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Deliberações do Tribunal Pleno, Decisões Singulares, 
Editais de Citação, Audiência e Ofício, Termos de 

Alerta e Outros 

Administração Pública Estadual 

Poder Executivo 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO Nº: 2.211/2019 
UNIDADE: Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI 
SUBCATEGORIA: Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) 
ASSUNTO: Cópia de comunicado de irregularidades dirigido à SEAGRI 
INTERESSADA: Empresa Mamoré Máquinas Agrícolas Ltda EPP 
RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto 

DM 0214/2019-GCPCN  

Cuida este processo de Procedimento Apuratório Preliminar-PAP, 
formalizado em virtude do documento protocolado nesta Corte (protocolo 
5.701/19) pela empresa Mamoré Máquinas Agrícolas Ltda EPP, o qual foi 
endereçado à Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia com envio 
de cópia a esta Corte, cujo teor é o que segue: 

[...] 

MAMORÉ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP, sociedade empresaria 
limitada, Inscrita no CNPJ sob o n. 19.614.838/0001-01, sediada na Av. 
Castelo Branco, n.14.893, Zona Rural, na Cidade de Cacoal-RO, CEP 
76967-193, vem mui respeitosamente perante a nobre e honrosa presença 
de Vossa Excelência, apresentar DENÚNCIA de irregularidade em certame 
licitatório, consoante passamos a demonstrar: 

Conforme documentos públicos anexos, extraídos dos Autos do Processo 
Judicial n. 7005343-09.2018.822.0010, a empresa Guaporé Máquinas e 
Equipamentos caiu em insolvência e assim, está sofrendo processo de 
despejo por falta de pagamento de aluguéis. Assim sendo, está violado o 
Edital do Certame, porquanto a empresa Guaporé não será capaz de 
prestar assistência técnica nos tratores oferecidos no certame licitatório 
pela empresa Maquiparts Comércio, Importação e Exportação Ltda., 
motivo pelo qual, requer-se a SUSPENSÃO IMEDIATA de novas 
aquisições de tratores e implementos da empresa MAQUIPARTS/LS 
TRACTOR, porquanto a empresa indicada como assistência técnica em 
Rolim de Moura, Guaporé Máquinas e Equipamentos, não terá estrutura 
física para dar suporte técnico para os equipamentos que comercializa. 

Isso porque, conforme documentos apresentados pela empresa LS 
MTRON Indústria de Máquinas Agrícolas L TDA, a assistência técnica 
autorizada em Rolim de Moura - RO, para seus tratores vendidos pela 
empresa Maquiparts, é a empresa Guaporé Máquinas e Equipamentos 
LTDA, CNPJ 06. 06 7. 041-0002-62.  

Conforme documentos anexos, essa empresa está insolvente, estando 
portanto, em processo de DESPEJO. Ora, despejada, evidentemente que 
não terá condições técnicas, tisicas e de pessoal, para honrar as condições 
do Edital, principalmente aquela que diz respeito à assistência técnica e 
treinamento e manutenção preventiva- revisões das máquinas entregues. 
Com sua assistência técnica despejada, a LS, a Maquiparts e a Guaporé 
não terão condições de atender as obrigações do Edital, quais sejam: 1 - 
Treinamento de operadores; 

2 - Revisões Preventivas; 3 - Garantia contra defeitos e anomalias; 4 -
Pronto fornecimento de peças de reposição; 5 - Atendimento aos 
chamados para assistência técnica em curto espaço de tempo. 

Por todas as razões expostas, pelos documentos anexos, requer digne-se 
Vossa Excelência SUSPENDER a aquisição de novas máquinas e 
equipamentos da empresa MAQUIP AR TS, LS e GUAPORÉ, em virtude 
das gravíssimas irregularidades aqui reportadas e que comprometem a 
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lisura e as exigências do edital. Causam também, significativo prejuízo à 
administração pública. 

Salienta que, cópia da presente será remetida ao Ministério Público e ao 
Tribunal de Contas do Estado para acompanhamento. 

Em razão disso, esta relatoria proferiu o Despacho nº 0160/2019-GCPCN 
(ID 798167) nos seguintes termos: “Tendo em vista os fatos noticiados pela 
empresa Mamoré Máquinas Agrícolas Ltda EPP, faculto ao Sr. Secretário 
de Estado da Agricultura apresentar justificativas no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da notificação, registrando a necessidade do ofício ser 
instruído com cópia da peça acusatória”. 

Após notificado, pelo Ofício nº 0232/2019-GCPCN, o Sr. Evandro Cesar 
Padovani – Secretário de Estado da Agricultura, protocolou o documento 
sob nº 5701/2019 (ID 794507), no qual constam as seguintes informações: 

[...] 

Trata-se de denúncia ofertada pela empresa Mamoré Maquinas em face da 
empresa Maquiparts Comércio, Importação e Exportação LTDA, pois a 
mesma estaria descumprindo uma cláusula contratual de manter 3 
assistências técnicas no Estado, sendo uma na capital e duas no interior. 

O fundamento da denúncia se dá em uma ação de despejo onde a 
prestadora de assistência técnica (Guaporé Maquinas) da empresa 
Maquiparts, vem sofrendo perante o autos do processo judicial nº. 
7005343-09.2018.8.22.0010, no Município de Rolim de Moura, razão em 
que pede a suspensão das nova aquisições. 

Cumpre informar que a empresa Maquiparts possui 4 (quatro) contratos 
devidamente licitados para a compra de tratores de pneus de 80 CV, 
desses contratos as obrigações foram e estão sendo cumpridas, já com 
relação as novas aquisições expostas na denúncia, estas estão foram 
feitas por meio de aditivo (já para confecção da notas de empenho) 
autorizado por lei (não superior a 25%), tendo em vista que houve 
economia do recurso iniciamente disponibilizado pelo Governo Federal e 
que boa parte já foi autorizado para que seja procedida a ampliação de 
metas para compra. 

Cumpre ainda informar que a mesma denúncia fora protocolada neste 
órgão, e de imediato foi encaminhada para ciência da Procuradoria Geral 
do Estado na SEAGRI, sendo que a mesma se manifestou da seguinte 
forma (2 despachos), vejamos: 

DESPACHO 1: 

De: SEAGRl-ASJUR 
Para: SEAGRl-GAB 
Processo N2: 0025.297716/2019-50 
Assunto: Denúncia sobre irregularidades na execução dos contratos. 

