditoria.
3.14

Sistema de Controle Interno

Achado Nº 40: E_ 05. Controle Interno_Grave_05. Ineficiência dos procedimentos
de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da
Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007
Não implantação de normas de controle interno no âmbito do DAE/VG a fim de
apoiar o sistema municipal de controle interno do município, conforme estabelece o
artigo 162, § 1º da Res. Normativa nº 14/2007 – RITCE/MT.

Achado Nº 41:
EB 03. Controle Interno_Grave_03. Não-observância do
princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação,
execução, controle e contabilização das operações.
Ausência de previsão legal da estrutura do DAE/VG estabelecendo os setores nele
integrantes e a respectiva lotação dos cargos, resultando no exercício de atividades
de contabilidade acumulada com a de finanças, pelo Diretor Contábil do Órgão.
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Situação encontrada
Conforme disposto no caput do art. 70 da Constituição Federal, cabe ao
sistema de controle, em conjunto com o controle externo, exercer a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
A obrigatoriedade de implantação dos sistemas de controle interno
estabelecidos na resolução Normativa nº 01/2007, deste Tribunal, aplica-se, de forma
integrada, a todos os órgãos da administração direta e indireta do Município, sob a
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo local.
Portanto, no âmbito do DAE/VG não há obrigatoriedade de implantar um
sistema de controle interno pois essa autarquia integra o sistema do poder executivo
municipal.
Contudo, deve o DAE/VG possuir em sua estrutura uma unidade de controle
interno que estabeleça normas e rotinas específicas para as atividades daquele
departamento e verifique o cumprimento dessas normas e legislações supras, a fim de
apoiar o sistema municipal de controle interno do município, conforme estabelece o artigo
162, § 1º da Res. Normativa nº 14/2007 – RITCE/MT, o que não ocorreu.
Um reflexo dessa omissão é que não foi tomada nenhuma providência pela
administração do DAE/VG, no sentido de serem editadas leis estabelecendo os setores
que integram a administração daquele Departamento, bem como os cargos lotados em
cada um deles e as respectivas atribuições de cada cargo. As leis atualmente existentes
criam cargos, porém não preveem as unidades nas quais serão lotados os detentores de
tais cargos e nem as atribuições de cada um.
Em consequência,

uma única pessoa exerce concomitantemente a

atribuição de contador e de executor financeiro (responsável pela emissão dos
pagamentos), sob o título de Diretor Contábil, cargo esse inexistente, em que pese existir
a previsão legal de 01 cargo de Diretor Administrativo Financeiro e 01 cargo de
Coordenador Contábil (Lei 3189/2008).
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No município de várzea Grande foi criado o sistema municipal de controle
interno de Várzea grande – SMCI/VG, pela Lei nº 3242/2008, tendo como finalidade a
gestão do processo de controle interno da administração pública municipal, sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Controle Interno – SEMCI, posteriormente
denominada

Controladoria Geral do Município (Lei Complementar nº 3.652/2011)

vinculada ao Gabinete do Prefeito.
Atualmente, o Titular da Controladoria Geral do Município de Várzea Grande
é Carlino de Campos Neto.
No exercício 2013, aquela Controladoria emitiu 03 relatórios quadrimestrais
resultantes de auditoria realizada no DAE/VG nas áreas de: Despesas, Licitação,
Contratos,

Obras

e

serviços

de

Engenharia,

Restos

a

Pagar,

Contribuições

Previdenciárias, Almoxarifado.
Analisando tais relatórios, verificou-se que não foi apontada nenhuma
irregularidade/ilegalidade, restringindo a fazer algumas recomendações, como descritas, a
seguir:
Escopo: Contratos: No exame feito pela auditoria interna não foi apontada
nenhuma irregularidade/ilegalidade, nem mesmo no Pregão nº 06/2013, integrante da
amostra desta equipe, cujas ilegalidades constatadas naquele certame constam descritas
na subseção 3.5.2 deste relatório. Foi feita, tão somente, uma recomendação de que
fosse elaborados relatórios técnicos de fiscalização pelos fiscais de contratos e que, se
houver interesse em prorrogar os contratos, que seja observado o disposto no art. 57, da
Lei 8666/93.
Escopo: Despesas: O exame da auditoria interna do município não apontou
nenhuma ilegalidade/irregularidade, nem mesmo na despesa realizada junto à empresa
COSMOTRON Construtora examinada por ela, cuja ilegalidades constatadas por esta
equipe foram descritas na subseção 3.4.1 deste relatório, relativa a ausência de
conferência dos serviços executados e valores indicados na medição elaborada pela empresa
contratada, representando pagamento sem a correta liquidação da despesa, nos termos exigidos
nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Escopo: Licitação: Não apontada nenhuma ilegalidade, tendo sido feita,
apenas, recomendações, não obstante as ilegalidades verificadas por esta equipe nos
Pregões nº 02/2013, 07/2013, 07/2013 e na Dispensa licitatória nº 02/2013 descritas na
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subseções 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4 deste relatório.
Escopo: Dívida Ativa: Apontado o fato de que o DAE não realizou ações de
cobrança para a efetiva realização da receita.
Escopo: Restos a Pagar. Apontada como maior deficiência a inadimplência
acumulada com a REDE CEMAT e que a entidade começou a regularizar essa situação ,
a partir do mês de Junho, com o adimplemento das obrigações dos meses de Junho,
Julho, Agosto e Setembro
Contudo, conforme consta relatado na seção 3.15 adiante, os pagamentos
de competência do exercício 2013, a favor da REDE CEMAT não se deram pela totalidade
do débito, contrariando a constatação feita pelo controle interno do município.
Observou-se, ainda, que em nenhum dos relatório foi alertado o Gestor do
DAE/VG em relação ao não reconhecimento da dívida com aquela Empresa originada
desde o exercício 2003 e que, segundo levantamento da própria credora, perfez ao final
de 2013, o montante de R$ 140.223.699,44, conflitando com o que consta registrado no
Balanço Patrimonial/2013 do DAE/VG: R$ 62.940.925,49.
Ressalte-se que, nos termos do art. 74, inciso IV, uma das finalidades do
sistema de controle interno do poder executivo é apoiar o controle externo na sua missão
constitucional.
Essas ocorrências, aliadas à inúmeras ilegalidades e inconformidades,
principalmente na realização de despesas na gestão 2013 do DAE/VG, constatadas por
esta equipe, levam a conclusão de que o sistema de controle interno do Poder Executivo
do Município de Várzea Grande não atende a finalidade pretendida no artigo 74 e incisos
da Constituição Federal e no artigo 162, § 1º da Resolução nº 14/2007 – RITCE/MT,
principalmente no que se refere à comprovação da legalidade e avaliação dos resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dda gestão
do DAE/VG.
Contudo, diante do fato de que a fragilidade no sistema de controle interno
aqui verificada é responsabilidade do Chefe do Poder Executivo do Município de Várzea
Grande, esta Equipe deixa de apontá-la no presente relatório de auditoria.
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Permanece a ilegalidade quanto à ausência de normas de controle interno
no âmbito do DAE/VG a fim de apoiar o sistema municipal de controle interno do
município e ausência de lei estruturando o departamento e lotação dos cargos nos
respectivos setores, sob a responsabilidade da Direção do DAE/VG.
Critério
A necessidade do Poder Executivo manter o sistema de controle interno,
consta estabelecida no artigo 74 da Constituição Federal:
Constituição Federal
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.

Consta determinado no artigo 5º da Resolução Normativa nº 01/2007 deste
Tribunal que todos os sistemas administrativos dos órgãos públicos de todos os poderes e
esferas devem ser implantados até o dia 31/12/2011:
Res. Normativa nº 01/2007
Art. 3º O sistema de controle interno no Estado deverá abranger os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do
Estado e, nos Municípios, os Poderes Executivo e Legislativo, incluindo, em todos os casos,
a administração pública direta e indireta.
§ 1° Deverá ser encaminhada pelos Chefes dos Poderes Executivos, no balancete do
mês em que for publicada, cópia da lei instituidora do sistema de controle interno e de
eventuais alterações legislativas.
Art. 5° O Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle a que se refere o Guia
anexo a esta Resolução deverá ser concluído até o final do exercício de 2011, observando a
seguinte ordem de prioridades para a normatização das atividades relativas aos sistemas
administrativos a seguir dispostos:
I - até 31-12-2008:
a) Sistema de Controle Interno;
b) Sistema de Planejamento e Orçamento;
Secretaria Geral do Tribunal Pleno
II - até 31-12-2009:
a) Sistema de Transportes;
b) Sistema de Administração de Recursos Humanos;
c) Sistema de Controle Patrimonial;
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d) Sistema de Previdência Própria;
e) Sistema de Contabilidade;
f) Sistema de Convênios e Consórcios;
g) Sistema de Projetos e Obras Públicas.
III - até 31-12-2010:
a) Sistema de Educação;
b) Sistema de Saúde;
c) Sistema de Tributos;
d) Sistema Financeiro;
e) Sistema do Bem-Estar Social;
IV - Até 31-12-2011:
a) Sistema de Comunicação Social;
b) Sistema Jurídico;
c) Sistema de Serviços Gerais;
d) Sistema de Tecnologia da Informação.
Parágrafo único. Outros sistemas administrativos não mencionados, nesta Resolução,
poderão ser normatizados pelos respectivos Poderes e órgãos, assim como poderão ser
estabelecidos prazos diferenciados para a conclusão das normas de cada sistema
administrativo, desde que inferiores aos prazos estabelecidos nos incisos deste artigo.
(destacou-se)
Resolução Normativa TCE/MT 14/2007
Art. 162.
§ 1º. Cada Poder ou órgão deverá instituir e assegurar o regular funcionamento da sua
própria unidade de controle interno.

Evidências
Exame dos atos e fatos da administração do Poder Legislativo, objeto deste
processo e a constatação de inúmeras ilegalidades aqui relatadas, principalmente quanto
as despesas originadas dos contratos com pessoas jurídicas.
Efeitos
A inexistência ou fragilidade do sistema de controle interno de um órgão
impossibilita verificar o cumprimento de metas, avaliar a gestão quanto a eficácia e
eficiência e apoiar o controle externo na sua missão institucional.
Responsáveis
Diretor Presidente do DAE/VG:
EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA (Per. 01/01/2013 a 12/09/2013) e
ZELANDES SANTIAGO (Per. 13/09/2013 a 31/12/2013)
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4

ANÁLISE DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DAE/VG
Os Balanços que integram as demonstrações dos resultados gerais do

exercício 2013 do DAE/VG foram enviados com atraso ao sistema APLIC deste Tribunal,
como informado na subseção 3.13.1 deste relatório.
A informação de que as contas do exercício estavam à disposição dos
contribuintes, para exame e apreciação, como exigido no artigo 31, § 3º da Constituição
Federal foi publicada no diário municipal veiculado no dia 19/02/2014.
Portanto, até a conclusão deste relatório, o Balanço Geral/2013 não havia
sido oficialmente encaminhado pelo DAE/VG a este Tribunal.
Por isso, para o desempenho da auditoria na gestão 2013, esta Equipe
solicitou ao contador o fornecimento dos Anexos exigidos na Lei 4.320/64, para fins de
avaliação e conferência.
Tendo por finalidade avaliar a situação patrimonial desse Departamento,
buscou-se examinar alguns valores significativos do Balanço Patrimonial/2013 do
DAE/VG, resultando nos seguintes achados:
Achado Nº 42:
CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos
sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts.
83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).
42.1 Valor registrado no ativo do Balanço Patrimonial/2013, conta “créditos em circulação”
não confere com a movimentação registrada na Demonstração da Variação Patrimonial,
bem como ausência de conferência da liquidez e certeza dos valores indicados no relatório
emitido pela empresa responsável, como exigido no § 1º do art. 39 da Lei 4.320/64,
conferindo inconsistência nos resultados gerais do exercício exigido pelo art. 101 daquela
Lei. Total registrado: R$ 72.918.022,60. Sub seção 3.15.1
42.2 Registro no Passivo Financeiro – conta Obrigações em Circulação, do Balanço
Patrimonial/2013 do DAE/VG, da dívida daquele Departamento com o Governo do Estado –
Sanemat sem comprovação da exatidão do valor do débito, conferindo inconsistência nos
demonstrativos contábeis exigidos pelo art. 101 da Lei 4.320/64. Valor registrado: R$
14.149.688,09. Sub seção 3.15.2.1.
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42.3

Registro no Passivo Financeiro – conta Obrigações em Circulação, do Balanço

Patrimonial/2013 do DAE/VG, da dívida daquele Departamento com a REDE CEMAT, sem
comprovação da exatidão do valor do débito, conferindo inconsistência nos demonstrativos
contábeis exigidos pelo art. 101 da Lei 4.320/64. Valor registrado: R$ 62.940.925,49. Sub
seção 3.15.2.2
42.4 Registro de dívida em Restos a Pagar/2013 ao credor Tribunal de Justiça sem
documento respaldando o lançamento. Total registrado: R$ 16.373,13. Sub seção 3.15.2.3
42.5 Ausência de registro da dívida originada do não pagamento de 05 medições de

serviços executados pela empresa COSMOTRON (Contrato nº 10/2010) relativas ao
exercício 2012. Valor total das medições:

R$ 1.108.282,13. Subseções 3.4.1c e

3.15.2.4

Achado Nº 43: B_ 03. Gestão Patrimonial_Grave_03. Não-adoção de providências
para cobrança de dívida ativa – administrativas e/ ou judiciais (art. 1°, § 1°; arts. 12
e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e Lei nº 6.830/80).
43.1 Ausência de providências visando o recebimento dos créditos originados da dívida ativa
inscrita no Balanço Patrimonial/2013, representando ato de improbidade administrativa, nos
termos do art. 10, inciso X da Lei 8.492/1992 e comprometendo a responsabilidade na gestão
fiscal do DAE/VG, como dispõe o art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000. Total da dívida ativa
registrada no Balanço Patrimonial/2013: R$ 72.918.022,60

Situação Encontrada
4.1

ATIVO – R$ 82.913.416,26
Créditos em Circulação (Dívida Ativa) - R$ 72.918.022,60
O saldo da “Dívida Ativa” em 31/12/2012 registrado no Balanço

Patrimonial/2012 é de R$ 66.104.472,98 e o saldo final em 31/12/2013 é de R$
72.918.022,60 registrado no Balanço Patrimonial/2013, conta “Créditos em Circulação”.
De acordo com documento “Relatório de Carteira – Contas a Receber”,
fornecido pelo Diretor Comercial do DAE/VG (doc. fl. 435TCE), a pedido desta Equipe,o
total de R$ 72.918.022,60 dos Créditos pode ser segmentado em:
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Residencial: R$ 54.720.745,29 (75,04%)
Comercial: R$ 5.356.986,31 (7,35%)
Industrial: R$ 75.380,34 (0,10%)
Estadual: 108.501,74 (0,85%)

Pública: R$ 12.764.910,66 (17,51%)

Federal: 5.105,96 (0,04%)
Municipal: 12.651.302,96 (99,11%)

Portanto, como se verifica, de acordo com o controle da Diretoria Comercial,
os maiores inadimplentes são os da categoria residencial (75,04%), seguido da Pública
(17,51%); nesta última, os maiores inadimplentes são as unidades públicas da esfera
municipal (99,11%).
Ou seja, os próprios órgãos da administração direta e indireta do poder
executivo municipal são os maiores devedores do DAE/VG, categoria pública.
Consta registrado na Demonstração das Variações Patrimoniais, conta
“incorporações de Ativos”, o valor de R$ 7.046.591,67 e na conta “desincorporações de
ativos”, o valor de R$ 109.876,37. Logo, tem-se:
Saldo em 31/12/2012:

R$ 66.104.472,98

+

R$ 7.046.591,67

–
=

Incorporações de ativos:

(Desincorporações de ativos):R$
Saldo final:

109.876,37

R$ 73.041.188,28

Esse valor não confere com o que consta contabilizado no Balanço
Patrimonial/2013, conta “Créditos em Circulação”: R$ 72.918.022,60. Diferença
contabilizada a maior: R$ 123.165,68.
Indagado a respeito da origem do levantamento dessas inadimplências, a
Diretoria Comercial do DAE/VG informou que o lançamento do crédito toma por base os
relatórios emitidos pela empresa COSMOTRON, responsável por prestação de serviços
de gerenciamento e operações de ações comerciais do DAE/VG (Contrato nº 010/2010)
comentado na subseção 3.4.1 deste relatório.
Portanto, o parâmetro utilizado pela empresa COSMOTRON para a emissão
do relatório de devedores não é do conhecimento do DAE.
Destaque-se que o registro do crédito relativo a dívida ativa somente pode
ser feito após apurada sua liquidez e certeza, conforme estabelece o § 1º do art. 39 da Lei
4.320/64.
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Também não ficou demonstrada nenhuma ação de cobrança promovida pelo
DAE/VG, visando arrecadar o crédito da dívida ativa.
A vista de tudo isso, e considerando que diversos bairros do município de
Várzea Grande não são atendidos por rede de água e esgoto, é recomendável que a
administração do DAE/VG que:
a)

verifique a exatidão desses lançamentos, nos termos do § 1º art. 39 da Lei

4.320/64;
b) Providencie a atualização monetária da dívida e o cálculo da multa e juros de mora e
do encargo, por ocasião da cobrança do crédito.
c) Adote providências no sentido de receber o crédito, seja por negociação,
reparcelamento ou cobrança judicial.
4.2

PASSIVO – R$ 78.316.460,04
O Passivo do DAE/VG representado no Balanço Patrimonial/2013 é de R$

78.355.533,65.
Esse total está integrado por:
R$ 62.940.925,49 (80,32%) dívida junto a Rede-Cemat,
R$ 14.149.688,09 (18,05%) ao Governo do Estado de Mato Grosso e
R$ 1.264.920,07 ao INSS, Previvag, consignações e outras despesas.

Observa-se que, embora os registros contábeis indiquem que o Ativo do
DAE/VG (R$ 82.913.416,26) é maior do que o Passivo (R$ 78.355.533,65), resultando
num Ativo real Líquido de R$ 4.557.882,61, tal resultado não corresponde a realidade,
pois como ficará demonstrado nas subseções seguintes, a dívida junto à Rede Cemat foi
contabilizada apenas pelo valor principal (R$ 62.940.925,49) sem considerar os juros,
multas e correções monetárias, cujo total informado por aquela empresa credora é de R$
140.223.699,44.
Passa-se, a seguir, a descrever as dívidas principais do DAE/VG, que tem
como credores a Rede Cemat e o Governo do Estado.
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4.2.1

Credor: Governo do Estado - R$ 14.149.688,09
A dívida do DAE/VG junto ao Governo do Estado, registrado n o Passivo

Financeiro do Balanço Patrimonial/2013 tem origem na municipalização dos serviços de
saneamento básico, antes explorado pela Sanemat e ocorrido em 2002, como descrito a
seguir:
Instrumento

Partes

Termo
de Sanemat e Município
Parcelamento
de de Várzea grande
Dívida – 23/12/2002
(Doc.
Fls.474/475
TCE)
Termo de Rescisão do
Contrato
de
Concessão
e
Confissão de Dívida –
23/12/2002.
(Doc.
Fls.
481/483TCE)

Objeto
O Município confessa dever à SANEMAT o valor de R$ 1.148.819,06 relativo a contas de água do
período de abril/1993 a março de 1998. e objeto da ação proposta pela SANEMAT em face do
Município, número 342/2003 em trâmite na 3 a. Vara da Fazenda Pública de Cuiabá. O débito deverá ser
pago em 36 parcelas mensais, com 04 meses de carência, acrescendo-se ao valor principal os juros
mensais de 0,5% e correção monetária de acordo com a variação do IGPM-FGV.

Sanemat, Prefeitura de
Várzea Grande com a
interveniência
do
Governo do Estado

1) Declaram rescindido o Contrato de Concessão para a Execução e Exploração de Saneamento
Básico no Município de Várzea Grande.
2) O Município de Várzea Grande reconhece e confessa o débito a que está obrigado a indenizar a
SANEMAT no valor de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), devido em
função da reversão dos ativos relacionados e discriminados no Anexo I (bens móveis, assim como a
posse dos bens imóveis, já transferida ao Município em 3/03/1998) e dos dispêndios relacionados à
municipalização dos serviços.