Senhor Secretário de Estado da Seagri, 

Antes de analisar o caso, é necessário que a empresa Maquiparts 
Comércio Importação Ltda. se pronuncie sobre a forma pela qual está 
cumprindo o item 2.10 do contrato, que assim estabelece: 

Item 2.10 do contrato 279/PGE-RO: "A GARANTIA do objeto deverá ser do 
fabricante, com garantia mínima exigida no período de 12 {doze) meses, 
sem limite de quilometragem, tendo início na entrega do bem, persistindo 
mesmo com o fim da vigência contratual. A manutenção deverá ser 
executada pelo fornecedor no Município, dentro do Estado de Rondônia, 
que deve apresentar pelo menos 03 (três) ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS, 
sendo 01 (uma) na Capital do Estado e 02 {duas) no interior do Estado de 
Rondônia." (ID 6968014)  

Mais especificamente falando, sugiro que a empresa seja notificada 
imediatamente para que, no prazo de 5 dias úteis, comprove: 

a) que continua mantendo operante, no mínimo, 1 assistência técnica em 
Porto Velho e 2 assistências técnicas em outras duas cidades do Estado 
de Rondônia; 

b) a forma pela qual pretende continuar cumprindo o item 2.10 do contrato. 

Após a juntada dessa manifestação, retornem os autos a esta 
Procuradoria. 

Fábio Henrique Pedrosa Teixeira - Procurador do Estado 

DESPACHO 2: 

De: SEAGRl-ASJUR 
Para: SEAGRl-GAB 
Processo N2: 0025.297716/2019-50 
Assunto: apuração de denúncia 

Senhor Secretário de Estado da Seagri, 

Somente após assinar o Despacho id 6962987 tomei conhecimento de que 
a empresa denunciada Maquiparts firmou mais de um contrato com a 
Seagri. 

Diante disso, e em acréscimo ao Despacho anterior, recomendo que a 
notificação a ser enviada à empresa solicite manifestação sobre a 
execução de TODOS os contratos. 

Recomendo, também, que não seja entregue nota de empenho referente 
aos aditivos, até que a Seagri tenha segurança sobre a correta execução 
dos contratos. 

Fábio Henrique Pedrosa Teixeira - Procurador do Estado 

Diante dos despachos, foi procedida a notificação a empresa no seguinte 
texto:  

Notificação nº 3/2019/SEAGRl-NECTR  

Ao representante legal da empresa Maquiparts Comércio, Importação e 
Exportação LTDA, CNPJ/MF n.º 12.753.213/0001-73, com sede na 
Avenida Celso Mazutti, nº. 2615, Bairro Bodanese, Vilhena/RO, neste ato 
representado por seu procurador, Sr. PAULO ROBERTO MERES 
KLUSKA, portador da Cédula de ldentidade/RG n2. 90698 SSP/RO e 
CPF/MF n2. 219.808.882-72, residente e domiciliado na Rua da Beira-E, 
Bairro Areal da Floresta, em Porto Velho/RO. 

A Secretaria de Estado da Agricultura vem, por meio desta, NOTIFICAR a 
empresa para que se pronuncie sobre a forma pela qual está cumprindo o 
item 2.10 do contrato, que assim estabelece: 

Item 2.10 do contrato 279/PGE-RO: "A GARANTIA do objeto deverá ser do 
fabricante, com garantia mínima exigida no período de 12 {doze) meses, 
sem limite de quilometragem, tendo início na entrega do bem, persistindo 
mesmo com o fim da vigência contratual. A manutenção deverá ser 
executada pelo fornecedor no Município, dentro do Estado de Rondônia, 
que deve apresentar pelo menos 03 (três) ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS, 
sendo 01 (uma) na Capital do Estado e 02 {duas) no Interior do Estado de 
Rondônia." 

A partir do recebimento da presente Notificação, a empresa contratada terá 
5 dias úteis para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, bem 
como para apresentar recurso, com base no art. 109, 1, da Lei 8.666/93 e 
comprovar: 

a) que continua mantendo operante, no mínimo, 1 assistência técnica em 
Porto Velho e 2 assistências técnicas em outras duas cidades do Estado 
de Rondônia;  
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b) a forma pela qual pretende continuar cumprindo o item 2.10 do contrato. 

Ressaltamos que todos os procedimentos legais para tal ato estão contidos 
no processo 

administrativo n.º 0025.297716/2019-50 (SEI). 

Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 

Porto Velho, 24 de Julho de 2019. 

EVANDRO CESAR PADOVANI 

Secretário de Estado da Agricultura 

Diante disso, determinei que a fosse suspensa entregas das notas de 
empenhos a referida empresa, até segunda ordem, vejamos: 

De: SEAGRl-GAB 

Para: COAFl/ASJUR/SEAGRI 

Processo Nº: 0025.297716/2019-50 

Prezados, 

Conforme orientado, solicito que não seja entregue nota de empenho 
referente aos aditivos, documento 6969623. 

De antemão eis a medida que hora me cabe, pois, saliento que de acordo 
com a Constituição Federal, a empresa tem direito ao contraditório e a 
ampla defesa, bem como, também é resguardada por clausula contratual, 
vejamos: 

Cláusula 2.12. No caso de vícios ou de quaisquer irregularidades 
constatadas, a Contratante fornecerá à Contratada relatório concernente a 
essas ocorrências, expondo 

seus motivos, afim de que as mesmas sejam corrigidas. 

Eis os fatos, que salvo melhor juízo não vislumbra ainda a presença de 
irregularidade que possa macular a integridade administrativa, ou 
provocação de qualquer dano ao erário, contudo diante do mérito 
administrativo, este ordenador de despesas tomou as medidas preventivas, 
quais sejam, a suspensão das emissões das notas de empenho, bem 
como, a imediata notificação da empresa para o contraditório e a ampla 
defesa. 

Por tudo que aqui ficou esclarecido almejo que os fatos sejam esclarecidos 
e que os mesmos serão remetidos a esse Egrégio Tribunal de Contas 
assim que forem concluídos, diante da justificativa apresentada, fique com 
meus votos de estima consideração e aguardamos a solução do presente. 

Ato seguinte, em atendimento ao art. 5º. Parágrafo único da Resolução nº 
291/2019/TCE-RO, a documentação foi encaminhada, pelo Despacho nº 
191/2019-GCPCN, ao Departamento de Documentação e Protocolo-DDP 
para o “fim de formalização de Procedimento Apuratório Preliminar-PAP”. 

Acrescente-se que este processo não foi remetido à Secretaria-Geral de 
Controle Externo para o “exame de seletividade da demanda”, em razão de 
que o documento sob nº 5701/19 foi protocolado nesta Corte antes da 
vigência da referida norma. 

Pois bem. Verifica-se que o Sr. Evandro Cesar Padovani – Secretário de 
Estado da Agricultura, após instado, promoveu medidas saneadoras 

ordenando “a suspensão das emissões das notas de empenho, bem como 
a imediata notificação da empresa para o contraditório e a ampla defesa”.  

Registre-se a empresa Mamoré Máquina Agrícolas Ltda EPP encaminhou 
o pedido de providências diretamente à Secretaria de Agricultura do 
Estado, com cópia do referido documento a esta Corte (protocolo 5701/19). 