Termo de Confissão e Governo do Estado de
Assunção da Dívida – Mato
Grosso
e
23/12/2002
Prefeitura de Várzea
Grande, com anuência
da SANEMAT
(Doc.
Fls.

1) O Estado compromete-se a pagar à SANEMAT o valor de R$ 22.500.000,00, decorrente da rescisão
do contrato de concessão firmado entre o Município e a Sanemat.
2) O Município reconhece a dívida junto ao Estado no valor de R$ 22.500.000,00, sobre o qual foi
concedido um desconto de 40%, resultando num saldo devedor final, naquela data, de R$
13.500.000,00 (Treze milhões e quinhentos mil reais) a ser paga em 360 parcelas mensais, iguais e
sucessivas a partir de 01/7/2003, incidindo desde a assinatura do termo, juros de 6% anual e correção
monetária pelo índice IGPM-FGV.

476/480TCE)
Termo de dação em
pagamento referente
ao termo de confissão
e
assunção de dívida –
26/02/2008
(Doc.

Governo do Estado de
Mato
Grosso
e
Prefeitura de Várzea
Grande,
com
interveniência
do
DAE/VG

Fls.

453/472TCE)

Dação em Pagamento, feita pelo DEVEDOR (Município de Várzea Grande)
ao CREDOR (Governo do Estado/MT), com interveniência/anuência do DAE/VG, de dívida contraída
por ocasião da assinatura do Termo de Confissão e Assunção da Dívida, assinado em 23.12.2002,
esta liquida e certa.
O Devedor, com consentimento expresso da INTERVENIENTE/ANUENTE, oferece em Dação de
Pagamento, o crédito de 2.761.441,38 m3 de água tratada e distribuída e 1.840.961,92 m3 (de
esgotamento sanitário que deverão ser abatidos dos consumos mensais das 63 Instituições Estadual
relacionadas no documento, localizadas no Município de Várzea Grande – MT sendo: Secretaria
Estadual de Educação (45 Escolas), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública 13 unidades, dentre
(Polícias Comunitárias, Batalhão da PM, Delegacias, Corpo de Bombeiros, CISC,etc.), da Secretaria de
Saúde (Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa), Secretaria de Estado da Fazenda
(Agência Fazendária) Empaer, Ciretran e Indea.

Consta no Anexo ao Termo de Rescisão ao Contrato de Concessão e Termo
de Confissão de Dívida, uma relação de bens imóveis e benfeitorias, totalizando R$
6.268.651,12 e uma relação dos bens móveis (sem valor) – Doc. Fls. 461/472TCE e
489/491TCE. Portanto, não ficou demonstrado o cálculo para se obter o valor total da
dívida confessada de R$ 22.500.000,00 ( sobre o qual foi concedido desconto, resultando num débito de
R$ 13.500.000,00).

Solicitadas informações referentes ao controle dessa dívida pelo DAE/VG, foi
apresentado o documento anexado às fls. 439/440TCE, no qual se verifica tratar-se do
ofício n. 030/2014 emitido em 13/02/2014 pela Companhia de Saneamento do Estado de
Mato Grosso – SANEMAT, mediante o qual informa a seguinte situação em 2013:
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DÍVIDA DO DAE/MT JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MT
Total pago em 2013

R$ 729.787,03 = 117.560,42 m3

R$ 6,20 m3

Saldo da dívida em 31/12/2013 R$ 14.149.688,09 = 3.968.104,65 m3 R$ 3,56 m3

O registro dessa dívida no Passivo Financeiro – conta Obrigações em
Circulação, do Balanço Patrimonial/2013 do DAE/VG, no valor de R$ 14.149.688,09 foi
feito com base na informação do Presidente da Sanemat naquele documento (doc. fls.
439/440TCE) e acima reproduzido, no qual verifica-se que:
–

o valor do m3 utilizado no cálculo variou entre R$ 6,20/m3 (total pago em 2013) e
R$ 3,56/m3 (saldo da dívida em 31/12/2013).

–

Na apuração do total do pagamento e da dívida não constou discriminada qual a
quantidade de m3 a que se refere o fornecimento de água tratada e qual a do
esgotamento sanitário.

–

Nenhum dos valores do m3 (R$ 6,20 e R$ 3,56) utilizados no cálculo acima, confere
com aquele estabelecido pelo Decreto municipal n. 004/2009 (doc. fls. 441/445TCE):
Classes de Consumo
Categorias
Públicas/Outras

Intervalo

Água- R$/m3

Esgoto – R$/m3

P1 = 0 a 10

3,80

1,90

P2 = Acima de 10

6,46

3,23

Indagado a respeito dos procedimentos utilizados pelo DAE/VG para o
pagamento da dívida, o Diretor Comercial do DAE/VG informou que esse Departamento
paga as faturas de água/esgoto emitidas em nome dos órgãos estaduais estabelecidos no
município de Várzea Grande e que após o consumo dos serviços de cada uma das
faturas ser convertido em m3 (sem discriminar a quantidade de consumo de água e da utilização
de esgoto), tais informações são encaminhadas à Sanemat para abatimento do total da

dívida.
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Considerando que a dívida reconhecida pelo município de Várzea Grande
através do Termo de Confissão e Assunção da Dívida, em 23/12/2002 (Doc. Fls.
476/480TCE), no valor de R$ 13.500.000,00 (após o desconto de 40%) foi acordada
(Termo de dação em pagamento referente ao termo de confissão e assunção de dívida de 26/02/2008 Doc. Fls. 453/458TCE)

que seria paga através da conversão de 4.602.403,30 m3 consumidos

por 63 Instituições estadual sediadas naquele Município, sendo 2.761.441,38 m3 de água
tratada e distribuída e 1.840.961,92 m3 de esgotamento sanitário e considerando, ainda,
que os valores estabelecidos no Decreto Municipal n. 004/2009 variam para um e outro
serviço (fornecimento de água e esgoto), torna-se imprescindível que o controle dessa
dívida seja feita por tipo de serviço.
Além do mais, há necessidade do próprio DAE/VG exercer um controle
efetivo do pagamento dessa dívida, apurando mensalmente o total de m 3 de água e de m3
de esgotamento sanitário fornecidos as 63 instituições estaduais e abater do saldo vindo
do exercício anterior devidamente corrigido pelo índice IGP-M, como previsto no cláusula
4ª, parágrafo 1º do Termo de Confissão e Assunção da Dívida (Doc. Fls. 476/480TCE).
Solicitadas informações a respeito do controle dessa dívida no âmbito do
DAE/VG, esta equipe foi informada que não existe.
Isso significa que não se tem informações seguras e confiáveis de quanto já
foi amortizado da dívida original (R$ 13.500.000,00 = 4.602.403,30 m3 de consumo),
discriminando o valor do principal e da correção monetária.
Diante dessas constatações, conclui-se que o valor registrado no Passivo
Financeiro – conta Obrigações em Circulação, do Balanço Patrimonial/2013 do DAE/VG,
no valor de R$ 14.149.688,09, feito com base na informação do próprio credor (Presidente
da Sanemat), não espelha a realidade, implicando na inconsistência desse demonstrativo.
Necessário enfatizar que a contabilidade do DAE/VG relativa ao exercício
2014 deverá registrar essa dívida com o Governo do Estado no Passivo não circulante,
conta “Provisões a Longo Prazo”, conforme definições e orientação contidas nas partes II
e V da 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)
aprovado pela Portaria nº 437/2012 da STN.
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4.2.2

Credor: REDE CEMAT - R$ 62.940.925,49
Foi protocolado neste Tribunal, em 22/02/2013, sob o nº 50750/2013, a Carta

nº 4238/2013 emitida pelo interventor da empresa Rede Cemat, Jaconias de Aguiar (com
cópia para a Câmara de Vereadores, Ministério Público) e endereçada ao Presidente do
DAE/VG, mediante a qual afirma que aquele Departamento acumula um débito no valor
nominal de R$ 121.328.578,38 e que, rotineiramente, a Cemat tem mantido contato com a
direção do DAE/VG realizando diversas propostas de acordo, com a concessão de
condições diferenciadas para a liquidação desse débito, mas que, até o momento, não foi
exitosa as tentativas amigáveis do recebimento do crédito, levando a inserir o débito no
SPC/Serasa.
Solicitadas informações a respeito, a Procuradoria Jurídica do DAE/VG
apresentou o documento de Fls. 535/536TCE, o qual informa que tramita 07 ações de
cobranças interpostas pela Empresa Rede- Cemat, referente a débitos de faturas de
consumo de energia abrangendo o período de Julho a dezembro/2003, setembro a
dezembro/2005, abril a dezembro/2006, Janeiro/2007 a dezembro/2010. De acordo com
aquela informação, em nenhum deles houve julgamento em definitivo.
Por outro lado, a fim de não ocorrer cortes de energia elétrica e obter
autorização para a instalação de nova unidade consumidora, o DAE interpôs 13 Ações
sendo, 09 Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, 01 Declaratória de
Nulidade de Ato jurídico, 01 Embargos à Execução, 01 Cautelar Inominada, 01 Mandado
de Segurança com Pedido de Liminar, das quais, foram já deferidas 02 liminares, como
informado no documento de fls. 532/534TCE.
De acordo com o controle emitido pelo setor da empresa Rede-Cemat,
Gerência de Grandes Clientes (doc. fls. 504/505TCE), a dívida do DAE/VG relativa a
faturas de energia elétricas não pagas compreende o período de Julho/2003 a
Dezembro/2013 e perfaz R$ 140.223.699,44, sendo:
Principal: R$ 62.942.443,74
Multa:

R$ 1.251.320,66

Juros:

R$ 54.009.243,34

C. M. :

R$ 22.020.691,70

TOTAL:

R$ 140.223.699,44
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Desse total, consta inscrita no Passivo do Balanço Patrimonial/2013 como
dívida em relação a empresa Rede-Cemat, apenas R$ 62.940.925,49 nas seguintes
contas:
BALANÇO PATRIMONIAL/2013 – PASSIVO FINANCEIRO – OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
Credores Entidades - Convênios União, Estados e Municípios (doc. fls. 450TCE)

37.097.105,86

Obrigações de Exercícios Anteriores - RP/2013 Não Processado
RP/2011/2012 Processado (doc. fl. 544TCE)

* 4.295.737,20

Total da dívida Inscrita no Passivo Financeiro

62.940.925,49

21.548.082,43

Portanto, como se verifica, foi inscrito no Balanço Patrimonial/2013 apenas o
valor principal da dívida do DAE/VG com a empresa REDE CEMAT e, ainda, assim, em
valor menor que a do controle da empresa, como demonstrado abaixo:
Dívida (PRINCIPAL) conforme controle Rede Cemat: R$ 62.942.443,74
Dívida Inscrita no Passivo:

R$ 62.940.925,49

Valor da dívida não inscrita:

R$

1.518,25

Solicitado o Termo de Confissão dessa dívida, o Departamento de
Contabilidade do DAE/VG informou que tal documento não foi formalizado. À vista disso,
não houve nenhum pagamento relativo a esse débito.
Observou-se, ainda, que as faturas normais da energia elétrica consumida pelo
DAE/VG durante o exercício 2013 não foram pagas integralmente.
No período de Janeiro a Maio/2013 foram pagas apenas as faturas de consumo
no Departamento Comercial; as faturas referentes as demais unidades do DAE/VG foram
pagas integralmente apenas aquelas referentes a competência de 04 meses (Junho/2013,
Julho/2013, Agosto/2013 e Setembro/2013) e parcialmente aquelas referentes as
competências dos meses de Outubro/2013, Novembro/2013 e Dezembro/2013.
Assim:
Comp.
Jan/13

VALOR DA FATURA (R$)
4.714,43 (Dep. Comercial)
611.537,82 (demais unidades)

Fev/13

4.608,03 (Dep. Comercial)
582.070,87 (demais unidades)

Mar/13

3.948,35 (Dep. Comercial)
523.759,94 (demais unidades)

Abr/13

4.295,43 (Dep. Comercial)
525.757,87 (demais unidades)

VALOR PAGO (R$)

VALOR A PAGAR (R$)

4.714,43

0,00

0,00

611.537,82

4.608,03

0,00

0,00

582.070,87

3.948,35

0,00

0,00

523.759,94

4.295,43

0,00

0,00

525.757,87
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maio/13

4.278,89 (Dep. Comercial)
637.298,34 (demais unidades)

Jun/13

Jul/13

0,00

637.298,34

Não informado

Não informado

615.472,03 (demais unidades)

615.472,03

0,00

Não informado (Dep. Comercial)

Não informado

Não informado

590.643,49

0,00

Não informado

Não informado

Não informado (Dep. Comercial)
676.321,78 (demais unidades)

Set/13

Não informado (Dep. Comercial)
586.712,85 (demais unidades)

Out/13

Nov/13

Não informado (Dep. Comercial)

0,00
Não informado

586.712,85

0,00

Não informado

Não informado

187.441,31

457.105,65

Não informado (Dep. Comercial)

Não informado

Não informado

Não informado (Dep. Comercial)
672.903,10 (demais unidades)

TOTAL

676.321,78
Não informado

644.546,96 (demais unidades)

692.459,11 (demais unidades)
Dez/13

0,00

Não informado (Dep. Comercial)

590.643,49 (demais unidades)
Ago/13

4.278,89

R$ 7.381.525,91

194.720,64

497.738,47

Não informado

Não informado

202.430,78

460.469,36

R$ 3.075.784,63

R$ 4.295.737,20

A dívida relativa as faturas não pagas, de competência do exercício 2013 foi
inscrito como RP/2013 Não Processado, no valor de R$ 4.295.737,20.
Indagado sobre o motivo do não pagamento dessas faturas de energia
elétrica, o Diretor de Contabilidade do DAE/VG informou esta equipe que os pagamentos
eram feitos de acordo com a disponibilidade financeira, optando-se por pagar as faturas
de competência dos meses de Junho/2013, Julho/2013, Agosto/2013 e Setembro/2013 e
nos meses de outubro/2013, novembro/013 e dezembro/2013, apenas as faturas das
unidades não amparadas por liminares indicadas no documento de fls. 532/534TCE.
Analisando

o controle da dívida no relatório emitido pela REDE CEMAT

denominado “Resumo Mensal dívida (atualizado em 04/02/2014) – doc. Fls. 504/505TCE,
verifica-se que foram lançados multa, juros e correção monetária que totalizam R$
77.281.255,70, representando 122,78% do valor principal; (R$ 62.942.443,74) somente os
juros correspondem a 85,80% daquele valor.
Não foi feita nenhuma conferência, por parte do DAE/VG, da procedência e
conformidade dos valores cobrados na fatura e nem das taxas e índices utilizados para o
cálculo da multa, juros e correção monetária, significando que aquele Departamento ainda
não tem informações seguras e confiáveis do total da dívida.
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Diante dessas constatações, conclui-se que o valor registrado no Passivo
Financeiro – conta Obrigações em Circulação, do Balanço Patrimonial/2013 do DAE/VG,
no valor de R$ 62.940.925,49 não espelha a realidade, implicando na inconsistência
desse demonstrativo.
Por tudo isso, há necessidade da administração do DAE/VG designar uma
comissão de servidores daquele departamento com a finalidade de verificar a exatidão
dos valores cobrados pela empresa REDE CEMAT e, a partir daí, adotar providências
visando a negociação da dívida, reconhecendo-a e parcelando-a.
Enfatiza-se que, nos termos do próprio interventor daquela empresa
contidos na CARTA nº 4238/2013 (doc. fls. 492/494TCE), a empresa mantém aberto o
canal de negociação para negociar os débitos em atraso, podendo, inclusive , estudar
propostas de parcelamento da dívida.
Necessário ressaltar que após o reconhecimento dessa dívida mediante
formalização de Termo de Confissão de Dívida, a contabilidade do DAE/VG relativa ao
exercício 2014 deverá registrar essa dívida com a empresa REDE CEMAT no Passivo não
circulante, conta “Demais obrigações a Longo Prazo”, conforme definições e orientação
contidas nas partes II e V da 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP) aprovado pela Portaria nº 437/2012 da STN.
4.2.3

Credor: Tribunal de Justiça – R$ 16.373,13
Consta inscrito na conta Restos a Pagar não processados o total de R$

16.373,13 a fator do credor Tribunal de Justiça do Estado (doc. fl. 552TCE).
Solicitadas informações a respeito dessa dívida, não foi apresentado
nenhum documento.
Por outro lado, foram apresentados processos de Requisição de Pequeno
Valor – RPV deferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e condenando
o DAE/VG a pagar os valores a seguir discriminados, despesas essas empenhadas no
exercício 2014 (doc. fls. 554/568TCE):
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RPV n.

Beneficiário

Valor

Vencimento

112187/2013

Rodrigo Gomes Bressane

651,24

24/04/2014

123465/2013

Adriano Pereira Lisboa

11.226,30

23/04/2014

123464/2013

Joaquim Lisboa Neto

1.020,58

24/04/2014

108053/2013

Wilson Molina de Jesus

1.287,83

25/03/2014

108006/2013

Maria Sidnei Pereira de Almeida

7.684,75

25/02/2014

TOTAL

21.870,70

Em 2013 foram pagos os seguintes precatórios no valor total de R$
76.668,31, despesas essas empenhadas no exercício 2013 (doc. fls 569/581TCE).
Portanto, não há respaldo documental da dívida inscrita em Restos a Pagar
Não processados, tendo como credor o Tribunal de Justiça, no valor de R$ 16.373,13
4.2.4

Credor: Cosmotron – R$ 1.108.282,13
Conforme relatado na subseção 3.4.1c deste relatório a empresa

COSMOTRON emitiu duas Constataram-se Notificações (4ª e 5ª) originadas do Diretor
Executivo da empresa emitidas em 13/02/2013 e 11/03/2013, respectivamente (doc. fls.
185/249TCE), mediante as quais notifica a diretoria do DAE/VG dos débitos referentes às
29ª, 30ª, 31ª, 32ª e 33ª Medições, compreendendo os períodos de 24/09/2012 a
24/12/2012 e totalizando R$ 1.108.282,13, despesas essas que não foram empenhadas
no exercício de origem (2012) e nem no que ora se audita (2013), permanecendo sem
pagá-las até a presente data.
Contudo, não há registro dessa dívida no Balanço Patrimonial/2013 do
DAE/VG.
Conclusão sobre a situação patrimonial do DAE/VG – exercício 2013
A situação patrimonial desse departamento é preocupante.
Embora os registros contábeis indiquem no Balanço patrimonial/2013 do
DAE/VG que o Ativo (R$ 82.913.416,26) é maior do que o Passivo (R$ 78.355.533,65),
resultando num Ativo real Líquido de R$ 4.557.882,61, tal resultado não corresponde a
realidade, pois como ficou demonstrado nas subseções anteriores:
–

Não foi feita conferência da liquidez e certeza dos valores inscritos como dívida ativa da

entidade, condição exigida para sua inscrição, como estabelecido no § 1º do art. 39 da Lei
4.320/64;
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–

registro da dívida junto ao Governo do Estado (Sanemat) feito com base na informação do
próprio credor;

–

a dívida junto à Rede-Cemat foi contabilizada apenas pelo valor principal (R$
62.940.925,49) sem considerar os juros, multas e correções monetárias, cujo total
informado por aquela empresa credora é de $ 140.223.699,44;

–

Não há documento respaldando a dívida com o Tribunal de Justiça inscrita como Restos a
pagar Não processado, no total de R$ 16.373,13;

–

não foi registrada a dívida com o credor COSMOTRON relativo a 04 medições originadas do
exercício 2012 não pagas até a presente dada, no valor de R$ 16.373,13.

Portanto, todas essas evidências indicam que o Passivo do DAE/VG é muito
maior do que o ativo, resultando em Passivo Real a descoberto, cujo montante somente
será possível obter após a administração do DAE/VG tomar as providências visando
confirmar a exatidão da dívida junto à Sanemat, renegociar a dívida junto à empresa
REDE Cemat, reconhecer e registrar a dívida com a empresa COSMOTRON, já
atualizada.
Além disso, não há nenhuma informação no sistema APLIC do cronograma
de implantação das novas regras de contabilidade pública, cujo prazo expira em 2014,
conforme Portaria nº 437/STN/2012.
Critérios
Sobre a escrituração da dívida ativa não tributária, assim estabelece o art. 39 a
Lei 4.320/64:
Lei nº 4.320/64
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão
escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas
orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979)
§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro
próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse
título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 20.12.1979)
§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de
obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária
são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto
as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de
serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições,
alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de
obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de
contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de
20.12.1979)
§ 3º - O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras, cujo pagamento
independa de autorização orçamentária.
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§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem
como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e
ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º
do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de
20.12.1979)

A obrigatoriedade da exatidão dos resultados gerais do exercício
demonstrados no Balanço Patrimonial consta estabelecida nos artigos 101 e 105 da Lei
4.320/64:
Lei nº 4.320/64
Art. 101 - Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no
Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais,
segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos
números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.
Art. 105 - O Balanço Patrimonial demonstrará:
I - o Ativo Financeiro;
II - o Ativo Permanente;
III - o Passivo Financeiro;
IV - o Passivo Permanente;
V - o Saldo Patrimonial;
VI - as Contas de Compensação.
§ 1º - O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de
autorização orçamentária e os valores numerários.

A ausência de providências visando o recebimento dos créditos originados
da dívida ativa inscrita no Balanço Patrimonial/2013 representa ato de improbidade
administrativa, nos termos do art. 10, inciso X da Lei 8.492/1992 e compromete a
responsabilidade na gestão fiscal do DAE/VG, como dispõe o art. 11 da Lei
Complementar nº 101/2000:
Lei 8.492/1992
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito
à conservação do patrimônio público;
Lei Complementar nº 101/2000

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação.

A Portaria nº 437/STN, de 12 de julho de 2012 aprovou as partes da 5ª
edição do manual de contabilidade aplicada ao setor público (MCASP).
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Por sua vez, a Parte II do MCASP (Procedimentos Contábeis Patrimoniais),
que deverá ser adotada pelos entes da Federação gradualmente até o final do exercício
de 2014, aborda os aspectos relacionados ao reconhecimento, mensuração, registro,
apuração, avaliação e controle do patrimônio público, adequando-os aos dispositivos
legais vigentes e aos padrões internacionais de contabilidade do setor público:
Parte II do MCASP
Provisões são obrigações existentes da entidade provenientes de eventos passados, e que
se espera que resulte em uma saída de fluxo de recursos relacionados a benefícios
econômicos ou potencial de serviços, com a característica de terem algum grau de incerteza
quanto a valor e data prevista de pagamento.
Uma provisão só deve ser reconhecida se atender, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
a) A entidade tem uma obrigação legal ou não formalizada presente como conseqüência de
um evento passado;
b) É provável a saída de recursos para liquidar a obrigação; e
c) Pode ser feita estimativa confiável do montante da obrigação.
Os passivos contingentes, por seu turno, podem ser:
a) Uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não
totalmente sob controle da entidade; ou
b) Uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida
porque:
1) Não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou
potencial de serviços seja exigida para liquidar a obrigação; ou
2)
O valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.
02.10.04 RECONHECIMENTO
02.10.04.01 PROVISÕES
Uma provisão deve ser reconhecida quando:
a) Uma entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de
evento passado;
b) Seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios
econômicos ou potencial de serviços para liquidar a obrigação; e
c) Possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Assim, se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.
02.10.05 MENSURAÇÃO
1. Melhor estimativa
O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa dos dispêndios
necessários para liquidar a obrigação presente na data da apresentação das
demonstrações contábeis.
A melhor estimativa dos dispêndios necessários para liquidar a obrigação presente é o valor
que uma entidade pagaria para liquidar a obrigação na data do balanço ou para transferi-la
a um terceiro nesse momento.
As estimativas do resultado e do efeito financeiro são determinadas pela administração da
entidade, complementada pela experiência de transações similares e, em alguns casos,
relatórios de peritos independentes. As evidências consideradas devem incluir toda
evidência adicional fornecida por eventos após a data do balanço.

A Parte V do MCASP

padroniza as demonstrações contábeis a serem

apresentadas pelos entes na divulgação das contas anuais e assim define:
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Parte V do MCASP
c) Fornecedores a Longo Prazo – Compreende as obrigações junto a fornecedores de
matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da
entidade, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis,
inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.
d) Obrigações Fiscais a Longo Prazo – Compreende as obrigações das entidades com o
governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento após doze meses da
data das demonstrações contábeis.
e) Demais Obrigações a Longo Prazo – Compreende as obrigações da entidade junto a
terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data
das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.
f) Provisões a Longo Prazo – Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com
prazo provável após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Evidências
Relatórios de Carteira “Contas a receber”, expedientes de informação da
dívida do DAE/VG, Razão Analítico de Contas a Receber, instrumentos de acordos de
dívida, Razão Analítico da conta Obrigações
Efeito
Situação patrimonial deficitária do DAE/VG.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente (Jan. a 12/09/2013)

Zelandes Santiago dos Santos – Diretor Presidente

(13/09 a 31/12/2013)
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5

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
Achado Nº 44: Gestão não atendeu a eficácia e ineficiência pretendida nos artigos
37 caput da Constituição Federal e art. 52, inciso II da Constituição Estadual.
Irregularidade não contemplada na classificação contida no Anexo Único da
Resolução n. 17/2010.
Achado Nº 45: DB 16. Gestão Fiscal/Financeira_Grave_16. Não-liberação ao pleno
conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos
de acesso público (art. 48, II, da LRF, com redação da Lei Complementar nº
131/2009).
Ausência de divulgação de dados acessíveis à população relativos a execução
orçamentária do DAE/VG em página da internet, contrariando a Lei Federal nº
12.527, de 18/11/2011 e art. 48, inciso II da L. C. 101/2000.

Situação encontrada
Tendo como finalidade avaliar os resultados da gestão 2013 do DAE/VG,
quanto à eficiência e eficácia previstas no art. 37 caput e art. 74, inciso II da Constituição
Federal e art. 52, inciso II da Constituição Estadual, esta equipe analisou, separadamente,
os dados obtidos durante a auditoria como descrito a seguir.
5.1

Eficácia
Para a análise da eficácia, tomou-se como ponto de partida a Lei Municipal

n. 1733/1997, que estabelece a competência do DAE/VG e, ainda, a abrangência do
termo saneamento básico estabelecida na Lei Federal n. 11.445/2007 e Dec. Federal n.
7217/2010.
Nos termos das legislações acima, a prestação de serviço público de
saneamento básico é uma atividade que tem como objetivo permitir aos usuários acesso
a serviço público de saneamento básico com qualidade.
De acordo com o documento fornecido pela administração daquele
departamento (doc. fls. 437/438TCE) em atendimento a solicitação desta Equipe, para o
desempenho das atividades fins, a estrutura do DAE/VG compõe-se de:
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79 poços artesianos, dos quais 02 estão desativados (PT 02 – Cohab Cristo Rei Creche e
PT 107 – Cohab 15 de Maio);
03 Estações de Tratamento de Água: ETA Velha (Centro), ETA Nova (Jd. dos Estados) e ETA
Passagem da Conceição
08 Reservatórios
02 Captações de água Bruta: CAP. Velha (Jd. Potiguar) e CAP. Nova (Figueirinha);
07 Estações de Tratamento de Esgoto;
11 Estações elevatórias de Recalque de Rede;
16 Fossas Filtro

Conforme se verifica, o abastecimento de água de grande parte dos bairros
do município de Várzea Grande é feito por 77 poços artesianos (02 estão desativados) e
grande parte por caminhão pipa.
Em 2013 o DAE/VG gastou R$ 413.573,73 com o transporte de água em
caminhões pipas locados da Empresa S M de Almeida e Silva & Cia Ltda, sendo

10

caminhões pipas mensais para transporte de 8.000 L de água potável (capacidade
máxima), modelo Volkswagen e Mercedes Benz e 05 caminhões pipas mensais com
capacidade de 15.000 L de água potável (capacidade máxima), marca Mercedes Benz
Truck.
Inclusive, conforme relatado na subseção 3.4.2 deste relatório, as despesas
com o abastecimento do veículo foram indevidamente pagas pelo DAE/VG, não obstante
o edital e a ata de registro de preço não preverem tal gasto no orçamento desse
departamento.
De acordo com as informações fornecidas no sistema APLIC deste Tribunal,
o DAE/VG também empenhou em 2013 o montante de R$ 740.018,05 referente a
despesas com aquisições de produtos químicos (empresas General Chemical Com. E Derivados,
Indústria Química CMT Ltda e Suall Ind. E Com. Ltda)

e utilizados nas 03 Estações de Tratamento

– ETA's.
A fim de examinar os atos da gestão voltados à prestação de serviço público
de saneamento básico foi solicitado por esta Equipe um relatório contendo as principais
providências nesse sentido. Em atendimento, foram apresentados relatórios emitidos pela
Diretoria de Contabilidade, Diretoria Comercial, Diretoria

de Produção e Diretoria de

Operações.
Buscando identificar as ações relacionadas a atividade fim do DAE/VG, em
2013, extraiu-se daqueles relatórios as seguintes informações:
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–

Diretoria de Produção
Sistema II - O volume de água tratada, que era de 30 milhões de litros/dia aumentou para 41
milhões, ou seja, um acréscimo de 36% na produção do sistema II decorrente da operação da nova
ETA de metal, que iniciou no mês de março de 2013;

–

Reforma dos tanques de sulfato de alumínio e as tubulações do sistema de cloro gás, pela mesma
empreiteira que construiu a nova ETA;

–

Sistema I - Troca dos decantadores das ETA I de concreto e da ETA 4 de metal, que ajudam no
processo de remoção das partículas sólidas dispersas na água, garantindo a qualidade;

–

Reativados 03 poços tubulares em comunidades que eram abastecidas por caminhões pipa;

–

Reativação de 07 das 13 Estações de Tratamento de Efluente (ETE), garantindo o tratamento em
53% do esgoto coletado na cidade;

–

Troca de novos quadros de comando e redimensionamento de bombas para garantir o
funcionamento do sistema de distribuição dos poços e diminuição das contas de energia.
Diretoria Comercial

–

Melhoria de atendimento ao consumidor com a mudança da sede da agência comercial do centro
para uma agência mais moderna, localizada na Av. Castelo Branco, n .325, com sala de espera
muito maior, senha de atendimento, TV e um número maior de colaboradores de atendentes
comerciais;

–

Exclusão de emissão dos avisos de corte, com a inserção do aviso de débitos anteriores na própria
fatura, eliminando, assim, um gasto muito alto com a impressão desses avisos;

–

criação de nova equipe de corte de cavalete melhorando a arrecadação e com redução do tempo de
reativações das ligações cortadas;

–

Criação de setor de cadastro com sala e estrutura para os fiscais de cadastro e futuro serviços de
digitalização dos mapas de ligações de água e esgoto;

–

criação de equipe de plantão em casa, nos finais de semana, ficando de sobre aviso para qualquer
serviço relacionado a área comercial, como corte, reativação e reparo de cavalete e ramal.

Relativas as atividades desenvolvidas em 2013 e fornecidas nos relatórios
acima sintetizados, verifica-se algumas discrepâncias, como a seguir descritas.
Dentre as atividades informadas pela Diretoria Comercial constam a criação
de equipe de corte de cavalete, reativação e reparo de cavalete e, ainda, criação de setor
de cadastro.
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Ocorre que as atividades de atualização cadastral, corte e restabelecimento
no fornecimento de água e instalação e substituição de hidrômetro deve ser realizado pela
empresa COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA por
força do contrato nº 10/2010 (vencedora do Pregão Presencial nº 07/2009), conforme
serviços descritos nas etapas 3, 5 e 6. Inclusive nas faturas pagas pelo DAE/VG à referida
empresa constam os serviços de instalação e substituição de hidrômetro/cavalete (etapa
6).
As ações desenvolvidas pela Diretoria de Produção do DAE/VG, por sua
vez, também não tiveram efeito prático no atendimento à população.
Verifica-se que durante o exercício 2013 foram divulgadas diversas notícias
sobre a queixa de falta de água, como a do jornal eletrônico “Olhar Direto” veiculado no
dia 25/03/20137
BOM DIA. VENHO ATRAVÉS DESSA NOTA RECLAMAR SOBRE A EMPRESA DAE
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE. SOU MORADORA DO
RESIDENCIAL JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, LOCALIZADO NA AVENIDA MARIO
ANDREAZZA, ONDE A FALTA DE AGUA EM NOSSO RESIDENCIAL TEM MAIS DE 10
DIAS CORRIDOS. O DESCASO DO DAE COM A POPULAÇÃO ESTÁ MUITO GRANDE,
POIS PAGAMOS NOSSAS CONTAS DE AGUA E NÃO TEMOS ABASTECIMENTO DE
AGUA EM NOSSO RESIDENCIAL. GOSTARIA QUE VOCÊS PUBLICASSEM UMA NOTA A
RESPEITO DA FALTA DE AGUA EM NOSSO RESIDENCIAL. NUM CALOR DESSE COM
CRIANÇAS, NÃO TEMOS COMO FICAR SEM AGUA. A SITUAÇÃO ESTÁ FICANDO
CRITICA A CADA DIA QUE PASSA. NÓS LIGAMOS NO DAE E ELES SO SABEM NOS
DIZER QUE NO DIA SEGUINTE VAI SER ABASTECIDO O RESIDENCIAL, E ASSIM
FICAMOS A MAIS DE 10 DIAS SEM O ABASTECIMENTO DE AGUA.

Ainda, irregularidades da gestão também foram alvo de matéria jornalística,
como descrita abaixo que, embora originada em 2014, reflete um problema recorrente.
Em 20/03/2014 foi divulgada em página da internet da Prefeitura Municipal
de Várzea Grande8 o seguinte comunicado:
O Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG) informa à
população que nesta sexta-feira (21.03), será realizado um procedimento técnico na
captação velha - localizado na Rua Brasília, bairro Jardim Potiguar - para troca da junta da
adutora. A paralisação vai demorar em torno de 12 horas e afetará diretamente a distribuição
de água em 52 bairros de Várzea Grande.

7 Disponível em: http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?noticia=DAE_VG&id=345295
8 Disponível em: http://www.tribunadevarzeagrande.com.br/comunicacao_social/id83722/dae_vg_informa_paralisacao_de_agua_em_52_bairros
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O diretor de produção, Cezar Santos, explicou que a adutora que sai do rio Cuiabá e vai
para a Estação de Tratamento de Água (ETA I) da Ulisses Pompeu de Campos, é uma
adutora de aço com a emenda parafusada uma na outra, e nessa junção existe a junta de
borracha que serve para que não tenha vazamentos de água.

Contudo, a matéria do Jornal Eletrônico “Plantão News” veiculada em
21/03/20149 informa que o procedimento técnico na unidade de captação de água no
Morro do Urubu (região do bairro Zero Km), localizado na Rua Brasília, bairro Jardim
Potiguar, cujo prazo informado era de, no mínimo 12 horas, foi finalizado antes do tempo,
depois de denúncia de consumidora:
Ontem uma consumidora do bairro Pirineu e um consumidor da área central denunciaram
ao PlantãoNews de que está havendo "treta" nos constantes serviços. Eles suspeitam que
esteja havendo beneficiamento as empresas que exploram a venda de água em caminhão
pipa.
Segundo o diretor de produção do DAE, Cezar Santos, os serviços foram realizados com
rapidez e em menos de seis horas, a adutora já estava funcionando normalmente e assim
restabelecendo a distribuição dos bairros. Ele havia afirmado que o equipamento em
questão tinha mais de 12 anos que não era trocado.
Denúncias e suspeições - No bairro Pirineu uma moradora disse que a situação precisa ser
melhor explicada. Ela conta que toda semana falta água, toda semana tem problema e
quem mora no bairro é obrigado a ficar sem água ou comprar o produto das diversas
empresas que exploram poços artesianos do local. Ao todo no bairro são pelo menos
cinco e não se sabe de que forma eles funcionam.
- Não sei se pagam para a prefeitura pelo que exploram, ou como pagam. Moro aqui
há mais de 20 anos e não consigo um galão de graça desse povo que só vende água.
Semana passada faltou água por três dias na minha casa e o que via é uma correria
dos caminhões pipas pra abastecer os consumidores do DAE. Tem treta nisso. O
Gaeco [do Ministério Público estadual] e o GGCO [da Polícia Civil] que investiguem a
situação - exclamou a mulher que trabalha em Cuiabá.
Ela se referia ao trabalho de limpeza e conserto da bomba do poço (PT:17), localizado no
bairro Pirineu que ocorreram do dia 12 até o dia 14 (de terça a sexta-feira) deste mês de
março.
Sobre a peça que não tem manutenção há mais de 12 anos, um consumidor lembrou que
entre 2008 a 2012 todo o serviço foi substituido com recursos do PAC 1. "A cidade foi toda
recortada, inclusive da captação no Rio Cuiabá até a o reservatório do Morro do Urubú".
Sobre as denúncias o promotor público Rodrigo de Araújo Braga Arruda, da 6º Promotoria
de Justiça Cível, informou ao PlantãoNews que o Ministério Público já atua no caso. "O
assunto já foi objeto de investigação e encaminhado à Promotoria de Defesa do Patrimônio
Público em relação a venda de água por caminhões pipas". O promotor enfatizou que
"todavia, é preciso apoio da população, notadamente para que tragam ao Ministério Público,
por exemplo, cópias dos recibos de pagamento destas águas e informações acerca das
placas dos caminhões".Rodrigo Araújo ressalta que as melhorias que serão feitas no
serviço de abastecimento de água, em especial com recursos liberados pelo PAC vem
sendo acompanhados em inquérito civil, pela promotoria.

9

Disponível em: http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/35/materia/99190/t/Com+den
%FAncia+de++treta++DAE-VG+faz+reparo+de+equipamento+em+tempo+recorde%3B+MP+j
%E1+investiga+caso
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Também foram solicitadas informações a respeito dos cuidados tomados
com o monitoramento da qualidade da água fornecida através dos poços artesianos, o
Diretor de Produção do DAE/VG apresentou o resultado de alguns testes feitos nas
águas dos poços.
Em relação a essa providência, esta equipe extraiu da página da internet da
Prefeitura de Várzea Grande (link do DAE/VG) a notícia veiculada em 24/02/201410,
informando que os Diretores do setor de produção e operação do Departamento de Água
e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) estiveram reunidos 21/fevereiro último com a
equipe do Vigiágua - Programa do Governo Federal que monitora a qualidade da água
para o consumo humano, na qual foram abordadas questões como: elaborar o plano de
amostragem anual; elaborar cadastros dos sistemas de abastecimento existentes
atualizando até o dia 15 de fevereiro de 2014; mapear os bairros atendidos por cada
sistema; elaborar relatório mensal das análises complexas; elaborar cadastros dos
caminhões pipa que são abastecidos pelo DAE e informar a equipe sempre que houver
mudanças no sistema de abastecimento.
Um fator preocupante na análise da gestão do DAE/VG é a situação
patrimonial deficitária do DAE/VG pois, como ficou demonstrado na análise feita no
capítulo 4 deste relatório, o passivo daquele departamento é muito maior do que o ativo,
resultando em passivo real a descoberto.
Não obstante essa situação, a administração do DAE/VG não tomou
providências visando o recebimento dos créditos originados da dívida ativa inscrita no
Balanço Patrimonial/2013 e nem renegociou as dívidas junto a Rede Cemat, conforme
descrito nas seções 4.1 e 4.2 deste relatório.
Além disso, o DAE/VG não possui página própria na internet. As notícias a
respeito do Departamento são divulgados num link na página da Prefeitura Municipal de
Várzea Grande11, na qual não há nenhuma divulgação da execução orçamentária. Todas
as informações ali disponibilizadas estão no formato de notícias. Portanto, pode-se
afirmar que a gestão do DAE/VG não atende o critério de transparência exigida no art. 48
da L. C. n. 101/2000 e Lei Federal nº 12.527/2011.
10 Disponível em: http://www.varzeagrande.mt.gov.br/sitepmvg/2013/ConteudoInterno.php?
idPublicacoes=12437
11 Disponível em: http://www.varzeagrande.mt.gov.br/sitepmvg/2013/ConteudoSecretarias.php?idLocal=10

186

TCE/MT
Fls.