Considerando que restou comprovado que o gestor está envidando 
esforços para se precaver diante da situação descrita, determino, em razão 
de que não há elementos a justificar a intervenção desta Corte e em 
resguardo aos princípios da economicidade e da seletividade, o 
arquivamento deste procedimento.  

Publique-se e dê-se ciência desta Decisão, via ofício, ao Ministério Público 
de Contas. 

Porto Velho, 09 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
CONSELHEIRO  
Matrícula 450

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00211/19 

PROCESSO:     1571/2016-TCE-RO Image(Apensos: 2652/15; 3252/11; 
2577/14) 
SUBCATEGORIA:     Prestação de Contas 
ASSUNTO:     Prestação de Contas – Exercício 2015. 
JURISDICIONADO:    Governo do Estado de Rondônia. 
RESPONSÁVEL:    Confúcio Aires Moura – CPF n. 037.338.311-87 
ADVOGADOS:    Juraci Jorge da Silva – Procurador do Estado (OAB/RO 
n. 528) 
Artur Leandro Veloso de Souza - Procurador do Estado (OAB/RO n. 5227) 
RELATOR:    Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 

SESSÃO:    2ª Sessão Plenária Especial, de 05 de agosto de 2019. 

GRUPO:   I 

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PREVIDENCIÁRIO. PODER 
FISCALIZATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DE GOVERNO. 
OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E PRIORIDADES 
ESTABELECIDAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ATENDIMENTO 
ÀS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS QUANTO ÀS POSIÇÕES 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. EQUILÍBRIO DAS 
CONTAS PÚBLICAS. SUPERÁVITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. 
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
PERTINENTES AO ENDIVIDAMENTO, DESPESAS COM PESSOAL, 
GASTOS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE. ATENDIMENTO DAS METAS 
FIXADAS NA LDO PARA OS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL. 
INSATISFATÓRIA ARRECADAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM 
DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS QUE 
NÃO MACULAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. 
ENCAMINHAMENTO DA DECISÃO AO PODER LEGISLATIVO 
ESTADUAL. DETERMINAÇÕES. 

1.    O Tribunal de Contas apreciará as contas prestadas anualmente pelo 
Governador do Estado, mediante parecer prévio. 

2.    O Planejamento Governamental serve para assegurar a consecução 
dos programas e ações em consonância com os objetivos, diretrizes e 
metas previstas no PPA, na LDO e na LOA. 
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3.    Restou evidenciado nos autos o cumprimento dos mandamentos 
constitucionais e legais relativos à educação (25,51% na MDE e 69,35% no 
FUNDEB – valorização do magistério); à saúde (13,90%); gastos com 
pessoal (53,18%); 

4.    Os limites da despesa com pessoal por órgão também foram 
atendidos (Executivo = 43,26%; Assembleia Legislativa = 1,81%; Tribunal 
de Contas = 0,93%; Poder Judiciário = 5,29%; Ministério Público = 1,90%). 

5.    O governo do Estado encerrou o exercício de 2015 com superávits 
orçamentário e financeiro consolidados de R$ 187.242.345,11 e R$ 
453.016.910,07, respectivamente. 

6.    A análise individualizada do resultado orçamentário e financeiro, 
demonstra que o Poder Executivo encerrou o exercício de 2015 com 
superávit financeiro de R$ 42.439.597,07. O resultado orçamentário, por 
sua vez, foi deficitário em R$ 141.276.426,15, todavia, este déficit foi 
mitigado em razão dos ajustes redutores de obrigações no valor de R$ 
144.848.735,59, após análise dinâmica dos demonstrativos contábeis. 

7.    A arrecadação dos créditos inscritos em dívida ativa foi insatisfatória, 
todavia, a Administração tem envidado esforços para incrementar a 
cobrança de seus créditos inscritos em dívida ativa. 

8.    Considerando o cumprimentos dos índices constitucionais e demais 
dispositivos legais, bem como considerando a existência de irregularidades 
formais, as contas em tela devem receber parecer prévio pela aprovação 
com ressalvas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de contas do 
Governador do Estado de Rondônia, relativas ao exercício de 2015, como 
tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro JOSÉ 
EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, 
em: 

I – Emitir parecer prévio favorável à aprovação com ressalvas das Contas 
do Governo do Estado de Rondônia, relativas ao exercício financeiro de 
2015, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Governador, 
Confúcio Aires Moura, CPF n. 037.338.311-87, com fulcro no inciso I do 
art. 71 da Constituição Federal c/c o inciso VI do art. 1º da Lei 
Complementar Estadual n. 154/1996, em razão das impropriedades abaixo 
elencadas: 

a)    Inobservância ao Princípio da Eficiência, insculpido no art. 37, caput 
c/c o art. 74, I e II da Constituição Federal, em razão da baixa execução 
orçamentária dos programas 2050 e 1129; 

b)    Infringência ao art. 4, § 2°, V c/c o art. 5, II e art. 14 da Lei 
Complementar Federal n. 101/2000, em virtude da ausência de 
transparência na gestão da renúncia de receitas pelo Governo do Estado 
de Rondônia; 

c)    Infringência à Resolução CFC n. 1.133/2008 e inobservância ao 
Princípio Publicidade insculpido no caput do art. 37 da Constituição 
Federal, em razão da insuficiência de divulgação na Nota Explicativa n. 6 
do Balanço Geral do Estado, uma vez que informações não foram 
suficientes para compreensão de aspectos relevantes da contabilização da 
Provisão Matemática Previdenciária e compreensão da situação financeira 
e atuarial do RPPS; 

d)    Infringência aos arts. 52, 54 e 55, § 2º da LRF e incisos III e IV, do art. 
4º da Instrução Normativa n. 13/TCER-2004, em razão da remessa 
intempestiva dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária 
(RREO) do 1º e 6º bimestres e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º 
quadrimestre de 2015; 

e)    Infringência ao art. 2º da LDO c/c o art. 9º da LRF, em razão de não 
ter executado ações com vista ao alcance da meta do Resultado Primário 
explícito no Anexo de Metas Fiscais; 

f)    Divergência contábil no montante de R$ 20.707.951,36 entre os 
valores demonstrados na Dívida Consolidada Líquida e do Resultado 
Nominal; 

II – Recomendar ao atual Governador do Estado de Rondônia, 
Excelentíssimo Senhor Marcos José Rocha dos Santos, ou a quem vier 
substituí-lo, que: 

a)    Estabeleça parcerias com Institutos de Pesquisa Econômica e/ou 
Universidades para que adote um modelo próprio de estimativa do PIB, 
além da produção de estudos que subsidiem a formulação de políticas 
públicas para o desenvolvimento econômico social do Estado; 

b)    Por analogia ao art. 3º da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n. 
01/2016, implemente, mantenha, monitore e revise os controles internos da 
gestão dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, tendo por 
base a identificação, a avaliação e o gerenciamento de riscos que possam 
impactar a consecução dos objetivos estabelecidos pelo Poder Público; 

c)    A criação da Auditoria Interna para a execução de atividade 
independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para 
adicionar valor e melhorar as operações de uma organização; 

d)    Se o Estado estiver utilizando a prática de contabilização de 
servidores aposentados da educação no cômputo dos gastos com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), retire do orçamento os 
gastos com inativos da contabilização da MDE; 

e)    Intensifique e aprimore as medidas judiciais e/ou administrativas, de 
modo a elevar a arrecadação dos créditos inscritos na dívida ativa; 

III – Recomendar ao atual gestor da Secretaria de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, Senhor Pedro Antônio 
Afonso Pimentel, ou a quem vier substituí-lo, que: 

a)    Divulgue o balanço atuarial do RPPS no Anexo de Metas Fiscais, com 
os valores presentes das projeções e as informações concernentes às 
premissas utilizadas; 

b)    Adote procedimentos com o objetivo de obter avaliação atuarial com 
informações tempestivas a fim de subsidiar a elaboração do PLDO; 

c)    Realize apresentação segregada das informações atuariais 
concernentes a cada fundo previdenciário, capitalizado e financeiro; 

d)    A observância da projeção atuarial, constante no Anexo de Metas 
Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias, na elaboração do projeto de lei 
orçamentária anual (LOA), considerando o impacto orçamentário do 
resultado previdenciário, inclusive destacando a reserva orçamentária para 
o superávit do Plano Financeiro; 

e)    Nos exercícios financeiros futuros, aprimore o sistema de 
planejamento, estabelecendo metas fiscais tecnicamente realistas e que, 
no decorrer do exercício, envidem esforços necessários para assegurar o 
cumprimento de tais metas. (Recomendação já exarada por meio da 
Decisão n. 365/2014–Pleno, proferida nos autos do processo n. 
0977/2014-TCER relativo a Gestão Fiscal do exercício de 2014); 

f)    Contemple na elaboração do PPA 2020-2023 informações de 
desempenhos dos programas auditados, com vista ao aprimoramento dos 
indicadores; 

IV - Recomendar ao atual Controlador-Geral do Estado de Rondônia, 
Senhor Francisco Lopes Fernandes Netto, ou a quem vier substituí-lo, que 
bimestralmente e quadrimestralmente (conforme o caso), examine e se 
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pronuncie sobre o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e 
Relatório de Gestão Fiscal, principalmente, sobre a despesa com pessoal, 
aferindo a legalidade e a legitimidade de cada parcela deduzida do 
cômputo para apuração da despesa líquida com pessoal, para fins de 
aferição dos limites legais, assim como outros demais indicadores; 

V - Recomendar ao atual gestor da Secretaria de Estado de Finanças, 
Senhor Luis Fernando Pereira da Silva, ou a quem vier substituí-lo, que em 
conjunto com a Superintendência de Contabilidade do Estado de Rondônia 
disponibilize à Controladoria-Geral do Estado de Rondônia em lapso 
temporal razoável as peças que formam o Balanço Geral do Estado com o 
objetivo de exarar opinião, assim como estabelecer através de ato 
normativo os prazos razoáveis para encaminhamento das peças à CGE 
com objetivo de cumprir o propósito; 

VI - Determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo para que adote as 
seguintes medidas: 

a)    A partir do exame das contas relativas ao exercício de 2020, promova 
a análise específica aferindo a prática de contabilização de servidores 
aposentados da educação no cômputo dos gastos com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE) em TODAS as contas de governo, 
tanto estadual quanto municipais; 

b)    Acompanhar, por ocasião da análise da prestação de contas do 
Governador relativa ao exercício de 2019, os aspectos da dívida contratual 
do Estado relacionados ao BERON; 

VII –  Dar ciência deste acórdão: 

a)    Aos interessados e responsáveis, via Diário Oficial Eletrônico deste 
Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como 
marco inicial para possível interposição de recursos, com supedâneo no 
inciso IV do art. 22 c/c o inciso IV do art. 29, ambos da Lei Complementar 
Estadual n. 154/1996, informando-os de que seu inteiro teor está 
disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em 
atenção à sustentabilidade ambiental; e 

b)    Via ofício ao Ministério Público de Contas, informando-o de que o 
inteiro teor do voto, acórdão e parecer prévio está disponível para consulta 
no endereço eletrônico b)    www.tce.ro.gov.br; 

VIII – Determinar à Secretaria de Processamento e Julgamento – 
Departamento do Pleno que, ocorrendo o trânsito em julgado, encaminhe 
os presentes autos à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, para 
apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário; 

IX - Após a adoção das medidas cabíveis pela Secretaria de 
Processamento e Julgamento – Departamento do Pleno, arquivem-se os 
autos. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA 
PEREIRA DE MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA; o Conselheiro Presidente EDILSON 
DE SOUSA SILVA; e a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas 
YVONETE FONTINELLE DE MELO. Ausente o Conselheiro BENEDITO 
ANTÔNIO ALVES, devidamente justificado. 

Porto Velho, segunda-feira, 5 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator     
              
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 

 

PARECER PRÉVIO 

Parecer Prévio - PPL-TC 00023/19 

PROCESSO:     1571/2016-TCE-RO Image(Apensos: 2652/15; 3252/11; 
2577/14) 
SUBCATEGORIA:     Prestação de Contas 
ASSUNTO:     Prestação de Contas – Exercício 2015. 
JURISDICIONADO:    Governo do Estado de Rondônia. 
RESPONSÁVEL:    Confúcio Aires Moura – CPF n. 037.338.311-87 
ADVOGADOS:    Juraci Jorge da Silva – Procurador do Estado (OAB/RO 
n. 528) 
Artur Leandro Veloso de Souza - Procurador do Estado (OAB/RO n. 5227) 
RELATOR:    José Euler Potyguara Pereira de Mello 

SESSÃO:    2ª Sessão Plenária Especial, de 05 de agosto de 2019. 

GRUPO:                       I 

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PREVIDENCIÁRIO. PODER 
FISCALIZATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DE GOVERNO. 
OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E PRIORIDADES 
ESTABELECIDAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ATENDIMENTO 
ÀS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS QUANTO ÀS POSIÇÕES 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. EQUILÍBRIO DAS 
CONTAS PÚBLICAS. SUPERÁVITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. 
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
PERTINENTES AO ENDIVIDAMENTO, DESPESAS COM PESSOAL, 
GASTOS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE. ATENDIMENTO DAS METAS 
FIXADAS NA LDO PARA OS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL. 
INSATISFATÓRIA ARRECADAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM 
DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS QUE 
NÃO MACULAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. 
ENCAMINHAMENTO DA DECISÃO AO PODER LEGISLATIVO 
ESTADUAL. DETERMINAÇÕES. 