187

Rub._______

Por todos esses aspectos, conclui-se pela ineficácia da gestão do DAE/VG.
5.2

Eficiência.
As inúmeras ilegalidades verificadas nas despesas, licitações e em outras

áreas da administração, inclusive objetos de denúncias, indicam que a gestão do DAE/VG
não foi eficiente.
Critério
A avaliação do cumprimento de metas, da execução dos programas de
governo, dos orçamentos e dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial consta previsto no art. 37 da Constituição Federal e
art. 56 da Constituição Estadual, para a qual contará com o sistema de controle interno
integrado entre os Poderes:
Constituição Federal
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
Constituição Estadual
Art. 52 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração
Estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privativo;

A competência deste Tribunal para tal função encontra amparo no art. 149,
inc. IV do Regimento Interno do Órgão (Res. 14, de 02/10/2007), abaixo transcritos:
RITCE/MT
Art. 149. Auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para o exame
objetivo e sistemático das operações financeiras, administrativas e operacionais dos órgãos
jurisdicionados, visando, dentre outras finalidades:
I . Examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis
sujeitos a sua jurisdição;
II . Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial
dos fatos e atos administrativos das respectivas unidades, quanto aos aspectos
de legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade, razoabilidade e eficiência;
III . Avaliar a organização, eficiência e eficácia do controle interno;
IV . Avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados quanto aos
aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos praticados;

A abrangência do termo saneamento básico é encontrado na Lei Federal n.
11.445/2007 e no Decreto Federal n. 7.217/2010:
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Lei Federal nº 11.445/2007
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até
as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas
e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção
ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; (destacou-se).
Decreto Federal nº 7217/2010
Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se:
I - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação,
organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais o
serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada;
V - prestação de serviço público de saneamento básico: atividade, acompanhada ou
não de execução de obra, com objetivo de permitir aos usuários acesso a serviço
público de saneamento básico com características e padrões de qualidade determinados
pela legislação, planejamento ou regulação; (destacou-se).

Quanto a necessidade e instrumentos da transparência da administração
pública, assim estabelece o art. 48 da L. C. 101/2000 e art. 8º da Lei Federal nº
12.527/2011::
Lei Complementar nº 101/2000
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e
leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as
versões simplificadas desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela
Lei Complementar nº 131, de 2009).
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios
eletrônicos de acesso público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011
Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das
respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
III - registros das despesas;
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais
e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de
órgãos e entidades; e
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VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão
utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a
divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

Evidência
Relatórios de gestão, pesquisa em página da internet e auditoria nos atos de
gestão.
Efeito
O DAE/VG não cumpre a finalidade estabelecida em sua lei de criação.
Ausência de transparência e impossibilidade de acompanhamento do cidadão, dos atos e
fatos da gestão em tempo real. Descumprimento legal.
Responsáveis
Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente (Jan. a 12/09/2013)

Zelandes Santiago dos Santos – Diretor Presidente

6

(13/09 a 31/12/2013)

BENEFÍCIOS DO CONTROLE EXTERNO EFETIVADO DURANTE O EXERCÍCIO
A Resolução Normativa TCE nº 9/2013 dispôs, dentre outros que, a partir

das contas do exercício de 2013 devem ser relatados os benefícios efetivados durante o
acompanhamento concomitante realizado ao longo do exercício de fiscalização, por
iniciativa dos gestores e antes da deliberação definitiva do Pleno, sobre as contas em
questão.
Também consta previsto naquela normativa, que os benefícios obtidos
podem ser expressos em termos quantitativo, podendo ser financeiro, se expresso em
moeda, ou não financeiro, se expresso em outras unidades de medida ou qualitativo, se a
quantificação for inviável ou totalmente subjetiva.
Considerando que a auditoria in loco somente se deu no início do exercício
seguinte (março/2014), considera-se prejudicado o levantamento dos benefícios em
relação a gestão aqui auditada, nos termos pretendidos pela Resolução nº 09/2013.
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7
CONCLUSÕES DECORRENTES DO MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT PELOS RESPONSÁVEIS

Achado Nº 46: Grave. Descumprimento de decisão e recomendação proferida pelo
TCE-MT.(art. 71 da Constituição Federal; art. 75, inciso IV da Lei Complementar nº
269/2007 e art. 284-A, inciso VIII da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).
Não Contemplada no Anexo Único da RN 17/2010
Não cumprimento de 14 determinações/recomendações deste Tribunal de Contas feitas
em decisões de julgamento das contas 2010 e 2011 do DAE/VG, bem como reincidência
de 04 irregularidades praticadas na gestão 2012, cabendo a aplicação de multa aos
gestores responsáveis pela administração do DAE/VG em 2013, bem como julgar as
contas irregulares, nos termos do art. 75, inciso IV da L. C. Nº 269/2007 (LOA|/TCE-MT)
e art. 194, § 1º e art. 284-A, inciso VIII da Resolução Normativa nº 14/2007 (RITCE/MT).

SITUAÇÃO ENCONTRADA
Com o intuito de certificar o cumprimento das determinações e o
acolhimento das recomendações emanadas deste Tribunal e registradas nas decisões do
Pleno que julgaram a gestão do DAE/VG desde 03 exercícios anteriores ao auditado, fezse as seguintes análises:
Gestão

2010

Nº Acórdão n TCE

Determinação

Acórdão nº 3806/2011, a) somente efetue o pagamento adiantado de
de 18/10/2011
valores contratuais, no momento da assinatura
do instrumento, quando a contratada oferecer
caução idônea capaz de resguardar o erário;
Julgou regulares com
b) somente efetue o pagamento de credores
determinações
após a regular liquidação da despesa, de
acordo com o que preceitua o art. 63 da Lei
4.320/64 e arts. 55, § 3°, 73 da Lei 8.666/93;

Situação Verificada
a) Situação não
auditada.

verificada

na gestão ora

b) Não atendida. Conforme relatado na sub
seção 3.4.1 deste relatório, o pagamento às
empresas contratadas não foi precedida da
regular liquidação da despesa.

c) envie a este Tribunal, tempestivamente, c) Não atendida. As informações enviadas pelo
todas as informações e documentos a que DAE/VG, via sistema APLIC foram sempre
está obrigada por Lei, seja por meio físico ou intempestivas.
eletrônico;
d) leve a efeito medidas no sentido de adequar
o cargo de contador e os demais de natureza
permanente relacionados pela equipe de
auditoria (fls. 305/306-TC) ao disposto no
artigo 37, II da Constituição da República e
Acórdãos 1.589/2007, 100/2006 e 947/2007
deste Tribunal;

d)

Não atendida. O último concurso
público realizado foi em 2011 (homologado em
2012) e não foi previsto o cargo público de
contador. As funções de contador são exercidas
concomitante com a função financeira pelo
Diretor
Contábil
do
DAE/VG
(cargo
comissionado).

e) abstenha-se de lançar mão da modalidade e) Situação não
"convite" ou "tomada de preços", conforme o auditada.

verificada na

gestão

ora
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caso, para parcelas de uma mesma obra ou
serviço, ou ainda para obras e serviços da
mesma natureza e no mesmo local que
possam
ser
realizadas
conjunta
e
concomitantemente.
f) quando da realização de processo licitatório
na
modalidade
carta
convite
não
comparecerem no mínimo três convidados na
data de abertura das propostas, somente dê
continuidade ao certame com apenas uma ou
duas propostas válidas se restar comprovada
a limitação de mercado ou o manifesto
desinteresse dos convidados;
g) observe rigorosamente o que determina art.
40, § 2º, II, e artigo 43, IV, todos da Lei
8.666/93;

f) Situação não verificada na gestão ora auditada.

g) Não atendida. Conforme consta relatado na
subseção 3.5.4 deste relatório, o preço da
aquisição, por dispensa licitatória nº 02/2013 , de
sulfato de alumínio, junto à empresa SUALL foi
muito acima do valor de mercado, contrariando o
§ 2º, II, e artigo 43, IV, da Lei 8.666/93

h) implemente o registro contábil de entrada e h) Não atendida. Conforme relatado na seção
saída de materiais no almoxarifado, em 3.12 deste relatório, foram constatadas falhas no
observância ao artigo 85 da Lei 4.320/64; e,
controle de entrada e saída de material do
almoxarifado.

i) admita pessoal por tempo determinado i) Não atendida. Conforme relatado na seção 3.8
somente para atender à necessidade deste relatório, as contratações temporárias não
temporária de excepcional interesse público, atenderam ao disposto na Constituição Federal.
mediante a realização de processo seletivo
simplificado

2011

Acórdão
nº
731/2012 – TP, de
29/11/2012
Julgou as contas
Irregulares

determinando à atual gestão que:
1) elabore o competente Regimento Interno da
Autarquia, com observância às diretrizes
traçadas pelo Ministério da Saúde, adotando
medidas para a criação da Lei de Plano de
Cargos e Salários, sob pena de incidência de
multa por descumprimento de determinação
deste Tribunal;
2) observe aos ditames previstos na Lei nº
8.666/93, abstendo-se de realizar contratações
diretas fora das situações autorizadas por lei,
providenciando
o
planejamento
e
provisionamento
das
necessidades
da
Administração, bem como o devido certame na
modalidade adequada;
3) evite realizar qualquer prorrogação
contratual com a empresa NFN Publicidade,
dada a patente onerosidade do instrumento
firmado e a desproporcionalidade com os
serviços prestados;
4) providencie a imediata rescisão dos
contratos firmados com as empresas Eza
Construtora Empreendimentos Imobiliários
Ltda., Vida Locadora de Veículos Ltda.,
Ribermaq Locadora de Máquinas e
Equipamentos Ltda. e Silvia Mari Correlo –
ME, em razão do apontado superfaturamento;

1) Não atendida: Não foi elaborado o Regimento
Interno e nem o PCCS.

2) Não atendida: Despesa realizada junto a
empresa SUALL não foi precedida de licitação
(sub seção 3.4.4 deste relatório), bem como foi
realizada Dispensa Licitatória n. 02/2013 Indevida
(sub seção 3.5.4 deste relatório).
3) Atendida. Não constatada a manutenção de
contrato com a empresa NFN Publicidade.

4) Atendida. Não foi constatado pagamento à
empresa VEZA Constr. Empr. Imobiliários Ltda e
nem à empresa Silvia Mari Correlo – ME. Os
pagamentos feitos as demais empresas foram
decorrentes de licitação realizada em 2012
(Pregão nº 03/2012)): RIBERMAQ Locadora de
Máquinas e Equipamentos (Contrato nº 29/2012)
e Vida Locadora de veículos Ltda (Contrato nº
27/2012) .

5) não realize prorrogações contratuais sem 5) Não constatada a situação.
sua devida excepcionalidade, atentando ao
disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 nos
casos em que seja necessária a prorrogação,
realizando pesquisa prévia dos preços de
mercado capaz de justificar ou não o
aditamento, consignando-a expressamente
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nos autos;
6) proceda à correção dos valores no sistema
APLIC, no que pertine ao registro dos bens
móveis e imóveis da unidade, de modo a evitar
divergências entre as informações enviadas
por meio físico e/ou eletrônico e as
constatadas pela equipe técnica;
7) promova as medidas necessárias junto ao
setor de patrimônio, no sentido de providenciar
o registro contábil de entrada e saída de
materiais no almoxarifado, em observância ao
art. 85 da Lei 4.320/64 e providencie os
Termos de Responsabilidade dos bens móveis
por setor;
8) implemente setor de controle interno
naquela autarquia devido sua autonomia
financeira, funcional e administrativa;
9) realize concurso público, a fim de que sejam
preenchidos, no prazo de 240, de forma
efetiva, os cargos de controlador interno e
contador;

6) Não atendida. Não informação dos gens
móveis e imóveis do DAE/VG no sistema APLIC

7) Não atendida. Conforme relatado na subseção
3.12 deste relatório, há muita deficiência no
controle de entrada e saída de bens do
almoxarifado do DAE/VG.

8) Não atendida. Conforme relatado na seção
3.14 deste relatório, o DAE/VG não possui
unidade de controle interno.
9) Não atendida. O último concurso público
realizado foi em 2011 (homologado em 2012) e
não foi previsto o cargo público de contador. As
funções de contador são exercidas concomitante
com a função financeira pelo Diretor Contábil do
DAE/VG (cargo comissionado).

10) observe o princípio da segregação das 10) Não atendida. Como relatado na seção 3.14
funções;
deste relatório, um mesmo servidor é responsável
pelas funções do setor de contabilidade e do
setor financeiro e um único servidor responsável
pelo setor de recursos humanos e patrimônio

2012

11) implemente o controle, de forma
individualizada, das despesas de manutenção
da frota de veículos (peças, serviços e
combustíveis);
12) promova a rescisão do Convênio nº
19/2008, caso porventura esteja vigente, na
cláusula que trata da obrigatoriedade de
subsídio dos cursos particulares pelo DAE/VG
aos seus servidores, por evidenciar despesas
alheias ao interesse público; e,

11) Não atendida. Não existe controle, por parte
do DAE, de frota e manutenção de veículos.

13) adote medidas preventivas e corretivas no
sentido de regularizar a situação da unidade,
de modo que tenha capacidade para quitar
suas obrigações a curto e longo prazo

13) Não atendida. Como demonstrado na análise
contida no capítulo 4 e 5 deste relatório, embora
o balanço patrimonial/2013 informe uma situação
diferente, a entidade permanece com um passivo
real a descoberto num valor bastante significativo

Acórdão n. 5854/2013, 1)
realize concurso público, no prazo
de 29/11/2013 – Julgou de 240 dias, para o preenchimento do cargo
as contas Irregulares público de contador e demais cargos de
natureza permanente, conforme dispõe o
artigo 37, II, da Constituição Federal;

1) Não atendida. O último concurso público
realizado foi em 2011 (homologado em 2012) e
não foi previsto o cargo público de contador. As
funções de contador são exercidas concomitante
com a função financeira pelo Diretor Contábil do
DAE/VG (cargo comissionado). Determinação
inclusive, reincidente desde a gestão 2010.

2) instaure Tomada de Contas Especial, com a
finalidade de apurar a totalidade da dívida com
a CEMAT, incluindo juros e multas, bem como
o valor do débito junto ao Estado de Mato
Grosso, SANEMAT, e contabilizar corretamente
ambos os valores das dívidas citadas,
conforme determina a Lei nº 4.320/1964,
encaminhando a este Tribunal, no prazo de
180 dias; com base no valor contabilizado,
efetue o parcelamento e, por conseguinte,
realize os pagamentos nos prazos devidos;

2) Não atendida. Conforme relatado no capítulo 4
deste relatório, não houve nenhuma providência,
por parte dos gestores do DAE/VG, no sentido de
apurar e contabilizar a dívida junto a empresa
RECE Cemat, bem como não houve conferência
da exatidão da dívida junto ao Governo do
Estado (Sanemat) contabilizada no Balanço
Patrimonial/2013.

12) Conforme informação a fl. 584TCE, no
exercício 2013 não havia convênio vigente, bem
como não ficou evidenciado registro de
pagamento decorrente de subsídio de cursos
particulares.

192

TCE/MT
Fls.

193

Rub._______

3) adote e comprove a prática de ações
planejadas, que demonstrem resultados
concretos e eficazes na cobrança de dívida
ativa da entidade, no prazo de 180 dias; e,
4) adote as providências necessárias para o
recolhimento do valor devido ao PREVI-VAG,
referente às partes patronal e segurados,
sendo que os juros e multas incidentes devem
ser ressarcidos, com recursos próprios, pelos
gestores responsáveis à época dos atrasos, no
prazo de 90 dias

3) Não atendida. Não foram tomadas nenhuma
providência no sentido de recuperar o crédito da
dívida ativa do DAE/VG.
4) Situação da obrigação previdenciária de
competência do exercício 2013 está regular . O
PREVIBAG não informou nenhuma pendência de
pagamento de parcelas previdenciárias em
relação a exercícios passados, sob a
responsabilidade do DAE/VG.

Gestão

Nº Decisão TCE

Recomendações

Situação Verificada

2010

Acórdão n. 3806/2011,
de 18/10/2011
Julgou as contas
regulares com
ressalva

Não foi feita recomendação

-

2011

Acórdão nº 731/2012
– TP, de 29/11/2012
Julgou
as
contas
Irregulares

2012

Acórdão n. 5854/2013, a) envie corretamente as informações
de 29/11/2013 –
obrigatórias, por meio do sistema Aplic, a este
Julgou as contas
Tribunal;
Irregulares
b) promova ações planejadas e efetue a
limitação de empenho e movimentação
financeira, a fim de evitar que as despesas
superem os valores arrecadados pelo DAE de
Várzea Grande, permitindo, desse modo, o
equilíbrio
orçamentário
e
financeiro,
contribuindo para o cumprimento das metas
fiscais;

Adote como rotina a realização de reuniões Ponto não integrante do escopo de auditoria
entre a Diretoria, lavrando as respectivas atas,
no escopo realizar o planejamento das ações,
traçar metas e realizar a avaliação das
atividades desempenhadas
a) Não atendida. As informações referentes a
gestão 2013 do DAE/VG enviadas ao sistema
APLIC estão desatualizadas.
b) Não atendida. Conforme relatado na subseção
3.3 deste relatório, embora o déficit financeiro
2013 tenha diminuído em relação aos exercícios
anteriores,
permanece
o
desequilíbrio
orçamentário e financeiro, no qual as despesas
realizadas superam a arrecadação da receita.

c)

mantenha servidor especialmente
designado para a fiscalização dos contratos,
em obediência aos ditames da Lei nº
8.666/1993, especialmente o artigo 67;

c) Não atendida. Foram verificadas diversas
irregularidades na execução de contratos
integrantes da amostra de auditoria, conforme
relatado na subseções 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4
deste relatório, significando que não há
fiscalização por parte de servidor previamente
designado.

d) regulamente a Lei de Criação do DAE, nos
termos exigidos pela Constituição Federal,
adotando inclusive medidas para a criação da
Lei de Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

d) Não atendida. Conforme relatado na seção 3.8
e sub seção 3.1.1 deste relatório a Lei de criação
do DAE não abrange as diretrizes estabelecidas
na lei federal n. 11.445/2007e não há lei tratando
da lotação e atribuição dos cargos.

e) institua o Conselho Fiscal da Função e) Não se aplica. Conforme analisado na
Saneamento Básico, conforme exigido pela Lei subseção 3.1.1 deste relatório, a responsabilidade
pela ausência de mecanismos de controle social,
nº 11.445/2007; e,
bem como do conselho fiscal é do titular dos
serviço de saneamento básico, no caso, o
f) observe quanto a melhor forma de Município de Várzea Grande, representado pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos
elaboração do Plano de Trabalho Anual;
dos artigos 3º, inciso IV, 9º, inciso V e art. 47 da
Lei Federal nº 11.445/2007.
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Como se verifica, das 23 determinações/recomendações emanadas nas
decisões deste Tribunal referentes ao julgamento das contas da gestão 2010 (Acórdão nº
3806/2011) e

2011 (Acórdão nº

731/2012) do Departamento de Água e Esgoto do

Município de Várzea Grande, 14 delas não foram atendidas, resultando na reincidência de
irregularidades na gestão ora examinada.
Embora a decisão que julgou as contas 2012 (Acórdão nº 5854/2013) do
DAE/VG tenha sido emanada no final do exercício 2013, também é possível verificar que
as 04 irregularidades, objeto de determinações do Pleno deste Tribunal, foram reincididas
em 2013, assim como das 06 recomendações feitas na mesma decisão 04 delas se
repetiram, exigindo reiterá-las no julgamento das contas ora auditada.
CRITÉRIO
Lei Complementar nº 269/2007 - LOTCE/MT
Art. 75. O Tribunal aplicará multa de até 1000 (mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal de Mato
Grosso – UPF-MT, ou outra que venha sucedê-la, na gradação estabelecida no regimento interno,
aos responsáveis por:
IV — descumprimento de decisão, diligência, recomendação ou solicitação do Tribunal;
Resolução nº 14/2007 – RITCE/MT
Art. 194. As contas serão julgadas irregulares quando comprovadas quaisquer das seguintes
§ 1º. Poderão ser julgadas irregulares, ainda, as contas que apresentem reincidência no
descumprimento de determinação feita pelo Tribunal Pleno, pelas Câmaras ou pelo Relator em
processo de prestação ou tomada de contas. (Nova redação do § 1º, do artigo 194 dada pela
Resolução Normativa nº 32/2012).
Art. 284-A. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do
processo junto ao Tribunal de Contas do Estado:
VIII. cumprir com exatidão as decisões, diligências, recomendações e solicitações proferidas
pelo Tribunal Pleno ou julgador singular.