1.    O Tribunal de Contas apreciará as contas prestadas anualmente pelo 
Governador do Estado, mediante parecer prévio. 

2.    O Planejamento Governamental serve para assegurar a consecução 
dos programas e ações em consonância com os objetivos, diretrizes e 
metas previstas no PPA, na LDO e na LOA. 

3.    Restou evidenciado nos autos o cumprimento dos mandamentos 
constitucionais e legais relativos à educação (25,51% na MDE e 69,35% no 
FUNDEB – valorização do magistério); à saúde (13,90%); gastos com 
pessoal (53,18%); 

4.    Os limites da despesa com pessoal por órgão também foram 
atendidos (Executivo = 43,26%; Assembleia Legislativa = 1,81%; Tribunal 
de Contas = 0,93%; Poder Judiciário = 5,29%; Ministério Público = 1,90%). 

5.    O governo do Estado encerrou o exercício de 2015 com superávits 
orçamentário e financeiro consolidados de R$ 187.242.345,11 e R$ 
453.016.910,07, respectivamente. 

6.    A análise individualizada do resultado orçamentário e financeiro, 
demonstra que o Poder Executivo encerrou o exercício de 2015 com 
superávit financeiro de R$ 42.439.597,07. O resultado orçamentário, por 
sua vez, foi deficitário em R$ 141.276.426,15, todavia este déficit foi 
mitigado em razão dos ajustes redutores de obrigações no valor de R$ 
144.848.735,59, após análise dinâmica dos demonstrativos contábeis. 

7.    A arrecadação dos créditos inscritos em dívida ativa foi insatisfatória, 
todavia a Administração tem envidado esforços para incrementar a 
cobrança de seus créditos inscritos em dívida ativa. 



6 
Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1926 ano IX segunda-feira, 12 de agosto de 2019 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
www.tce.ro.gov.br 

 
Documento assinado eletronicamente, 

utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

8.    Considerando o cumprimentos dos índices constitucionais e demais 
dispositivos legais, bem como considerando a existência de irregularidades 
formais, as contas em tela devem receber parecer prévio pela aprovação 
com ressalvas. 

PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO 
GOVERNADOR DO ESTADO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015 

Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Estadual 

Em cumprimento ao artigo 49, I, da Constituição Estadual, o Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia aprecia as Contas do Chefe do Poder 
Executivo relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015, com o objetivo 
de emitir Parecer Prévio. Nos termos do artigo 35 da Lei Complementar 
Estadual n. 154/1996 (LOTCER), as referidas contas são compostas pelo 
Balanço Geral do Estado e pelo relatório sobre a execução dos 
orçamentos do Estado. 

Competência do Governador do Estado 

Nos termos do artigo 65, inciso XIV, da Constituição do Estado de 
Rondônia, compete privativamente ao Governador prestar contas 
anualmente à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias, após a 
abertura da sessão legislativa, referente ao exercício financeiro anterior. 

A Superintendência de Contabilidade Estadual, subordinada à Secretaria 
de Finanças do Estado, é responsável pela elaboração e pela adequada 
apresentação do Balanço Geral do Estado, de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade aplicada à Administração Pública Estadual 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Por sua vez, a Controladoria-Geral do Estado (CGE), órgão central do 
sistema de controle interno do Poder Executivo, conforme disposição 
contida no artigo 51 da Constituição Estadual e artigo 16, parágrafo único, 
da Lei Complementar Estadual n. 827/2015 c/c o artigo 5º da Lei 
Complementar Estadual n. 758/2014, é responsável pela elaboração do 
relatório sobre a execução dos orçamentos anuais de que trata o artigo 
134 da Constituição Estadual. 

Competência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

Em cumprimento ao seu mandato constitucional e legal, nos termos do 
artigo 1º, inciso III e parágrafo único, do artigo 35 da Lei Complementar 
Estadual n. 154/1996 e artigo 47 do Regimento Interno do Tribunal, este 
parecer prévio é conclusivo no sentido de exprimir: 

⦁    Se as contas prestadas pelo Governador do Estado representam 
adequadamente as posições financeira, orçamentária e patrimonial do 
Estado em 31 de dezembro de 2015; e 

⦁    O resultado das operações, de acordo com os princípios fundamentais 
de contabilidade aplicada à Administração Pública Estadual. 

Ademais, o relatório que acompanha o Parecer Prévio conterá informações 
sobre: 

⦁    A observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na 
execução dos orçamentos públicos estaduais; 

⦁    O cumprimento dos programas previstos na lei orçamentária anual 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e atingimento de metas, 
assim como sua consonância com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias; 

⦁    O reflexo da administração financeira e orçamentária estadual no 
desenvolvimento econômico e social do Estado; 

⦁    O cumprimento dos limites e parâmetros estabelecidos pela Lei 
Complementar Federal n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). 

A análise das Contas de Governo do Estado de Rondônia foi realizada com 
base no conjunto de demonstrativos, documentos e informações de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial que 
permitem avaliar, sob os aspectos técnicos e legais, a regularidade da 
macrogestão dos recursos públicos a cargo do Chefe do Poder Executivo, 
em especial as funções de direção da Administração Direta e Indireta, da 
execução do orçamento, do Plano de Governo, dos Programas e das 
políticas públicas, da demonstração da situação financeira e patrimonial, 
do cumprimento dos dispositivos constitucionais e das metas fiscais. 

Observa-se que as contas consolidadas apresentadas representam a 
consolidação das contas individuais de secretarias, órgãos e entidades 
estaduais dependentes do orçamento estadual. Considerando que essas 
contas individuais são certificadas pela Controladoria Geral do Estado e 
julgadas posteriormente por esta Corte de Contas, pode haver erros e 
irregularidades não detectados no nível consolidado que venham a ser 
constatados e julgados no futuro, em atendimento ao que dispõe o artigo 
71, inciso II, da Constituição Federal. 

Competência da Assembleia Legislativa 

De acordo com o artigo 29, XVII, da Constituição Estadual, é da 
competência exclusiva da Assembleia Legislativa julgar anualmente as 
contas prestadas pelo Governador do Estado. 

Para tanto, nos termos do artigo 29, § 2º, inciso IV, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa, cabe à Comissão de Finanças, Economia, 
Tributação, Orçamento e Organização Administrativa examinar e emitir 
parecer sobre as contas apresentadas anualmente pelo Governador. 

O parecer prévio emitido pelo Tribunal é um subsídio tanto para a 
Comissão quanto para o julgamento no Parlamento Estadual. 

PARECER PRÉVIO 

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é de Parecer que as Contas 
referentes ao exercício de 2015, de responsabilidade do Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, CONFÚCIO AIRES MOURA, estão em 
condições de serem aprovadas com ressalvas pela Assembleia Legislativa. 