EFEITO

Pela reincidência de irregularidades e descumprimento da decisão deste
Tribunal, cabe a aplicação de multas ao gestores do exercício ora auditado, bem como
reprovação das contas.
EVIDÊNCIA

Confronto entre as decisões dos Acórdãos deste Tribunal de Contas referentes
a julgamentos das gestões 2010, 2011 e 2012 e os atos de gestão 2013.
RESPONSÁVEIS

➢
➢

Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente (31/01 a 12/09/2013)
Zelandes Santiago dos Santos – Diretor Presidente (13/09 a 31/12/2013)
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DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E TOMADA DE CONTAS
Até

o

período

analisado

não

foram

apresentadas

ao

TCE/MT

representações internas e externas contra atos de gestão praticados pelo administrador
ou responsável do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande.
Por outro lado foram encaminhados a este Tribunal os expedientes contendo
informações a respeito de irregularidades na gestão do DAE/VG que, transformadas em
ponto de auditoria, constam relatadas na subseções abaixo:

Protocolo nº

Assunto

Analisado na subseção deste relatório

278602/2013

Ministério Público solicita ao TCE/MT que realize auditoria nas
licitações e contratos celebrados entre o DAE/VG e as empresas W L
- DA SILVA CIA LTDA, VEDASYSTEM IND E COM DE PRODUTOS
e MULTIPARK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

3.5.1

Expediente originado da empresa REDE CEMAT informando que o
DAE/VG acumula um débito junto a essa empresa, originada de
inadimplência de faturas de consumo de energia, totalizando R$
121.328.578,38

04/02/02

50750/2013

9

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto neste relatório, como medidas preventivas a serem

adotadas nas futuras gestões do DAE, relativas aos fatos que resultaram em achados e
identificados durante a auditoria, submete-se os autos à consideração superior, com a
seguinte proposta desta Equipe:
Para o Chefe do Poder Executivo do Município de Várzea Grand e
1)

Adote providências para formular políticas públicas de saneamento básico para o

município, conforme exige o art. 9º e incisos da Lei Federal nº 11.445/2007,
especialmente quanto ao controle social e o Plano de Saneamento Básico.
Para a gestão futura do DAE/VG
2)

Elabore previsão orçamentária para o próximo exercício (2015) tomando como

base o comportamento da arrecadação do DAE/VG nos últimos 03 exercícios, em
conformidade com o que determina o art. 22 da Lei 4.320/64 evitando, assim, um
orçamento superestimado que gera déficit financeiro e o desequilíbrio fiscal vedado pela
L. C. n. 101/2000.
195

TCE/MT
Fls.

196

Rub._______

3)

Contabilize a receita de serviços de acordo com a natureza da arrecadação.

4)

Examine, em cada oportunidade que se verificar a renovação de contratos, os

custos efetivamente existentes em cada um deles, levando-se em consideração aqueles
custos necessários aos primeiros períodos da execução do contrato e que, uma vez
amortizados, não necessitam ser novamente compensados, de maneira que a renovação
do contrato possa resultar em ampliação de vantagens ou redução de encargos do
particular.
5)

Tendo em conta a incidência de tributos federais e do Imposto Sobre Serviços de

Qualquer Natureza (ISS) sobre os serviços de locação de mão de obra que vêm sendo
prestados pelas microempresas PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA e S. M. de
ALMEIDA e SILVA & CIA LTDA ao DAE/VG, por força da Ata de Reg. de Preços nº
06/2013 (Pregão Presencial nº 07/2013), encaminhe cópia do acórdão que vier a ser
proferido por este TCE/MT à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Secretaria de
Finanças da Prefeitura do Município de Várzea Grande- MT (onde os serviços estão
sendo prestados), para que, diante do estabelecido nos artigos 17, inciso XII e 28 a 30 da
L. C. Nº 123/2006, tomem as providências de sua alçada.
6)

Efetue a verificação da exatidão dos lançamentos referente a dívida ativa do

Departamento, providencie a sua atualização monetária e o cálculo da multa, juros de
mora e do encargo, por ocasião da cobrança do crédito, adotando providências no
sentido de recebê-lo, seja por negociação, reparcelamento ou cobrança judicial.
7)

Proceda acompanhamento sistemático da dívida do DAE/VG junto à Sanemat,

mediante levantamento em cada fatura de água de responsabilidade das unidades
estaduais, objeto do Termo de Confissão e Assunção da Dívida, da quantidade separada
de m3 de água e de esgoto sanitário por elas consumidos/utilizados, convertendo-as em
valores (conforme tabela do DAE/VG) e abatido do saldo da dívida corrigido pelo índice
IGP-M, como previsto no cláusula 4ª, parágrafo 1º daquele documento.
8)

Designe uma comissão de servidores com a finalidade de efetuar a negociação da

dívida do DAE/VG junto à empresa REDE CEMAT
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CONCLUSÃO PRELIMINAR
Apresentam-se, a seguir, as irregularidades detectadas na auditoria desta

equipe relativas às amostras analisadas no período, classificadas conforme Anexo Único
da Resolução Normativa nº 40/2013, com os seus respectivos responsáveis, para fins de
citação, nos termos do §1º do art. 256 RITCE/MT:

ORÇAMENTO – Capítulo 3.2
Responsáveis
➢
➢
➢

Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013.
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil

1.
FB 10. Planejamento / Orçamento_ Grave _10. Transposição, Remanejamento
ou Transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um
órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (art. 167, VI, da Constituição
Federal).
1.1. Ausência de autorização legislativa para remanejamento de recursos de
uma categoria econômica para outra, sem autorização legislativa, contrariando o
inciso VI do art. 167 da Const. Federal. Achado nº 01. Sub-seção 3.2
DESPESAS – Capítulo 3, Seção 3.4
Responsáveis
➢
➢

Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente (Jan. a 12/09/2013)
Joacyr Sebastião de Barros - Diretor Comercial (Jan. a dezembro/2012)

JB_03 - Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras
despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/64 e arts. 55, § 3°, e 73 da
Lei nº 8.666/1993).
2.

2.1.

Pagamento à empresa COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E

TECNOLOGIA decorrente do contrato nº 10/2010, sem conferência dos serviços
executados e valores indicados na medição elaborada pela empresa contratada,
representando pagamento sem a correta liquidação da despesa, nos termos exigidos nos
artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. Total Pago sem liquidação: R$ 1.892.703,08. Achado
nº 02. Sub seção 3.4.1.
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Responsáveis
➢
➢

3.

Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente (Jan. A 12/09//2013)
Osmar Alves da Silva - Diretor Contábil

JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas,
irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei
Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4° da Lei nº 4.320/1964; ou legislação
específica).
3.1.

Pagamento à empresa COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E

TECNOLOGIA em valor maior do que o permitido no Contrato nº 010/2010, aditado pelo
T.A. nº 01/2012 e nas normas pertinentes, representando aplicação irregular de recursos
públicos, nos termos do art. 10, inciso XI da Lei 8.429/1992 e resultando em prejuízo ao
erário. Total do prejuízo: R$ 59.509,35. Achado nº 04. Sub seção 3.4.1
3.2.

Pagamento de despesas com combustível para abastecimento dos caminhões

pipas utilizados pela empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA CIA LTDA LTDA na execução de
serviços contratados sem previsão contratual desse gasto, representando despesas não
autorizadas, irregulares, ilegais e lesivas ao patrimônio público, configurando aplicação
irregular de verba pública, nos termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92. Total da
despesa: R$ 35.762,18. Achado nº 09. Sub seção 3.4.2
3.3.

Pagamento de despesas com combustível para abastecimento dos maquinários

utilizados pela empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA - ME na execução de
serviços contratados, sem previsão contratual desse gasto, representando despesas não
autorizadas, irregulares, ilegais e lesivas ao patrimônio público, configurando aplicação
irregular de verba pública, nos termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92. Total da
despesa: R$ 24.914,41. Achado nº 14. Sub seção 3.4.3
3.4.

Realização de despesas com aquisição de sulfato de alumínio junto a empresa SUALL

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA sem licitação, contrariando o inciso XXI do art. 37 da C. F. e
art. 2º da lei 8666/93, cuja transgressão legal representa o ato de improbidade administrativa
que trata o artigo 10, inciso VIII da Lei 8.492/1992 Total: R$ 212.520,00 – Achado nº 15. Sub
seção 3.4.4

Responsável
➢
4.

Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente (Jan. a 12/09//2013)

Despesa_Grave_12. Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica
de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993).
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4.1.

Autorização de pagamento de medições emitidas pela empresa COSMOTRON

CONSTRUTORA SANEAMENTO E TECNOLOGIA, sem obedecer a ordem cronológica de
exigibilidade de 05 medições originadas do exercício 2012 e ainda pendentes de pagamento,
contrariando os artigos 5º e 92 da Lei 8666/93 e representando despesas futuras para a
administração do DAE/VG com o pagamento de juros e correção monetária, nos termos do
art. 406 do Código Civil, artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) e
artigo 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8078/90). Total pago fora da ordem
cronológica: R$ 1.892.703,08. Achado nº 03. Sub seção 3.4.1.

Responsáveis
➢
➢
5.

Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente (Jan. A 12/09//2013)
Osmar Alves da Silva: Diretor Contábil:

Grave. Não comprovação do recolhimento à fazenda pública do município de Várzea Grande, na
condição de contribuinte substituto, da parcela do ISSQN retido na totalidade do pagamento feito à
empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA (Ata de Registro de Preços nº 06/2013 –
Pregão nº 07/2013) correspondente a 5 % do valor faturado, contrariando o art. 1º e 3º da L. C.
Federal nº 116/2003, art. 70, 79 e art. 84, inciso I da Lei Mun. nº 1.178/1991 (Código Tributário do
Município de Várzea Grande), o art. 5º e art. 8º do Decreto Municipal de Várzea Grande nº
16/2002 e resultando em cobrança futura de multa aplicada ao DAE/VG correspondente a 150%
do valor do imposto devido, nos termos do artigo 69, inciso II, alínea a do Código Tributário
Municipal de Várzea Grande (Lei nº 1.178/1991), bem como não comprovação do pedido de
exclusão daquela empresa, do regime tributário SIMPLES NACIONAL, atendendo ao disposto no
art. 31, inciso II da L. C. Nº 123/2006. Valor ISSQN não comprovado o recolhimento: R$ 2.600,21.
Irregularidade não contemplada no Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013.
Achado nº 05. Sub seção 3.4.2.

6.

Grave. Não comprovação do recolhimento à fazenda pública do município de Várzea Grande, na
condição de contribuinte substituto, da parcela do ISSQN retido na totalidade do pagamento feito à
empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA - ME (Ata de Registro de Preços nº 06/2013 –
Pregão nº 07/2013) correspondente a 5 % do valor faturado, contrariando o art. 1º e 3º da L. C.
Federal nº 116/2003, art. 70, 79 e art. 84, inciso I da Lei Mun. nº 1.178/1991 (Código Tributário do
Município de Várzea Grande), o art. 5º e art. 8º do Decreto Municipal de Várzea Grande nº
16/2002 e resultando em cobrança futura de multa aplicada ao DAE/VG correspondente a 150%
do valor do imposto devido, nos termos do artigo 69, inciso II, alínea a do Código Tributário
Municipal de Várzea Grande (Lei nº 1.178/1991), bem como não comprovação do pedido de
exclusão daquela empresa, do regime tributário SIMPLES NACIONAL, atendendo ao disposto no
art. 31, inciso II da L. C. Nº 123/2006. Valor ISSQN não comprovado o recolhimento: R$ 1.431,25.
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Irregularidade não contemplada no Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013.
Achado nº 10. Sub seção 3.4.3

Moderada. Retenção indevida de ISSQN sobre parcelas de locação de caminhões

7.

pipas pagas à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA, contrariando a
súmula 31 do STF. Total retido:

R$ 3.849,15. Irregularidade não contemplada no

Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013. Achado nº 06. Sub seção 3.4.2.

Moderada. Retenção indevida de ISSQN sobre parcelas de locação de maquinários

8.

pagas à empresa PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA-ME, contrariando a
súmula 31 do STF. Total retido indevidamente: R$ 916,34. Irregularidade não
contemplada no Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013. Achado nº 11. Sub
seção 3.4.3.

J_ 09. Despesa_Moderada_09. Realização de despesa sem emissão de empenho
prévio (art. 60 da Lei nº 4.320/1964).

9.

9.1.

Realização de despesas junto a empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA sem

empenho prévio, contrariando o artigo 60 da Lei 4.320/64. Total: R$ 72.881,52. Achado nº 07.
Sub seção 3.4.2.
9.2.

Realização de despesas junto a empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA -

ME sem empenho prévio, contrariando o artigo 60 da Lei 4.320/64. Total: R$ 28.625,00.
Achado nº 12. Sub seção 3.4.3.

Responsáveis
➢

Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente (Jan. A 12/09//2013)

➢

Osmar Alves da Silva - Diretor Contábil

➢ Renato Alberto Curvo – Chefe de Transporte e resp. pela atestação da realização dos serviços
faturados
10.

JB_03 - Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras
despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/1964 e arts. 55, § 3° e
73 da Lei 8.666/1993)
10.1. Pagamento à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA CIA LTDA LTDA referentes às
despesas com locação de caminhões pipas e locação de mão de obra originadas da Ata de
Registro de Preços nº 06/2013 (Pregão nº 07/2013) sem a confirmação da execução integral
e efetiva dos objetos nos termos faturados, prejudicando a correta liquidação da despesa
exigida no art. 62 da Lei 4.320/64, representando aplicação irregular de verba pública, nos
termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92. Valor pago indevidamente: R$ 128.987,01.

Achado nº 08. Sub seção 3.4.2.
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10.2. Pagamento à empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA - ME referentes às
despesas com locação de retroescavadeiras e locação de mão de obra originadas da Ata de
Registro de Preços nº 06/2013 (Pregão nº 07/2013) sem a confirmação da execução integral
e efetiva dos objetos nos termos faturados, prejudicando a correta liquidação da despesa
exigida no art. 62 da Lei 4.320/64, representando aplicação irregular de verba pública, nos
termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92. Valor pago indevidamente: R$ 40.074,96.
Achado nº 13 . Sub seção 3.4.3.

Responsáveis
➢
➢
11.

Zelandes Santiago dos Santos – Diretor Presidente (13/09 a 31/12/2013)
Joacyr Sebastião de Barros - Diretor Comercial (Jan. a dezembro/2012)

JB_03 - Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras
despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/64 e arts. 55, § 3°, e 73
da Lei nº 8.666/1993).
11.1. Pagamento

à empresa COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E

TECNOLOGIA decorrente do contrato nº 10/2010, sem conferência dos serviços
executados e valores indicados na medição elaborada pela empresa contratada,
representando pagamento sem a correta liquidação da despesa, nos termos exigidos nos
artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. Total Pago sem liquidação: R$ 746.926,28. Achado nº
02. Sub seção 3.4.1

Responsáveis
➢

Zelandes Santiago dos Santos – Diretor Presidente (13/09 a

➢

Osmar Alves da Silva - Diretor Contábil

12.

31/12/2013)

JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas,
irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei
Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4° da Lei nº 4.320/1964; ou legislação
específica).
12.1. Pagamento

à empresa COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E

TECNOLOGIA em valor maior do que o permitido no Contrato nº 010/2010, aditado pelo
T.A. nº 01/2012 e nas normas pertinentes, representando aplicação irregular de recursos
públicos, nos termos do art. 10, inciso XI da Lei 8.429/1992 e resultando em prejuízo ao
erário. Total do prejuízo: R$ 31.965,20. Achado nº 04. Sub seção 3.4.1.
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12.2. Realização de despesas com aquisição de sulfato de alumínio junto a empresa SUALL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA sem licitação, contrariando o inciso XXI do art. 37 da C. F. e
art. 2º da lei 8666/93, cuja transgressão legal representa o ato de improbidade administrativa
tratado no artigo 10, inciso VIII da Lei 8.492/1992 Total: R$ 60.060,00 – Achado nº 15. Sub
seção 3.4.4.
12.3. Pagamento de despesas com combustível para abastecimento dos caminhões

pipas utilizados pela empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA CIA LTDA LTDA na execução de
serviços contratados, sem previsão contratual desse gasto, representando despesas não
autorizadas, irregulares, ilegais e lesivas ao patrimônio público, configurando aplicação
irregular de verba pública, nos termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92. Total da
despesa: R$ 56.456,32. Achado nº 09. Sub seção 3.4.2
12.4. Pagamento de despesas com combustível para abastecimento dos maquinários

utilizados pela empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA - ME na execução de
serviços contratados, sem previsão contratual desse gasto, representando despesas não
autorizadas, irregulares, ilegais e lesivas ao patrimônio público, configurando aplicação
irregular de verba pública, nos termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92.

Total da

despesa: R$ 43.470,18. Achado nº 14. Sub seção 3.4.3

Responsável
➢
13.

Zelandes Santiago dos Santos – Diretor Presidente (13/09 a 31/12/2013)

J_12. Despesa_Grave_12. Pagamento de obrigações com preterição de ordem
cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993).
13.1. Autorização de pagamento de medições emitidas pela empresa COSMOTRON
CONSTRUTORA SANEAMENTO E TECNOLOGIA, sem obedecer a ordem cronológica de
exigibilidade de 05 medições originadas do exercício 2012 e ainda pendentes de pagamento,
contrariando os artigos 5º e 92 da Lei 8666/93 e representando despesas futuras para a
administração do DAE/VG com o pagamento de juros e correção monetária, nos termos do
art. 406 do Código Civil, artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) e
artigo 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).Total pago fora da ordem
cronológica: R$ 746.926,28. Achado nº 03. Sub seção 3.4.1.

Responsáveis
➢
➢

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS – Diretor Presidente (13/09 a 31/12/2013)
OSMAR ALVES DA SILVA: Diretor Contábil
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14.

Grave. Não comprovação do recolhimento à fazenda pública do município de Várzea Grande,
na condição de contribuinte substituto, da parcela do ISSQN retido na totalidade do
pagamento feito à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA (Ata de Registro de
Preços nº 06/2013 – Pregão nº 07/2013) correspondente a 5 % do valor faturado,
contrariando o art. 1º e 3º da L. C. Federal nº 116/2003, art. 70, 79 e art. 84, inciso I da Lei
Mun. nº 1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande), o art. 5º e art. 8º do
Decreto Municipal de Várzea Grande nº 16/2002 e resultando em cobrança futura de multa
aplicada ao DAE/VG correspondente a 150% do valor do imposto devido, nos termos do
artigo 69, inciso II, alínea a do Código Tributário Municipal de Várzea Grande (Lei nº
1.178/1991), bem como não comprovação do pedido de exclusão daquela empresa, do
regime tributário SIMPLES NACIONAL, atendendo ao disposto no art. 31, inciso II da L. C. Nº
123/2006. Valor ISSQN não recolhido: R$ 6.139,16. Irregularidade não contemplada no
Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013. Achado nº 05. Sub seção 3.4.2.

15.