1. Opinião sobre o Balanço Geral do Estado 

As demonstrações contábeis consolidadas do Estado, compostas pelos 
Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e pelas Demonstrações 
das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, exceto pelos possíveis 
efeitos das distorções consignadas no relatório, representam 
adequadamente a situação patrimonial em 31/12/2015 e os resultados 
orçamentário, financeiro e patrimonial relativos ao exercício encerrado 
nessa data, de acordo com as disposições da Lei Federal n. 4.320/1964, 
da Lei Complementar Federal n. 101/2000 e das demais normas de 
Contabilidade Aplicáveis ao Setor Público. 

2. Opinião sobre o relatório de execução dos orçamentos do Estado 

Os relatórios sobre a execução dos orçamentos demonstram que, exceto 
pelos efeitos das ressalvas constatadas, foram observados os princípios 
constitucionais e legais que regem a Administração Pública, bem como as 
normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos 
orçamentos do Estado e nas demais operações realizadas com recursos 
públicos estaduais, em especial o que estabelece a lei orçamentária anual. 

Fundamentação do Parecer Prévio sobre as Contas do Governador do 
Estado 

1. Fundamentos para a opinião com ressalvas sobre o Balanço Geral do 
Estado 
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A descrição completa dos fundamentos para a emissão de opinião com 
ressalva sobre o Balanço Geral do Estado consta no Relatório sobre as 
Contas do Governador do Estado. A seguir estão elencados os achados no 
exame efetuado sobre as demonstrações consolidadas e do RPPS: 

1.    Insuficiência de divulgação na Nota Explicativa n. 6 do Balanço Geral 
do Estado, pois as informações não foram suficientes para compreensão 
de aspectos relevantes da contabilização da Provisão Matemática 
Previdenciária e compreensão da situação financeira e atuarial do RPPS 
(Achado n. 14); 

2.    Divergência contábil no montante de R$ 20.707.951,36 entre os 
valores demonstrados na Dívida Consolidada Líquida e do Resultado 
Nominal (Achado n. 19). 

2. Fundamentos para a opinião com ressalvas acerca do relatório de 
execução do orçamento e gestão fiscal 

A descrição completa dos fundamentos para a emissão de opinião com 
ressalvas no relatório sobre a execução do orçamento e gestão fiscal 
consta nos Achados 1, 4, 16 e 17 do Relatório Técnico sobre as Contas do 
Governo. 

A partir da análise do relatório técnico, devem ser ressalvadas as seguintes 
ocorrências: 

1.    Inobservância ao Princípio da Eficiência, insculpido no art. 37, caput 
c/c o art. 74, I e II da Carta Magna, em razão da baixa execução 
orçamentária dos programas 2050 e 1129 (Achado n. 1); 

2.    Infringência ao art. 4, § 2°, V, c/c o art. 5, II e art. 14 da LRF, em 
virtude da ausência de transparência na gestão da renúncia de receitas 
pelo Governo do Estado de Rondônia (Achado n. 4); 

3.    Infringência aos arts. 52, 54 e 55, § 2º da LRF e incisos III e IV, do art. 
4º da Instrução Normativa n. 13/TCER-2004, em razão da remessa 
intempestiva dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária 
(RREO) do 1º e 6º bimestres e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º 
quadrimestre de 2015 (Achado n. 16); 

4.    Infringência ao art. 2º da LDO c/c o art. 9º da LRF, em razão de não ter 
executado ações com vista ao alcance da meta do Resultado Primário 
explícito no Anexo de Metas Fiscais (Achado n. 17). 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA 
PEREIRA DE MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA; o Conselheiro Presidente EDILSON 
DE SOUSA SILVA; e a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas 
YVONETE FONTINELLE DE MELO. Ausente o Conselheiro BENEDITO 
ANTÔNIO ALVES, devidamente justificado. 

Porto Velho, segunda-feira, 5 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator                  
   
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N: 3121/2016- TCE/RO. 
INTERESSADO: Natan Gonçalves de Souza– CPF n. 221.056.202-30 
ASSUNTO: Aposentadoria Professor 
ÓRGÃO DE ORIGEM: Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

ÓRGÃO GESTOR: Instituto de Previdência Social dos servidores públicos 
do Município de Governador Jorge Teixeira (GJTPREVI) 
NATUREZA: Registro de Concessão de Aposentadoria. 
RELATOR: Erivan Oliveira da Silva. 
Conselheiro-Substituto 

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 042/2019 - GCSEOS 

EMENTA: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO (COM REDUTOR DE PROFESSOR). 

1. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para 
sua concessão, a comprovação de 30 (trinta) anos exclusivamente na 
função de magistério (STF, Plenário, ADI nº 3772/DF). 

2. Necessidade de comprovação de tempo exclusivo na função de 
magistério. Impossibilidade de análise. Sobrestamento. Determinação de 
saneamento. 

RELATÓRIO 

1. Tratam os autos da apreciação, para fins de registro, da legalidade do 
ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição (com redutor de professor), com proventos integrais com base 
na média aritmética de 80% das maiores contribuições e sem paridade, em 
favor do servidor Natan Gonçalves de Souza ocupante do cargo efetivo 
professor Classe A, Matrícula n.382, Carga Horaria 40 horas semanais, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Município de 
Governador Jorge Teixeira/RO. 

2. Este relator proferiu duas decisões monocráticas, sendo a decisão 
monocrática n. 125/2017 – GCSEOS1 (ID 548225) e decisão monocrática 
n. 126/2018 – GCSEOS2 (ID 683178), ambas no sentido de que o instituto 
de previdência dirimisse as dúvidas constantes dos autos, o que não 
ocorreu. 

3. A unidade técnica deste Tribunal indicou que o servidor Natan 
Gonçalves de Souza ainda não disponibilizou a declaração de docência 
relativa ao tempo laborado para a Casa Civil. 

Ademais, relatou que o instituto de previdência do município não 
respondeu ao item II do dispositivo da decisão monocrática n. 126/2018 – 
GCSEOS (ID 683178). Ao fim, sugeriu chamar o instituto de previdência e 
o servidor para se pronunciarem nos autos. 

É o Relatório. Decido. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Dos requisitos para a concessão da aposentadoria. 

4. Como bem apontado pela unidade técnica, o instituto de previdência do 
município de Governador Jorge Teixeira (GJTPREVI) não atendeu a 
decisão monocrática n. 126/2018 – GCSEOS, não dirimindo a dúvida sobre 
o preenchimento, objeto de aposentadoria, dos requisitos constitucionais 
de tempo de contribuição na função de magistério pelo servidor Natan 
Gonçalves de Souza, exercidos no município de Governador Jorge 
Teixeira e no Governo do Estado de Rondônia (Governadoria da Casa 
Civil), tampouco respondeu ao item II do dispositivo sobre a diferença de 3 
anos e 9 meses de tempo de contribuição entre a primeira declaração 
enviada pelo órgão municipal (fl. 13, ID 337327) e a declaração do 
departamento de recursos humanos do próprio município de Governador 
Jorge Teixeira (ID 630068). 