Grave. Não comprovação do recolhimento à fazenda pública do município de Várzea Grande,
na condição de contribuinte substituto, da parcela do ISSQN retido na totalidade do
pagamento feito à empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA - ME (Ata de Registro
de Preços nº 06/2013 – Pregão nº 07/2013) correspondente a 5 % do valor faturado,
contrariando o art. 1º e 3º da L. C. Federal nº 116/2003, art. 70, 79 e art. 84, inciso I da Lei
Mun. nº 1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande), o art. 5º e art. 8º do
Decreto Municipal de Várzea Grande nº 16/2002 e resultando em cobrança futura de multa
aplicada ao DAE/VG correspondente a 150% do valor do imposto devido, nos termos do
artigo 69, inciso II, alínea a do Código Tributário Municipal de Várzea Grande (Lei nº
1.178/1991), contrariando a súmula 31 do STF, bem como não comprovação do pedido de
exclusão daquela empresa, do regime tributário SIMPLES NACIONAL, atendendo ao disposto
no art. 31, inciso II da L. C. Nº 123/2006.

Valor ISSQN não recolhido: R$ 3.935,94.

Irregularidade não contemplada no Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013.
Achado nº 10. Sub seção 3.4.3.
16.

Moderada. Retenção indevida de ISSQN sobre parcelas de locação de caminhões
pipas pagas à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA & CIA LTDA, contrariando a
súmula 31 do STF. Total retido: R$ 3.172,45. Irregularidade não contemplada no
Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013. Achado nº 06. Sub seção 3.4.2.
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17.

Moderada. Retenção indevida de ISSQN sobre parcelas de locação de maquinários
pagas à empresa PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA-ME, contrariando a
súmula 31 do STF. Total retido indevidamente: R$ 2.934,48. Irregularidade não
contemplada no Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013. Achado nº 11. Sub
seção 3.4.3.

18.

J_ 09. Despesa_Moderada_09. Realização de despesa sem emissão de empenho
prévio (art. 60 da Lei nº 4.320/1964).
18.1. Realização de despesas junto a empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA ME sem empenho prévio, contrariando o artigo 60 da Lei 4.320/64. Total: R$ 78.718,75.
Achado nº 12. Sub seção 3.4.3

Responsáveis
➢
➢
➢

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS – Diretor Presidente (13/09 a 31/12/2013)
OSMAR ALVES DA SILVA: Diretor Contábil:
RENATO ALBERTO CURVO – Chefe de Transporte e responsável pela atestação da

realização dos serviços faturados
19.

JB_03 - Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras
despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/1964 e arts. 55, § 3° e
73 da Lei 8.666/1993)
19.1. Pagamento à empresa S. M. DE ALMEIDA E SILVA CIA LTDA LTDA referentes às
despesas com locação de caminhões pipas e locação de mão de obra originadas da Ata de
Registro de Preços nº 06/2013 (Pregão nº 07/2013) sem a confirmação da execução integral
e efetiva dos objetos nos termos faturados, prejudicando a correta liquidação da despesa
exigida no art. 62 da Lei 4.320/64, representando aplicação irregular de verba pública, nos
termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92. Valor pago indevidamente: R$ 186.234,12.

Achado nº 08. Sub seção 3.4.2.
19.2. Pagamento à empresa PENTA SERVIÇOS de MÁQUINAS LTDA - ME referentes às
despesas com locação de retroescavadeiras e locação de mão de obra originadas da Ata de
Registro de Preços nº 06/2013 (Pregão nº 07/2013) sem a confirmação da execução integral
e efetiva dos objetos nos termos faturados, prejudicando a correta liquidação da despesa
exigida no art. 62 da Lei 4.320/64, representando aplicação irregular de verba pública, nos
termos do inciso XI do art. 10 da Lei 8.429/92.. Valor pago indevidamente: R$ 78.718,75.
Achado nº 13. Sub seção 3.4.3.
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LICITAÇÃO – Seção 3.5
Responsáveis

Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente do DAE/VG,
e
responsável pela adjudicação e homologação do resultado licitatório;
➢ Cláudio Vinicius de Arruda Gomes - Pregoeiro e Presidente da Comissão de
Licitação e requisitante de contratação por dispensa licitatória
➢ Phillipe Augusto Marques Duarte – OAB/MT n.12.566, Procurador-Chefe do
DAE/VG, responsabilidade solidária como parecerista jurídico do certame e de
dispensa licitatória
➢

20.

G_ 13. Licitação_Grave_13. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos
licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).
20.1. Irregularidades no Edital do Pregão nº 02/2013, item 12.5.10 que trata da

qualificação técnica, por não assegurar ali o cumprimento das obrigações, pelas
licitantes, descumprindo, assim, o disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição
Federal e o inciso III do art. 30 da Lei 8666/93 e no Anexo I, por conter agrupamento de
253 produtos diferenciados num único lote (lote III), restringindo a competitividade da
licitação e, portanto, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, nos
termos do art. 3º caput e § 1º inciso I da Lei 8666/93, cabendo a aplicação de multa aos
responsáveis, nos termos dos artigos 74 e 75, inciso II da L. C. 269/2007 e art. 289,
inciso I da Res. Nº 14/2007 – RITCE/MT. Achado nº 16. Subseção 3..5.1.2b.
20.2. Não promoção de diligência destinada a confirmar a autenticidade de falso atestado

técnico, conforme previsto no § 3º do art. 43 da Lei 8666/93, resultando na habilitação e
contratação, no Pregão nº 02/2012, da empresa W. L. DA SILVA & CIA LTDA (atual
CAPITOLIO COMÉRCIO DE SECOS E MELHADOS E PRESTADOR DE SERVIÇO
LTDA, CNPJ nº 16.791.107/0001-35), comprovadamente “empresa de fachada”,
comprometendo a lisura do procedimento licitatório, fraudando e frustrando o caráter
competitivo da licitação estabelecido no art. 3º da Lei 8666/93 e constituindo o crime
previsto no art. 90 da mesma lei, cabendo a aplicação de multa aos responsáveis, nos
termos dos artigos 74 e 75, inciso II da L. C. 269/2007 e art. 289, inciso I da Res. Nº
14/2007 – RITCE/MT e a declaração de inidoneidade da empresa, para participar, por até
05 (cinco) anos, de licitação na administração pública estadual e municipal, nos termos
do art. 88, inciso II c/c art. 87, inciso IV da lei 8666/93, art. 41 da Lei Complementar
269/2007 e art. 295 da Res. Nº 14/2007 – RITCE/MT. Achado nº 16. Sub seção 3.5.1.2b
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20.3. Irregularidades no Edital do Pregão nº 06/2013, item 12.5.10 que trata da qualificação
técnica, por não assegurar ali o cumprimento das obrigações, pelas licitantes, descumprindo,
assim, o disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal e o inciso III do art. 30 da
Lei 8666/93, cabendo a aplicação de multa aos responsáveis, nos termos dos artigos 74 e 75,
inciso II da L. C. 269/2007 e art. 289, inciso I da Res. Nº 14/2007 – RITCE/MT. Achado nº 17.
Sub seção nº 3.5.2.
20.4. Irregularidades no Edital do Pregão nº 07/2013, item 12.5.10 que trata da qualificação
técnica, por não assegurar ali o cumprimento das obrigações, pelas licitantes, descumprindo,
assim, o disposto no inciso XXI do artigo 37 da C. F. e o inciso III do art. 30 da Lei 8666/93, e
ausência de cláusula estabelecendo vedação à licitante optante pelo Simples Nacional (ME e
EPP), à utilização dos benefícios do regime tributário diferenciado na proposta de preços e
na execução contratual, prejudicando a competitividade e com inobservância do princípio da
isonomia estabelecidos no art. 3º caput e § 1º inciso I da Lei 8666/93, cabendo a aplicação de
multa aos responsáveis, nos termos dos artigos 74 e 75, inciso II da L. C. 269/2007 e art. 289,
inciso I da Res. Nº 14/2007 – RITCE/MT, Achado nº 18. Sub seção nº 3.5.3.

Responsáveis
Zelandes Santiago dos Santos – Diretor Presidente (13/09 a 31/12/2013) e responsável
pela adjudicação e homologação da dispensa licitatória;
➢ Cláudio Vinicius de Arruda Gomes - Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitação e
requsitante de contratação por dispensa licitatória
➢ Phillipe Augusto Marques Duarte – OAB/MT n.12.566, Procurador-Chefe do DAE/VG,
responsabilidade solidária como parecerista jurídico do certame e de dispensa
licitatória.
➢

21.

GB 02. Licitação_Grave_02. Realização de despesas com justificativas de dispensa
ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação (arts. 24 e 25 da Lei nº
8.666/1993).
21.1. Formalização do contrato nº 15/2013 com a empresa SUALL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, originado da Dispensa Licitatória nº 02/2013, com a finalidade de adquirir
195.000 K de sulfato de alumínio, no valor totalizando R$ 243.250,00, com preço acima do
mercado e sem atender as formalidades exigidas no artigo 24, inciso IV e artigo 26, parágrafo
único, incisos II e III da Lei 8666/93. Achado nº 19 – Sub seção 3.5.4. Irregularidade
REINCIDENTE.
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PESSOAL – Capitulo 3, Seção 8
Responsáveis
➢
➢

Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio

22.

Divergência no número de vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo - nível
médio, entre o estipulado pela Lei nº 3.189/2008 e o lotacionograma do DAE/VG.
Irregularidade não contemplada no Anexo Único da Resolução Normativa nº
40/2013. Achado 20. Sub-seção 3.8.1.

23.

K_ 13. Pessoal_Grave_ 13. Contratação de pessoal por tempo determinado sem a
realização de processo seletivo simplificado (art. 37, caput, da Constituição Federal).
23.1. Contratação de 197 servidores em cargo ou função de natureza efetiva, sem realização
de concurso público, contrariando os incisos II e IX do artigo 37 da Constituição Federal,
representando ato de improbidade administrativa nos termos do inciso I do artigo 11 da Lei
8.429/1992. Achado 21, Sub-seção 3.8.1.1.

Responsáveis
➢
➢
➢
24.

Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio

K_ 14. Pessoal _ Graves _ 14. Inexistência de Plano de Carreira (arts. 37, caput:
39, caput, §§ 1º e 8º; 61, II, “a”, da Constituição Federal, ou legislação específica).
24.1. Não criação de Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS da entidade,
contrariando o art. 39 da C.F. Achado 22, Sub-seção 3.8.1.1.

Responsáveis
➢
➢

25.

Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE a partir de 13/09/2013.
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio

EB 05. Controle Interno_Grave_05.

Ineficiência dos procedimentos de controle

dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº
4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007).
25.1. Divergência detectada no numero total de servidores do DAE/VG, entre a Relação

Geral de servidores e a soma dos servidores efetivos, comissionados e contratados.
Achado 23. Sub-seção 3.8.1.2.
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26.

KB 12. Pessoal_ Grave _ 12. Contratação de pessoal por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público sem lei
regulamentadora (art. 37, IX, da Constitutição Federal).
26.1. Ausência de Lei autorizativa que regulamente as 197 contratações em 2013. Achado
24. Sub-seção 3.8.1.3.

Responsáveis
➢

Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013

➢

Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio

27.

KB 18. Pessoal_ Grave _ 18. Cessão, remoção e / ou redistribuição de servidores
públicos em desacordo com o determinado em legislação específica (Lei
Complementar Estadual nº 04/1990; Lei Estadual nº 8.275/2004 e demais legislações
específicas).
27.1. Cessão de servidor Efetivo do DAE para a Prefeitura Muncipal de Várzea Grande sem
que seja descriminado o prazo de duração, a finalidade e sem lei regulamentando a cessão
de servidores vigente a epoca. Achado 25. Sub-seção 3.8.2.1.

28.

Tratamento diferenciado de sistema Remuneratório entre o vigente para os cargos
comissionados e para os cargos efetivos. - Irregularidade não contemplada no
Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013. Achado 26. Sub-seção 3.8.3.

29.

Pagamento de Abono Salarial sem atender os critérios estabelecidos pela Lei

Municipal nº 3.462/2010 -

Irregularidade não contemplada no Anexo Único da

Resolução Normativa nº 40/2013.

Achado 27. Sub-seção 3.8.3.

DIÁRIAS

30.

J- 16. Despesa_ Moderadas_16. Prestação de contas irregular de diárias (art. 37,
caput, da Constituição Federal e legislação específica).
30.1. Prestação de Contas de diárias em atraso, no montante R$ 7.860,00, contrariando o
disposto no Art. 7º do Decreto nº 60 de 23/05/2013. Achado nº 28. Sub seção 3.8.3.1.
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ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS – Capitulo 3, Seção 9
Responsáveis
➢

Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.

➢

Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil

31.

DA 05. Gestão Fiscal / Financeira _ Gravíssima _ 05.

Não-recolhimento das

cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência (art.
40 e 195, I, da Constituição Federal)
31.1. Recolhimento a menor da Parte Patronal R$ 39.102,46, contrariando o art. 41, inciso IV
e art. 47, inciso I da Lei Municipal nº 2.719/2004. Achado 29. Sub-seção 3.9.1.2

C _ 06. Contabilidade _ Grave _ 06. Não-apropriação do valor devido ao PASEP –

32.

1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas (arts. 2º, III, 7º e 8º da Lei nº 9.715/1998).
32.1. Recolhimento a menor das contribuição devidas ao PASEP, no total de R$ 48.030,80,
contrariando o art. 2º, inciso III, art. 7º e 8º da Lei 9.715/1995. Achado 30. Sub-seção 3.9.4.

RESTOS A PAGAR – Capitulo 3, Seção 10
Responsáveis
➢

Evandro Gustavo Pontes da Silva - Diretor Presidente DAE até 12/09/2013

➢

Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE a partir de 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil

➢

JB 12. Despesa Grave 12. Pagamento de obrigações com preterição de ordem

33.

cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei 8.666/1993).
33.1. Pagamento de despesas 2012 sem obedecer a ordem cronológica, em detrimento de
RP/2006, RP/2010 e RP 2011, contrariando o art. 5° e 92, da Lei 8.666/93. Achado 31.
Sub-seção 3.10.2.

PATRIMÔNIO (BENS MOVEIS E IMOVEIS) – Capitulo 3, Seção 11
Responsáveis
➢

Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.

➢

Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio

➢
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34.

B 05. Gestão Patrimonial _ Grave_ 05. Ausência ou deficiencia dos registros
analíticos de bens de caráter permanente quanto aos elementos necessários para a
caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e
administração (art. 94 da Lei nº 4.320/1964).
34.1. Termos de Responsabilidade não apresentam exatidão da movimentação dos bens
móveis do Departamento de Água e Esgoto, comprometendo a guarda do patrimônio exigido
no artigo 94 a Lei 4.320/64, art. 87 e art. 90 do Dec. Lei 200/67 e representando negligência
na conservação do patrimônio público, nos termos do artigo 94 da Lei 4.320/64 e inciso X do
artigo 10 da Lei 8.429/1992. Achado 32. Sub-seção 3.11.1.

Responsáveis
➢

Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.

➢

Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Renato Alberto Curvo - Gerencia de Transporte.

➢
35.

Não elaboração do Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção dos Veículos
Oficiais do DAE/VG. Irregularidade não classificada na resolução normativa nº
40/2013.
35.1. Ausência de controle dos gastos com manutenção, nos veículos do DAE/VG,
denotando deficiência de Controle Interno do órgão.

36.

Achado 33. Sub-seção 3.11.2.

Falhas detectadas na vigência do Termo de Comodato.
classificada na Resolução Normativa nº 40/2013.

Irregularidade não

36.1. Termo de Comodato com vigência vencida, resultando em situação irregular dos
veículos sob a responsabilidade do DAE/VG. Achado 34. Sub-seção 3.11.2.

Responsáveis
➢
➢
➢
➢
37.

Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente DAE até 12/09/2013.
Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Renato Alberto Curvo - Gerencia de Transporte.

Divergência da quantidade e especificações dos veículos locados e os relacionados
nos contratos. Irregularidade não classificada na Resolução Normativa nº
40/2013.
37.1. Veículos relacionados como locados, mas sua especificações não são as mesmas

das descritas nos contratos de locação apresentados para análise a esta equipe técnica.
Achado 35. Sub-seção 3.11.2.
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Responsáveis
➢
➢
➢
38.

Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Renato Alberto Curvo - Gerencia de Transporte.

EB 03. Controle Interno _ Grave _ 03. Não – observância do princípio da
segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle
e contabilização das operações.
38.1. Ausência de documento que autorize outros servidores a dirigirem os veículos do

DAE/VG. Achado 36. Sub-seção 3.11.2.
Responsáveis
➢
➢
➢
39.

Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Elienai Umbelino Amorim - Coordenador Pessoal RH e Patrimônio.

CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos
relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106
da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).
39.1. Não apresentação das escrituras públicas dos bens imóveis de sua propriedade,
comprometendo a exatidão do valor contabilizado, nos termos do art. 95 da lei 4.320/64 e art.
77 do Dec. Lei 200/67, prejudicando a exatidão da demonstração dos resultados gerais do
exercício no Balanço Patrimonial da Entidade, exigida no artigo 101 da Lei 4.320/64. Achado
37. Sub-seção 3.11.3.
39.2. Incorporação de reforma

no valor R$ 231.138,08, ocorridas em anos anteriores.

Achado nº 38. Sub-seção 3.11.3.

Responsáveis
➢
➢
➢
➢
40.

Zelandes Santiago dos Santos - Diretor Presidente DAE após 13/09/2013.
Osmar Alves da Silva – Diretor Contábil
Elienai Umbelino Amorim – Coordenador Pessoal – RH e, Patrimônio
Armindo da Cruz Botelho – Chefe do Almoxarifado

Armazenamento de Bens em local inadequado. Irregularidade não contemplada
no Anexo Único da Resolução Normativa nº 40/2013.
40.1. Ausência de local adequado para armazenamento de bens de consumo e de
expediente, denotando negligência do Gestor, bem como deficiência do controle interno da
instituição. Achado 39. Sub-seção 3.12.
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CONTROLE INTERNO

➢
➢
41.

Responsáveis
Diretores Presidentes do DAE/VG:
EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA (Per. 01/01/2013 a 12/09/2013) e
ZELANDES SANTIAGO (Per. 13/09/2013 a 31/12/2013)

EB 05. Controle Interno_Grave_05. Ineficiência dos procedimentos de controle dos
sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964;
e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007
41.1. Não implantação de normas de controle interno no âmbito do DAE/VG a fim de apoiar o
sistema municipal de controle interno do município, conforme estabelece o artigo 162, § 1º da
Res. Normativa nº 14/2007 – RITCE/MT. Achado nº 40. subseção 3.14. Irregularidade
REINCIDENTE

42.

EB 03. Controle Interno_Grave_03. Não-observância do princípio da segregação de
funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e
contabilização das operações.
42.1. Ausência de previsão legal da estrutura do DAE/VG estabelecendo os setores nele
integrantes e a respectiva lotação dos cargos, resultando no desempenho de atividades
de setores diversos por um único servidor. Achado nº 41. Sub seção 3.14.
Irregularidade REINCIDENTE

ANÁLISE PATRIMONIAL DO DAE/VG – Capítulo 4
Responsáveis
➢
➢
43.

Evandro Gustavo Pontes da Silva – Diretor Presidente (31/01 a 12/09/2013)
Zelandes Santiago dos Santos – Diretor Presidente (13/09 a 31/12/2013)

CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos
relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106
da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).
43.1. Valor registrado no ativo do Balanço Patrimonial/2013, conta “créditos em circulação”
não confere com a movimentação registrada na Demonstração da Variação Patrimonial, bem
como ausência de conferência da liquidez e certeza dos valores indicados no relatório emitido
pela empresa responsável, como exigido no § 1º do art. 39 da Lei 4.320/64, conferindo
inconsistência nos resultados gerais do exercício exigidos pelo art. 101 daquela Lei. Total
registrado: R$ 72.918.022,60. Achado nº 42.1. Seção 4.1 Irregularidade REINCIDENTE
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43.2.

Registro no Passivo Financeiro – conta Obrigações em Circulação, do Balanço

Patrimonial/2013 do DAE/VG, da dívida daquele Departamento com o Governo do Estado –
Sanemat sem comprovação da exatidão do valor do débito, conferindo inconsistência nos
demonstrativos contábeis exigidos pelo art. 101 da Lei 4.320/64. Valor registrado: R$
14.149.688,09. Achado nº 42.2. Sub Seção 4.2.1. Irregularidade REINCIDENTE
43.3.

Registro no Passivo Financeiro – conta Obrigações em Circulação, do Balanço

Patrimonial/2013 do DAE/VG, da dívida daquele Departamento com a REDE CEMAT, sem
comprovação da exatidão do valor do débito, conferindo inconsistência nos demonstrativos
contábeis exigidos pelo art. 101 da Lei 4.320/64. Valor registrado: R$ 62.940.925,49. Sub
Seção 4.2.2. Achado nº 42.3. Irregularidade REINCIDENTE.
43.4.

Registro de dívida em Restos a Pagar/2013 ao credor Tribunal de Justiça sem

documento respaldando o lançamento. Total registrado: R$ 16.373,13. Achado nº 42.4. Sub
seção 4.2.3
43.5. Ausência de registro da dívida originada do não pagamento de 05 medições de
serviços executados pela empresa COSMOTRON (Contrato nº 10/2010) relativas ao exercício
2012. Valor total das medições: R$ 1.108.282,13. Achado nº 42.5. Sub seções 3.4.1 e 4.2.4.
AVALIAÇÃO DA GESTÃO – Capitulo 5
44.

B_ 03. Gestão Patrimonial_Grave_03. Não-adoção de providências para cobrança
de dívida ativa – administrativas e/ ou judiciais (art. 1°, § 1°; arts. 12 e 13 da Lei
Complementar nº 101/2000 – LRF; e Lei nº 6.830/80).
44.1. Ausência de providências visando o recebimento dos créditos originados da dívida ativa
inscrita no Balanço Patrimonial/2013, representando ato de improbidade administrativa, nos
termos do art. 10, inciso X da Lei 8.492/1992 e comprometendo a responsabilidade na gestão
fiscal do DAE/VG, como dispõe o art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000. Total da dívida
ativa registrada no Balanço Patrimonial/2013: R$ 72.918.022,60. Achado nº 43.1.Capítulo 4.

45.

Grave. Gestão não atendeu a eficácia e eficiência pretendidas pelo art. 37 caput e art.
74 inciso II da Constituição Federal e art. 52, II da Constituição Estadual,
representada pela ausência de providências para reaver o crédito inscrito em Dívida
Ativa e para renegociação da dívida junto a empresa REDE CEMAT, resultando na
manutenção da situação patrimonial deficitária, além das ilegalidades nos atos de
gestão descritas neste relatório. Achado nº 44. Não Contemplada no Anexo Único
da RN 17/2010.
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46.

DB 16. Gestão Fiscal/Financeira_Grave_16. Não-liberação ao pleno conhecimento
e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas
sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público
(art. 48, II, da LRF, com redação da Lei Complementar nº 131/2009).
46.1. Ausência de divulgação, em página da internet, de dados acessíveis à população
relativos a execução orçamentária do DAE/VG contrariando o art. 48, inciso II da L. C.
101/2000 e de outras informações mínimas exigidas no art. 8º da Lei Federal nº 12.527,
de 18/11/2011. Achado nº 45. Sub seção 5.1

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT –
Capítulo 7
47.

Grave. Descumprimento de decisão e recomendação proferida pelo TCE-MT.(art. 71
da Constituição Federal; art. 75, inciso IV da Lei Complementar nº 269/2007 e art.
284-A, inciso VIII da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007). Não Contemplada
no Anexo Único da RN 17/2010.
47.1. Não cumprimento de 14 determinações/recomendações deste Tribunal de Contas feitas
em decisões de julgamento das contas 2010 e 2011 do DAE/VG, bem como reincidência de
04 irregularidades praticadas na gestão 2012, cabendo a aplicação de multa aos gestores
responsáveis pela administração do DAE/VG em 2013, bem como julgar as contas
irregulares, nos termos do art. 75, inciso IV da L. C. Nº 269/2007 (LOA|/TCE-MT) e art. 194, §
1º e art. 284-A, inciso VIII da Resolução Normativa nº 14/2007 (RITCE/MT). Achado nº 46.

Além da notificação dos gestores e servidores do Departamento de Água e
Esgoto de Várzea Grande – DAE/MT identificados acima e, diante de irregularidades que
causam dano ao erário detectadas durante esta auditoria, esta equipe opina que, nos
termos do disposto no art. 5º inciso II e art. 71 da Lei Complementar nº 269/2007 – Lei
Orgânica do TCE/MT e, ainda, no § 1º do art. 189, art. 195 caput e parágrafo único c/c
inciso II do art. 194 da Resolução nº 14/2007 – RITCE/MT, abaixo transcritos, seja
concedido o contraditório e a ampla defesa aos representantes legais das empresas
abaixo

identificadas,

na

condição

de

responsáveis

solidários

em

relação

às

irregularidades/ilegalidades resumidas na conclusão do relatório, como segue:
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Lei Complementar nº 269/2007 – LOA/TCE-MT
Art. 5º. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem jurisdição própria e
privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, que abrange:
II — aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário;
Art. 71. Estão sujeitas às sanções previstas nesta lei todas as pessoas jurídicas ou
físicas, sob jurisdição do Tribunal de Contas, por disposição legal.
RITCE-MT
Art. 189. As contas serão julgadas de acordo com os elementos constantes dos autos e
demais provas obtidas através de auditorias, inspeções e sistemas informatizados,
assegurados ao responsável o contraditório e a ampla defesa.
§ 1º. No julgamento das contas serão definidas as responsabilidades individualizadas e
solidárias, se for o caso, e as sanções cabíveis.
Art. 194. As contas serão julgadas irregulares quando comprovadas quaisquer das
seguintes ocorrências:
II — Dano ao erário, mesmo que culposo, decorrente de ato de gestão ilegal ou ilegítimo;
Art. 195. Nas hipóteses dos incisos II, III e IV, a responsabilidade será pessoal, podendo
ser declarada a responsabilidade solidária do terceiro que, como contratante ou parte
interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo tenha concorrido para o
cometimento do dano apurado.
Parágrafo único. A responsabilidade do terceiro de que trata o caput deriva do
cometimento de irregularidades que não se limitem ao simples descumprimento de
obrigações contratuais ou inadimplência no pagamento de título de crédito.
(destacou-se)
EMPRESAS

IRREGULARIDADES
SUB SEÇÃO

CONCLUSÃO
QUESITO Nº

3.4.1
Achados nº 2 e 04

2.1, 3.1, 11.1 e
12.1

S. M. de ALMEIDA e SILVA & CIA LTDA-ME, CNPJ nº 09.492.967/0001-02
Responsável: Adilzo José Antônio da Silva
Endereço: Rua do Engordador, nº 1385 – Sala 02 – Distrito Engordador,
Várzea Grande (MT)
Fone: (65) 3688-3000 – e mail: s.m.almeida@hotmail.com

3.4.2
Achados nº 5, 6, 8, 9

3.2, 5, 7, 10.1,
12.3, 14, 16 e
19.1

PENTA
SERVIÇOS
DE
MÁQUINAS
LTDA-ME,
CNPJ
nº
00.471.442/0001-16
Responsáveis: Patrícia Ramalho da Cruz e Andrielli Góis de Liz
Endereço: Rua Marechal Hermes de Abreu, nº 110 – Vila Ipase – Várzea
Grande (MT) - CEP nº 78.125-170
Fone: (65) 3029-6625 – e mail: pentaservicos@hotmail.com

3.4.3
Achados nº 10, 11, 13 e
14

3.3, 6, 8, 12.4,
15, 17 e 19.2

W. L. da Silva & Cia Ltda, atual CAPITOLIO COMÉRCIO DE SECOS E
MELHADOS E PRESTADOR DE SERVIÇO LTDA, CNPJ nº
16.791.107/0001-35
Responsável: Waldir Luiz da Silva
Endereço: Rua Irmã Elvira, nº 342, Bairro Manga, Várzea Grande (MT) e

3.5.1
Achado nº 16

18.2

3.4.4 e 3.5.4
Achados nº 15 e 19

12.2 e 21.1

COSMOTRON CONSTRUTORA SANEAMENTO E TECNOLOGIA
CNPJ nº 10.947.768/0001-20
Responsável: Adnan Zagatto
Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 177 – Centro
CE m78.700-150 - Cuiabá (MT)

A/C da empresa Organização Contábil Paulista
Endereço: Av. Gonçalo Botelho de Campos, nº 2825, Bairro Cristo Rei –
Várzea Grande (MT).
SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ nº 60.858.131/0001-36
Responsável: Jorge Lúcio de Oliveira
Endereço: Av. Governador Janio Quadros, nº 805 – Vila Dr. João Batista,
Cruzeiro-SP CEP 12.720-010
Fone: (12) 3141-3000
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Recomenda-se, ainda, remeter cópia da deliberação proferida por este
Tribunal sobre o assunto debatido na sub seção 3.5.1 deste relatório relativo às
ilegalidades constatadas no Pregão nº 02/2013,

ao Ministério Público do Estado –

Procuradoria Geral de Justiça (Centro de Apoio Operacional – CAOP), para ciência da
decisão adotada por esta Casa e adoção das medidas de sua alçada.
É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 11/04/2013.

Wiltis Monteiro dos Santos
Auxiliar de Controle Externo

Maristella Barros Ferreira de Freitas Auditor Público Externo
Coordenador da Equipe Técnica
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ANEXOS
Anexo I. Responsáveis pela Gestão do DAE/VG – 2013
GESTOR: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO:
NOME:

EVANDRO GUSTAVO DA SILVA PONTES

RG:

0821587-1 SSP/SP

CPF

626.832.091-34

FILIAÇÃO:

ISAIAS MIGUEL DA SILVA E NEREIDE PONTES DA SILVA

ENDEREÇO/CEP:

RUA: CEL. GONÇALO RODRIGUES FIGUEIREDO, N° 249 – JD. AEROPORTO - V.
GRANDE-MT. CEP: 78.110-325

FONE:

65 8448-4318

ATO Nº

016/2013

PERÍODO COMO GESTOR:

02/01/2013 até 12/09/2013

E-MAIL:

evandro@intergrafmt.com.br

ORDENADOR:

SIM

3688-9611

GESTOR: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO:
NOME:

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS

RG:

00666688 SJ/MT

CPF:

161.464.761-53

FILIAÇÃO:

ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS E ENESIA SANTIAGO DOS SANTOS

ENDEREÇO/CEP:

RUA: ULISSES POMPEO DE CAMPOS Nº 06, BAIRRO: FIGUEIRINHA – VÁRZEA
GRANDE – MT. CEP: 78.110-000

FONE:

65 9983-9504

ATO Nº

947/2013

PERÍODO COMO GESTOR:

13/09/2013 até agora

E-MAIL:

zelandes@hotmail.com

ORDENADOR:

SIM

GESTOR: DIRETOR CONTÁBIL
NOME:

OSMAR ALVES DA SILVA

RG:

0060910-2 SSP/MT

CPF:

043.852.251-66

FILIAÇÃO:

JOÃO ALVES DA SILVA E MARIA ROSA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO/CEP:

RUA: ITÁLIA MALTICI DE BARROS, Nº 16 – CARUMBÉ – CUIABÁ-MT,CEP78050-634

FONE:

65 3653-4949 9341-8626

ATO Nº

002/2013

PERÍODO COMO GESTOR:

02/01/2013 até agora

E-MAIL:

osmar4449@ig.com.br

GESTOR: DIRETOR COMERCIAL
NOME:

JOACYR SEBASTIÃO DE BARROS
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RG:

243032 SSP/MT

CPF:

109.542.011-91

FILIAÇÃO:

VICENTE LEITE DE BARROS E MARIA CONCEIÇÃO DE BARROS

ENDEREÇO/CEP:

RUA: SALIM NADAF, Nº 1185 – BAIRRO: CENTRO, VÁRZEA GRANDE-MT.
CEP: 78.110-500

FONE:

65 9341-9864

ATO Nº

001/2013

PERÍODO COMO GESTOR:

02/01/2013 até agora

E-MAIL:

joacyr.daevg@gmail.com

ORDENADOR:

NÃO

GESTOR: DIRETOR OPERAÇÕES
NOME:

AUBECI DAVI DOS REIS

RG:

024367-44 SSP/MT

CPF:

230.139.231-72

FILIAÇÃO:

AUCIDES LOPES DOS REIS E EVA DAVI DOS REIS

ENDEREÇO/CEP:

RUA: G, QUADRA: 5B, BLOCO: 07, APTO: 104, RESIDENCIAL PAIAGUAIS – CUIABÁ-MT.
CEP 78.048-245

FONE:

65 9659-0178

ATO Nº

001/2013

PERÍODO COMO
GESTOR:

02/01/2013 até agora

E-MAIL:

aubecidavi@gmail.com

ORDENADOR:

NÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Relação dos responsáveis pelo envio de documentos e informações conforme planilha
abaixo:
Documento/Informação
Informes
mensais
Aplic/Balancetes Mensais

Responsável (nome, RG, CPF, telefone, e-mail)
do Nome: SERGIO FREITAS DA SILVA
RG.: 715210 SSP/RO
CPF: 722.679.762-34
Fone: 65 8109-2557
E-mail: serginho_fs@hotmail.com
Informes Imediatos de Licitações
Nome: CLAUDIO VINICIUS DE ARRUDA GOMES
RG.: 1240518-3 SSP/MT
CPF: 696.093.301-34
Fone: 3688-9600
E-mail: claudiovinii@hotmail.com
Informes do Geo-Obras
Nome: WILHAN DOUGLAS DOS REIAS
RG.: 2025349-4
CPF: 036.963.741-05

218

TCE/MT
Fls.

219

Rub._______

Fone: 65 3688-9630 9247-1889
E-mail: wilhan_cba@hotmail.com
Informes Imediatos de Concursos Nome: ELIENAI UMBELINO AMORIM
RG.: 02993592-1 SSP/RJ
CPF: 360.662.657-68
Fone: 65 9223-5920 3688-9615
E-mail: daevg.rh@terra.com.br
LRF-Cidadão
Nome: SERGIO FREITAS DA SILVA
RG.: 715210 SSP/RO
CPF: 722.679.762-34
Fone: 65 8109-2557
E-mail: serginho_fs@hotmail.com
Informes Quadrimestrais (admissão Nome: ELIENAI UMBELINO AMORIM
pessoal, extratos bancários)
RG.: 02993592-1 SSP/RJ
CPF: 360.662.657-68
Fone: 65 9223-5920 3688-9615
E-mail: daevg.rh@terra.com.br

Anexo II - Receitas
RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
MÊS

BB - C/C Nº

HSBC - C/C Nº

CONTAS BANCÁRIAS
BB - C/C Nº

Rend. DESBLOQ. TJ

-

6.432-7

09968-91

35.426-0

35.426-0

TOTAL
NO MÊS

JANEIRO

-

-

-

-

FEVEREIRO

-

-

-

-

-

MARÇO

-

-

ABRIL

2.992,30

-

44,08

-

-

MAIO

4.739,02

309,25

-

-

JUNHO

7.974,66

315,67

-

-

JULHO

7.346,38

379,06

-

-

AGOSTO

5.974,92

374,54

644,93

-

SETEMBRO

-

840,44

2.634,44

-

OUTUBRO

-

1.586,17

2.129,27

-

NOVEMBRO

-

-

1.431,04

DEZEMBRO

-

-

1.453,52

1.108,48

8.293,20

1.108,48

TOTAL

29.027,28

3.849,21

-

3.036,38
5.048,27
8.290,33
7.725,44
6.994,39
3.474,88
3.715,44
1.431,04
2.562,00
42.278,17
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Anexo III. Licitações
RELAÇÃO DAS DISPENSAS E LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2013
Nº da
Licitação
01/01/13

01/02/13

Data do fato

OBJETO

03/12/2013
(ABERTURA)
11/12/2013

(LICITAÇÃO FRACASSADA)

12/12/13
(ABERTURA)
17/12/13
(HOMOLOGAÇÃO)

VALOR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENÇÃO CORRETIVA E EFORMA
E
FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU
R$ 69.948,00
ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS DA
FROTA DO DAE

VENCEDOR

M.
RODRIGUES
QUEIROZ
COMÉRCIO

C.

DISPENSA LICITATÓRIA
01/01/13

22/04/2013
(ABERTURA)
26/04/2013
(HOMOLOGAÇÃO)

15/2013

12/11/2013
(ABERTURA)
15/11/2013
(HOMOLOGAÇÃO)

LOCAÇÃO D IMO
P
ATU
A
U
D 688,89m²
LOC
N
E
C
EMP
D
VÁRZEA G
N A
CAS
B
325,

R$ 45.360,00

PREVIVAG

FORNECIMENTO
PARCELADO
DE
FORNECIMENTO DE PRODUTO QUÍMICO R$ 243.750,00 SUALL IND. E
COMÉRCIO
SULFATO
DE
ALUMÍNIO
FERROSO
GRANULADO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº Certame

01/01/13

2/2013

03/13

4/2013

05/13

Data
Data publ. edital no
DOE/MT: 07/02/2013
Data
prevista
p/
abertura: 21/01/13

01/03/2013
(ABERTURA)
26/03/2013
(HOMOLOGAÇÃO)

OBJETO

VALOR

POSTO 10 LIMITADO
Aquis. de gasolina, etanol e óleo diesel
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL
HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS
REDES EXISTENTES DE ÁGUA DO
DAE/VG

628210
LOTE 01 – W L DA SILVA &
CIA LTDA – R$ 35.300,30
LOTE 02 - VEDASYSTEM
IND. E COM. DE PROD. R$ 618.500,30
R$ 98.200,00
LOTE 03 – ATACADÃO DA
CONSTRUÇÃO. - R$
485.000,00

Data publ. edital no
DOE/MT: NÃO CONSTA
Prest. de Serv. de torno, solda, freza,
COMPROVANTE
recuperação de reservatório e serviços de
PUBLICAÇÃO
Caminhão limpa fossa,
Data
prevista
p/
abertura: 05/03/13
R$ 108.000,00
02/04/2013
(ABERTURA)
20/05/2013
(HOMOLOGAÇÃO)

VENCEDOR

CONTRATAÇÕES
DE
EMPRESAS
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E
CARTUCHOS, FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA,
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MAT. DE
INFORMÁTICA

EDITAL DE ABERT. AQUIS. DE HIPOCAL, CLORO EM
PUBLICADO EM: PASTILHAS, ETC.
06/05/2013
Data prevista p/

R$ 87.599,84

R$ 274.890,00

TORNEARIA
FRESEDADORA SANTO
INÁCIO LTDA

LOTE 01: SUPREMA = R$
11.799,84
LOTE 02: METHA
SUPERMERCADO LTDA =
R$ 75.800,00
SUALL IND. E COM. LTDA
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abertura: 17/05/2013

6/2013

CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS
10/06/2013 ESPECIALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE
(ABERTURA) MATERIAIS ELÉTRICOS PARA
MANUTENÇÕES DAS ETAS, DOS POÇOS
TUBULARES, DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA
22/07/2013 E QUADROS DE COMANDO DO DAE/VG,
(HOMOLOGAÇÃO) JUNTAMENTE COM OS ANEXOS

05/06/2013
(ABERTURA)
18/07/2013
(HOMOLOGAÇÃO)

7/2013

08/13

26/06/2013
(ABERTURA)
22/07/2013
(HOMOLOGAÇÃO)

11/13

ABERTURA
(02/10/2013
ABERTURA
RETIFICAÇÃO DO
EDITAL DE ABERTURA
(11/10/2013)
HOMOLOGAÇÃO
(22/10/2013)

12/13

ABERTURA
(23/10/2013)
HOMOLOGAÇÃO
(16/12/2013)

Nº Licitação

Órgão responsável

23/2012

Ministério do Meio
Ambiente

08/12

SAD/MT

79/2013

Pref. Mun. De Gov.
Valadares

23/2012

Ministério do Meio
Ambiente

R$ 489.000,00
PARANÁ COM.
MATERIAIS ELÉTRICOS

CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE
R$
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
2.307.405,04
LEVES, UTILITARIOS, MOTOCICLETAS,
CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS COM
OPERADORES CONFORME AS
NECESSIDADES DO DAE/VG, CONFORME
S
CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS
LUBRIFICANTES, GRAXAS E PRODUTOS
DE EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NOS
POÇOS ARTESIANOS, NOS VEÍCULOS, E
PELOS OS FUNCIONÁRIOS DO

R$ 40.500,00

AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES,
REGISTROS DE GAVETA E CONEXÕES EM
FERRO FUNDIDO, PARA REALIZAÇÃO DE
OBRA DE EXTENSÃO E INTERLIGAÇÃO
R$ 750.100,00
DA REDE DE APROXIMADAMENTE 4KM
PARA A IMPLEMENTAR A DISTRIB

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS:
PÓ COMPLEXANTE PARA TRATAMENTO
DE ÁGUA COM EXCESSO DE ÍONS
FERRO, MANGANÊS E DUREZA ELEVADA; R$ 171.000,00
PÓ GRANULADO DESINCRUSTANTE E
BACTERICIDA , BIODEGRADÁVEL E
ISENTO DE F

LOTE
01:
CONSTR.
BRASIL CENTRO OESTE
= r$ 44.760,00
LOTE 02: PENTA SERV.
DE MÁQ. LTDA = R$
429.375,00
LOTE
03:S.
M.
DE
ALMEIDA E SILVA LTDA =
R$ 874.578,24
LOTE 4: CONSTR. BRASIL
CENTRO
OESTE
LTDA=R$ 223.999,00
LOTE 5: N R DE
A.
SANTANA = R$ 734.692,80

ATACADÃO DA
CONSTRUÇÃO LTDA= R$
22.000,00
STAR supertroca COM. E
SERV.= R$ 18.500,0
ANGOLINI E ANGOLIN
LTDA = 53.100,00
ATACADÃO DA
CONSTRUÇÃO LTDA = R$
11.100,00
MULTIPARK COM. E
SERV. REPRESE.
LTDA=686.000,00

INDÚSTRIA QUÍMICA CMT
LTDA

ADESÃO
Objeto Data da
Adesão

Empresas vencedoras

Aquisição de microcomputadores

07/06/13

ITAUTEC S.A – r$
29.250,00

Bilhetes de Passagens Aéreas

18/06/13

ARARAUNA TURISMO
ECOLÓGICO LTDA – R$
50.000,00

Serviço de telefonia móvel Rede Corporativa 31/10/13

CLARO – R$ 211.615,20

Aquisição de microcomoputadores

18/11/13

ITAUTEC S.A – r$
23.240,00
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Anexo III – Licitação (continuação)
PREGÃO Nº 02/2013

lustração 1: Fachada da empresa Organização Contábil Paulista localizada na Av. Gonçalo Botelho de Campos, nº
2825- V. Grande, próxima ao endereço oficial da sede da empresa W. L. da Silva & Cia Ltda (Av. Gonçalo Botelho de
Campos, nº 2835- V. Grande) ambas possuindo o mesmo sócio.