5. Nesse sentido, dado o descumprimento da decisão, o presidente do 
instituto de previdência está passível da sanção de multa, ante o tempo 
que corre os autos sem que fosse saneado, 

1 DISPOSITIVO 
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9. Determina-se ao Superintendente do Instituto Municipal de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Governador Jorge Teixeira para 
que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento desta Decisão, 
adote as seguintes medidas: 

I – Encaminhe comprovação (certidões, documentos, declarações, 
registros funcionais, diários de classe e outros) de que o servidor Natan 
Gonçalves de Souza, quando em atividade, preencheu os requisitos de 30 
anos de tempo de exercício exclusivamente em função de magistério, na 
educação infantil, fundamental ou médio, (art. 40, §5º, CF/88), podendo ser 
inserido o exercício em função de direção, coordenação e assessoramento 
pedagógico em estabelecimento básico de ensino (ADI n.3.772, do STF). 

(...) 

2 DISPOSITIVO 

Determina-se novamente ao Superintendente do Instituto Municipal de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Governador Jorge 
Teixeira que, no prazo de 20(vinte) dias, contados do recebimento desta 
decisão, adote as seguintes medidas 

I. Encaminhe comprovação (certidões, documentos, declarações, registros 
funcionais, diários de classe e outros) de que o servidor Natan Gonçalves 
de Souza, quando em atividade preencheu os requisitos de 30 anos de 
tempo de contribuição exclusivamente em função de magistério, na 
educação infantil, fundamental ou médio, (art. 40, §5º, CF/88), tanto na 
Governadoria da Casa Civil quanto no município de Governador Jorge 
Teixeira, podendo ser inserido o exercício em função de direção, 
coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento básico de 
ensino (ADI n.3.772, do STF). 

II. Justifique a diferença de tempo de contribuição na certidão do órgão 
municipal (fl. 14, ID 337327) com a declaração do departamento de 
recursos humanos do próprio município de Governador Jorge Teixeira (fl. 
90 do ID 630068) – Grifei. requisitos para tal. 

6. Contudo, como pode ser negada a aposentadoria ao servidor e em 
decorrência disso possível instauração de tomada de contas especial para 
apurar eventual dano ao erário, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que 
o instituto de previdência encaminhe as informações necessárias no 
sentido de que comprove o exercício exclusivo pelo servidor na função de 
magistério durante pelo menos 30 anos (§5º do artigo 40 da Constituição 
Federal/88), para o seguimento natural dos presentes autos, sob pena de 
imputação de sanção prevista em lei. 

7. Ressalto que para o tempo de exercício exclusivamente de magistério 
na educação infantil, fundamental ou médio pode ser considerado também 
o exercício de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde 
que desempenhados em estabelecimento de ensino básico, nos termos da 
decisão do STF (ADI n. 3.772). 

DISPOSITIVO 

8. Determina-se, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
Municipais do Município de Governador Jorge Teixeira (GJTPPREVI) para 
que, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta Decisão, 
adote as seguintes medidas: 

I. Encaminhe comprovação (certidões, documentos, declarações, registros 
funcionais, diários de classe e outros) de que o servidor Natan Gonçalves 
de Souza, quando em atividade preencheu os requisitos de 30 anos de 
tempo de contribuição exclusivamente em função de magistério, na 
educação infantil, fundamental ou médio, (art. 40, §5º, CF/88), tanto na 
Governadoria da Casa Civil quanto no município de Governador Jorge 
Teixeira, podendo ser inserido o exercício em função de direção, 
coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento básico de 
ensino (ADI n.3.772, do STF); 

II. Justifique a diferença de tempo de contribuição na certidão do órgão 
municipal 

(fl. 14, ID 337327) com a declaração do departamento de recursos 
humanos do próprio município de Governador Jorge Teixeira (fl. 90 do ID 
630068); 

III. Encaminhe a Declaração de tempo de docência da Casa Civil do 
Governo do Estado de Rondônia, objeto da informação do Ofício n° 
50/GJTPREVI/2019 desse instituto, caso o servidor tenha providenciado o 
documento; 

IV - Cumpra o prazo previsto neste dispositivo, sob pena de, não o 
fazendo, tornarse sujeito às sanções previstas no art. 55, IV, da Lei 
Complementar Estadual n. 154/96; 

V. Sobrestar os autos no Departamento da segunda câmara para 
acompanhamento do cumprimento integral desta decisão. 

Publique-se na forma regimental, 

Cumpra-se. 

Porto Velho, 12 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro Substituto 
Matrícula 478 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO: 02137-16-TCE/RO [e] (Apenso 04567/15/TCE-RO). 
SUBCATEGORIA: Tomada de Contas Especial. 
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO. 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial – Convertida por meio do Acórdão 
AC2TC 00296/16 – 2ª Câmara, decorrente do Processo n. 4567/2015/TCE-
RO, o qual tratou da Fiscalização de Atos e Contratos, referente à 
desapropriação de imóvel (terreno) para atender os desabrigados atingidos 
pela enchente do Rio Madeira – Exercício de 2014. 
UNIDADE: Secretaria de Estado da Assistência Social e do 
Desenvolvimento - SEAS. 
RESPONSÁVEIS: Márcio Antônio Felix Ribeiro (CPF: 289.643.222-15) – 
Ex-Secretário de Estado de Assistência Social; 
Álvaro Lustosa Pires Júnior (CPF: 564.975.552-34) – Ex-Coordenador 
Geral de Patrimônio; 
Natália de Souza Barros (CPF: 204.411.692-87) – Ex-Coordenadora de 
Administração e Finanças/SEAS; 
Luismar Almeida de Castro (CPF: 101.447.301-20) - Membro da Comissão 
Temporária; 
Pedro Martins Neto (CPF: 835.730.542-34) - Membro da Comissão 
Temporária; 
Leonardo Gonçalves da Costa (CPF: 529.051.602-68) - Membro da 
Comissão Temporária; 
Ênio Torres Soares (CPF: 161.832.232-04) - Membro da Comissão 
Temporária; 
Jorge Luiz de Almeida (CPF: 132.952.684-87) - Membro da Comissão 
Temporária; 
Antônio Monteiro de Lima (CPF: 448.884.144-91) - Membro da Comissão 
Temporária; 
Juraci Jorge da Silva (CPF: 085.334.312-87) - Procurador Geral do Estado; 
Edgar Brasil Botelho (CPF: 085.349.692-72) - Proprietário do Imóvel; 
Kirna Ramalho Alves (CPF: 585.231.462-53) - Proprietária do Imóvel. 
ADVOGADOS: Radelsiane Balbino da Silva Maia (OAB/SP 369567; 
OAB/RO 8010) ; 
Renan Gomes Maldonado de Jesus (OAB/RO 5769) ; 
Douglacir A. E. Sant’Ana (OAB/RO 287) ; 
Ivone de Paula Chagas Sant’Ana (OAB/RO 1114) ; 
Pedro Origa (OAB/RO 1953) ; 
Pedro Origa Neto (OAB/RO 2-A) ; 
Taísa Alessandra dos Santos Souza (OAB/RO 5033) ; 
Joaquim Soares Evangelista Júnior (OAB/RO 6426) ; 
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Cláudio Rubens Nascimento Ramos Junior (OAB/ES 21937, OAB/RO 
8499) ; 
Eduardo Augusto Feitosa Ceccato (OAB/RO 5100) ; 
Alan Rogério Ferreira Riça (OAB/RO 1745) ; 
Celso Ceccatto (OAB/RO 111) ; 
Wanusa Cazelotto Dias dos Santos (OAB/RO 2326) ; 
José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370) ; 
Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593) ; 
André Henrique Torres Soares de Melo (OAB/RO 5037) ; 
Thiago da Silva Viana (OAB/RO 6227) . 
RELATOR: Conselheiro Valdivino Crispim de Souza. 