Ilustração 2: Fachada da sede da empresa W. L. Da SILVA & CIA LTDA no endereço cadastrado no CNPJ (antes da
alteração contratual: Av. Gonçalo Botelho de Campos Nº 2835 – V. Grande) - Imóvel fechado, sem placa identificadora
de funcionamento - Foto tirada em 20/03/2014
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Ilustração 3: Zoom da fachada do imóvel W. L. Da SILVA & CIA LTDA no endereço cadastrado no CNPJ- Foto tirada
em 14/03/2014

lustração 4: Fachada da empresa "ALESSANDRO MARCOS SANTOS-ME - ALHO ESTRELA" que funciona no
endereço da empresa W. L. DA SILVA & CIA LTDA cadastrado no CNPJ (Após alteração contratual): Rua Irmã Elvira nº
342 – Várzea Grande (MT) – Foto tirada em 20/03/2014
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Ilustração 5: Zoom da fachada da empresa "ALESSANDRO MARCOS SANTOS-ME - ALHO ESTRELA" - Foto
tirada em 20/03/2014

Ilustração 6: Interior da empresa ALHO ESTRELA demonstrando estoque de alho – Foto tirada em 20/03/2014
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lustração 7: Interior da empresa ALHO ESTRELA (Estoque de alho) - Foto tirada em 20/03/2014

lustração 8: Fachada da empresa ALICERCE PRIME, titular do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela
empresa W. L. da Silva & Cia Ltda na habilitação ao Pregão nº 02/2013 – Foto tirada em 20/03/2014.
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Anexo IV – Contratos Formalizados em 2013
DATA
28/04/13

n.º contrato
001/2013

Nome do contratado
INSTITUTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS DE VÁRZEA
GRANDE - PREVIVAG

Objeto
LOCAÇÃO DE SALAS PARA ATENDER
O
COMERCIAL
LOCALIZADO
NO
EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL DE
VÁRZEA GRANDE À AV. CASTELO
BRANCO, 325, CENTRO NORTE.

Valor
45.360,00

24/01/13

ATA
REGIST.
PREÇOS Nº001/13

SUALL
INDÚSTRIA
COMERCIO LTDA

274.890,00

01/03/13

ATA
REGISTRO
Nº02/13

POSTO 10 LIMITADO

AQUISIÇÃO DE HIPOCAL (CLORO
GRANULADO), CLORO EM PASTILHA
DE 200G. DE TRI-CLORO. S-TRIAZINA
TRIONA, POLICLORETO DE ALUMÍNIO E
SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO
PARA A UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO
DE
ÁGUA
DE
ABASTECIMENTO
PUBLICO
AQUISIÇÕES DE GASOLINA, ETANOL E
ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO
DOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO
DAE/VG

25/03/13

ATA
REGISTRO
Nº03/13

TORNEARIA
E
FRESEDADORA SANTO
INACIO LTDA EPP

25/03/13

ATA
REGISTRO
Nº03/13

JOSÉ VALELI DIAS ME

26/03/13

ATA
REGISTRO
Nº04/13

W L DA SILVA & CIA LTDA
- ME

26/03/13

ATA
REGISTRO
Nº04/13

26/03/13

ATA
REGISTRO
Nº04/13

VEDASYSTEM IND. COM.
E
PRODUTOS
P/
INSTALAÇÕES PREDIAIS
LTDA - ME
ATACADÃO
DA
CONSTRUÇÃO LTDA

ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA,
FREZA,
RECUPERAÇÃO
DE
RESERVATÓRIO
METÁLICO
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CAMINHÃO
LIMPA
FOSSA
PARA
DESOBSTRUÇÃO DE REDE COLETORA
DE ESGOTOS, PV, TL, ETE E EEE,
SERVIÇOS
ESTES
QUE
SERÃO
REALIZADOS
NO
SISTEMA
DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA
DE ESGOTO DO DAE/VG
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA,
FREZA,
RECUPERAÇÃO
DE
RESERVATÓRIO
METÁLICO
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CAMINHÃO
LIMPA
FOSSA
PARA
DESOBSTRUÇÃO DE REDE COLETORA
DE ESGOTOS, PV, TL, ETE E EEE,
SERVIÇOS
ESTES
QUE
SERÃO
REALIZADOS
NO
SISTEMA
DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA
DE ESGOTO DO DAE/VG
MATERIAL
HIDRÁULICO
PARA
MANUTENÇÃO
DAS
REDES
EXISTENTES DE ÁGUA DO DAE/VG
MATERIAL
HIDRÁULICO
PARA
MANUTENÇÃO
DAS
REDES
EXISTENTES DE ÁGUA DO DAE/VG

20/05/13

ATA
REGISTRO
Nº05/13

SUPREMA
COM.
REPRESENTAÇÕES
LTDA ME

20/05/13

ATA
REGISTRO
Nº05/13

METHA SUPERMERCADO
LTDA

07/06/13

CONTRATO
Nº002/13

ITAUTEC S. A. GRUPO
ITAUTEC

18/06/13

CONTRATO
Nº003/13

ARARUNA
TURISMO
ECOÓGICO LTDA - ME

MATERIAL
HIDRÁULICO
PARA
MANUTENÇÃO
DAS
REDES
EXISTENTES DE ÁGUA DO DAE/VG
CONTRATAÇÕES
DE
EMPRESAS
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE
TONER E CARTUCHOS, FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS
ALIMENTICIOS MATERIAIS DE COPA,
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E FUTURAS
E
EVENTUAIS
AQUISIÇÕES
DE
MATERIAIS
DE
INFORMÁTICAS,
SERVIÇOS E PRODUTOS ESTES QUE
SERÃO UTILIZADOS NA SEDE DO
DAE/VG
CONTRATAÇÕES
DE
EMPRESAS
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE
TONER E CARTUCHOS, FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS
ALIMENTICIOS MATERIAIS DE COPA,
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E FUTURAS
E
EVENTUAIS
AQUISIÇÕES
DE
MATERIAIS
DE
INFORMÁTICAS,
SERVIÇOS E PRODUTOS ESTES QUE
SERÃO UTILIZADOS NA SEDE DO
DAE/VG
AQUISIÇÃO
DE
MICROCOMPUTADORES, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
E
QUANTIDADE
ESTABELECIDOS NO EDITAL DO
PREGÃO ELETRONICO Nº23/2012.
FORNECIMENTO DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
POR
MEIO
DE
FERRAMENTA ON-LINE DE AUTOAGENDAMENTO
(SELF-BOOKING),
PARA ATENDER O DAE/VG

E

E

Prazo
4 anos c/
inicio
em
01/01/13 c/
reajuste a
cada doze
meses
12 MESE
24/01/13 Á
24/01/14

628.210,00

Licitação
Dispensa de
licitação

Pregão
presencial
nº005/2012

0 Pregão
presencial
nº001/2013

1/03/13
01/03/14

Á

108.000,00

25/03/13
25/03/14

Á

Pregão
presencial

38.500,00

25/03/13
25/03/14

Á

Pregão
presencial

35.330,00

26/03/13
26/03/14

Á

98.200,00

26/03/13
26/03/14

Á

Pregão
presencial
Nº002/13
Pregão
presencial
Nº002/13

485.000,00

26/03/13
26/03/14

Á

11.799,84

20/05/13
20/05/14

Á

75.800,00

20/05/13
20/05/14

Á

Pregão
presencial
Nº004/13

29.250,00

07/06/13
07/07/13

Á

Adesão

50.000,00

18/06/13
18/06/14

Á

Adesão

Pregão
presencial
Nº002/13
Pregão
presencial
Nº004/13

226

TCE/MT
Fls.

227

Rub._______

17/05/13

CANCELADO

06/06/13

Ata Registro de
preço nº007/2013

PAERANÁ COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICO E
SERVIÇOS LTDA

18/07/13

ATA
REGISTRO
Nº06/13
–
CONTRATO
Nº04/13

CONSTRUTORA BRASIL
CENTRO OESTE LTDAEPP

18/07/13

ATA
REGISTRO
Nº06/13
–
CONTRATO
Nº05/13

PENTA SERVIÇOS DE
MAQUINAS LTDA - ME

18/07/13

ATA
REGISTRO
Nº06/13
–
CONTRATO
Nº06/13

S. M. DE ALMEIDA E
SILVA & CIA LTDA

18/07/13

ATA
REGISTRO
Nº06/13
–
CONTRATO
Nº07/13

N R DE A SANTANA
LOCADORA

22/07/13

ATA
REGISTRO
Nº007/13

PARANÁ COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS E
SERVIÇOS LTDA

22/07/13

ATA
REGISTRO
Nº008/13

STAR SUPER TROCA
COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA ME

22/07/13

ATA
REGISTRO
Nº008/13

ATACADÃO
DA
CONSTRUÇÃO LTDA

06/08/13

ATA
REGISTRO
Nº06/13
–
CONTRATO
Nº08/13

N R DE A SANTANA
LOCADORA

06/08/13

ATA
REGISTRO
Nº06/13
–
CONTRATO
Nº009/13

S. M. DE ALMEIDA E
SILVA & CIA LTDA

04/09/13

CONTRATO
Nº010/13

31/10/13

CONTRATO
Nº014/13

ROLMASTER
COM.
ATACADISTA
DE
ROLAMENTOS - EIRELI
CLARO S/A

29/10/13

ATA
REGISTRO
Nº009/13

ANGOLINI & ANGOLINI
LTDA

29/10/13

ATA
REGISTRO
Nº009/13

ATACADÃO
DA
CONSTRUÇÃO LTDA

29/10/13

ATA
REGISTRO
Nº009/13

MULTIPARK
COM.
E
SERVIÇO
REPRESENTAÇÃO LTDA
- ME

LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES,
UTILITARIOS,
MOTOCICLETAS
E
MAQUINAS
PESADAS
COM
OPERADORES
CONFORME
AS
NECESSIDADES DO DAE/VG.
EMPRESA ESPECIALIZADAS
PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
PARA MANUTENÇÃO DAS ETAS, DOS
POÇOS TUBULARES, DAS CAPTAÇOES
DE AGUA E QUADROS DE COMANDO
DO DAE/VG.
LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES,
UTILITARIOS,
MOTOCICLETAS
E
MAQUINAS
PESADAS
COM
OPERADORES
CONFORME
AS
NECESSIDADES DO DAE/VG.
LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES,
UTILITARIOS,
MOTOCICLETAS
E
MAQUINAS
PESADAS
COM
OPERADORES
CONFORME
AS
NECESSIDADES DO DAE/VG.
LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES,
UTILITARIOS,
MOTOCICLETAS
E
MAQUINAS
PESADAS
COM
OPERADORES
CONFORME
AS
NECESSIDADES DO DAE/VG.
LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES,
UTILITARIOS,
MOTOCICLETAS
E
MAQUINAS
PESADAS
COM
OPERADORES
CONFORME
AS
NECESSIDADES DO DAE/VG.
EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
P/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
P/ MANUTENÇÕES DAS ETAS, DOS
POÇOS TUBULARES, DAS CAPTAÇÕES
DE ÁGUA E QUADROS DE COMANDO
DO DAE/VG
ESPECIALIZADAS
PARA
FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS
QUÍMICOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES,
GRAXAS E PRODUTOS DE EPI, PARA
SEREM UTILIZADOS NOS POÇOS
ARTESIANOS, NOS VEÍCULOS, E
PELOS OS FUNCIONÁRIOS DO DAE/VG
ESPECIALIZADAS
PARA
FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS
QUÍMICOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES,
GRAXAS E PRODUTOS DE EPI, PARA
SEREM UTILIZADOS NOS POÇOS
ARTESIANOS, NOS VEÍCULOS, E
PELOS OS FUNCIONÁRIOS DO DAE/VG
LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES,
UTILITARIOS,
MOTOCICLETAS
E
MAQUINAS
PESADAS
COM
OPERADORES
CONFORME
AS
NECESSIDADES DO DAE/VG.
LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES,
UTILITARIOS,
MOTOCICLETAS
E
MAQUINAS
PESADAS
COM
OPERADORES
CONFORME
AS
NECESSIDADES DO DAE/VG.
AQUISIÇÃO
DE
ROLAMENTOS
E
RETENTORES

CANCELAD
O

Pregão
Presencial
nº005/2013

489.000,00

22/07/13
22/07/14

Á

Pregão
Presencial
nº006/2013

44.760,00

18/07/13
18/07/14

Á

Pregão
Presencial
nº007/13

429.375,00

18/07/13
18/07/14

Á

Pregão
Presencial
nº007/13

874.578,24

18/07/13
18/07/14

Á

Pregão
Presencial
nº007/13

734.692,00

18/07/13
18/07/14

Á

Pregão
Presencial
nº007/13

489.000,00

22/07/13 Á
22/07/14

40.500,00

22/07/13
22/07/14

Á

Pregão
Presencial
nº008/13

22.000,00

22/07/13
22/07/14

Á

Pregão
Presencial
nº008/13

179.013,00

06/08/13
06/08/14

Á

Pregão
Presencial
nº007/13

305.652,96

06/08/2013
Á
06/08/2014

7.950,62

04/09/13
31/12/13

Á

Dispensa
licitação

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEFONIA
MÓVEL-MÓVEL
REDE
CORPORATIVA.
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
PRESTAÇÃO E FORNECIMENTO DE
TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E
OUTROS
MATERIAS
HIDRAULICOS
PARA ATENDER OBRAS E REPAROS
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
PRESTAÇÃO E FORNECIMENTO DE
TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E
OUTROS
MATERIAS
HIDRAULICOS
PARA ATENDER OBRAS E REPAROS
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.

211.615,20

31/10/13
31/10/14

Á

Adesão

53.100,00

29/10/13
29/10/14

Á

Pregão
Presencial
nº011/13

11.000,00

29/10/13
29/10/14

Á

Pregão
Presencial
nº011/13

EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
PRESTAÇÃO E FORNECIMENTO DE
TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E
OUTROS
MATERIAS
HIDRAULICOS
PARA ATENDER OBRAS E REPAROS
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.

686.000,00

29/10/13
29/10/14

Á

Pregão
Presencial
nº011/13

Pregão
Presencial
nº006/13

Pregão
Presencial
nº007/13
de

227

TCE/MT
Fls.
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Rub._______

29/10/13

ATA
REGISTRO
Nº010/13

INDUSTRIA
CMT LTDA

QUIMICA

31/10/13

ATA
REGISTRO
Nº06/13
–
CONTRATO
Nº011/13

CONSTRUTORA BRASIL
CENTRO OESTE LTDA EPP

01/11/13

ATA
REGISTRO
Nº006/13
CONTRATO
Nº012/13

PENTA
SERVIÇO
DE
MAQUINAS LTDA - ME

01/11/13

ATA
REGISTRO
Nº006/13
CONTRATO
Nº013/13

N R DE A SANTANA
LOCADORA
DE
AUTOMOVEIS ME

18/11/13

CONTRATO
Nº015/13

SUALL
INDUSTRIA
COMERCIO LTDA

18/11/13

CONTRATO
Nº016/13

ITAUTEC S.A. – GRUPO
ITAUTEC.

17/12/13

CONTRATO
Nº017/13

M.
C.
QUEIROZ
ME

18/12/13

CONTRATO
Nº018/13

MICHELLY
LUSTRI
FABRE 32774063850

E

RODRIGUES
COMERCIO -

Aquisição de 609.800,00kg (seiscentos e
nove mil, e oitocentos), quilos de sulfato
de alumínio sólido, embalados em sacos
de 25 kg ou 40 kg. O produto deve
atender aos requisitos especificados na
NBR 15.784- “Produtos químicos
utilizados no tratamento de água para
consumo humano”;
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
PRESTAÇÃO E FORNECIMENTO DE
TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E
OUTROS
MATERIAS
HIDRAULICOS
PARA ATENDER OBRAS E REPAROS
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS
LEVES, UTILITAZRIOS, MOTOCICLETAS
E
MAQUINAS
PESADAS
COM
OPERADORES
CONFORME
AS
NECESSIDADES DO DAE/VG.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS
LEVES, UTILITAZRIOS, MOTOCICLETAS
E
MAQUINAS
PESADAS
COM
OPERADORES
CONFORME
AS
NECESSIDADES DO DAE/VG.
FORNECIMENTO
PARCELADO
DE
PRODUTO QQUIMICOS SULFATO DE
ALUMINIO FERROSO GRANULADO.
AQUISIÇÃO
DE
MICROCOMPUTADORES, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
ESTABELECIDOS NO EDITAL DO
PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2012.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA
JURIDICA COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
MANUTENÇÃO E SERVIÇO MECÂNICA
E
SERVIÇO
MECANICOS
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

171.000,00

29/10/13
29/10/14

Á

Pregão
Presencial
nº011/13

89.660,00

31/10/13
31/10/14

Á

Pregão
Presencial
nº007/13

85.875,00

01/11/13
01/11/14

Á

Pregão
Presencial
nº007/13

13.333,20

01/11/13
01/11/14

Á

Pregão
Presencial
nº007/13

243.750,00

18/11/13
18/02/14

Á

Dispensa
Licitação

23.940,00

18/11/13
18/02/14

Á

Adesão

69.948,00

17/12/13
17/12/14

Á

Carta Convite
nº002/2013

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ASSESSORIA
NA
ÁREA
SEEGURANÇA DO TRABALHO.

7.337,00

18/12/13
31/12/13

Á

Dispensa
Licitação

DE
DE

de

de

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 11/04/2013.

Wiltis Monteiro dos Santos
Auxiliar de Controle Externo

Maristella Barros Ferreira de Freitas Auditor Público Externo
Coordenador da Equipe Técnica
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