DM-GCVCS-TC 00142/2019 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES 
OCORRIDAS EM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE 
PÚBLICA. INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE 
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COM VISTAS A APURAR A EXATA 
QUANTIFICAÇÃO DO POSSÍVEL DANO.  

(...) 

Posto isso, na linha do que dispõem os artigos 18, § 1º , e 247 do 
Regimento Interno c/c artigos 11 e 86, III , da Lei Complementar n. 154/96, 
Decide-se: 

I – Baixar o feito em diligência para que, por meio de perícia profissional 
externa, seja feito: 

a) A aferição do valor do imóvel objeto dos autos, denominado Lote 45, 
Gleba 02 da Gleba Maravilha, com área total de 40,00 há (quarenta 
hectares), incluídas as benfeitorias existentes à época, as quais podem ser 
verificadas nas fotos constantes no anexo II do relatório inicial (Documento 
ID 238235, do processo n. 4167/15-TCE/RO); 

b) Não sendo possível aferir o valor à época, o valor atualizado do imóvel 
em questão, bem como se houve valorização ou desvalorização da área 
desde a data da expropriação (2014); 

II – Dar conhecimento desta Decisão ao Excelentíssimo Senhor Edilson de 
Sousa Silva, Presidente deste Tribunal, requisitando que sejam adotadas 
as medidas administrativas para contratação de especialista, face à 
necessidade de realização de perícia para aferição do valor real do imóvel 
(terreno), considerada à época do pagamento pela expropriação;  

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Geral de 
Controle Externo, para sobrestamento, bem como acompanhamento e 
monitoramento do procedimento da perícia; 

IV – Determinar que, após a conclusão dos trabalhos periciais com a 
respectiva juntada do relatório ao Processo, a Unidade Técnica 
competente reinstrua os autos com base nas informações periciais, 
submetendo-os conclusos ao Relator; 

V – Encaminhar cópia desta Decisão ao Ministério Público do Estado de 
Rondônia (MP/RO), em referência ao Ofício n. 115/2017-4ªTIT5ªPJ, da 5ª 
Promotoria de Justiça da Capital (feito n. 2015001010023886); 

VI – Dar Conhecimento desta Decisão aos Senhores(as) Márcio Antônio 
Felix Ribeiro, Ex-Secretário de Estado de Assistência Social; Álvaro 
Lustosa Pires Júnior, Ex-Coordenador Geral de Patrimônio; Natália de 
Souza Barros, Ex-Coordenadora de Administração e Finanças/SEAS; 
Luismar Almeida de Castro, Membro da Comissão Temporária; Pedro 
Martins Neto, Membro da Comissão Temporária; Leonardo Gonçalves da 
Costa, Membro da Comissão Temporária; Ênio Torres Soares, Membro da 
Comissão Temporária; Jorge Luiz de Almeida, Membro da Comissão 
Temporária; Antônio Monteiro de Lima, Membro da Comissão Temporária; 
Juraci Jorge da Silva, Procurador Geral do Estado; Edgar Brasil Botelho, 
Proprietário do Imóvel; e, Kirna Ramalho Alves, Proprietária do Imóvel, 
bem como aos patronos constituídos nos processo, informando-os da 
disponibilidade do inteiro teor no sítio: www.tce.ro.gov.br; 

VII – Determinar ao Departamento da 1ª Câmara que adote as medidas 
administrativas e legais cabíveis ao cumprimento desta Decisão;  

VIII - Publique-se a presente Decisão. 

Porto Velho, 09 de agosto de 2019. 

(ASSINADO ELETRONICAMENTE) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
CONSELHEIRO RELATOR 

 
Administração Pública Municipal 

 

Município de Buritis 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N. : 2170/2019  
SUBCATEGORIA : Procedimento Apuratório Preliminar 
ASSUNTO : Denúncia, supostas irregularidades no pagamento do piso 
salarial aos professores do Município de Buritis 
JURISDICIONADO : Poder Executivo Municipal de Buritis 
INTERESSADO : Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Buritis 
RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

EMENTA: DENÚNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE 
SELETIVIDADE (RESOLUÇÃO N. 192/2019). ARQUIVAMENTO. 

DM- 0156/2019-GCBAA  

Trata-se de denúncia, formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Buritis - SINDSEMB, noticiando, em síntese, que o Município 
de Buritis, para complementar o valor do piso salarial, utiliza rubrica 
denominada “complemento piso magistério”. Contudo, entende que essa 
diferença de valores deveria ser inserida no salário base. Em razão disso, 
requer a atuação da Corte de Contas para sanar tal irregularidade.  

2. O Corpo Técnico ao analisar os requisitos de risco, relevância e 
materialidade (Resolução n. 291/2019) se manifestou (ID 796.503) pelo 
arquivamento do procedimento apuratório preliminar com ciência ao 
interessado, bem como do Ministério Público de Contas. 

3. É o breve relato, passo a decidir. 

4. Sem delongas, objetivando evitar a desnecessária e tautológica 
repetição de fundamentos já expostos, em prestígio aos princípios da 
eficiência e da economicidade, adotar-se-ão integralmente os argumentos 
e fundamentos expendidos pela Assessoria Técnica da Secretaria Geral de 
Controle Externo, via Relatório (ID 796.503), o qual transcrevo a seguir, 
naquilo que é pertinente: 

3. ANÁLISE TÉCNICA 

18. No caso em análise, estão presentes os requisitos de admissibilidade, 
já que se trata de matéria de competência do Tribunal de Contas e os fatos 
estão narrados de forma clara e coerente, com indícios mínimos de 
existência da irregularidade/inconsistência informada. 

19. Verificada a admissibilidade da informação, passa-se à análise dos 
critérios objetivos de seletividade. 

20. A Resolução n. 291/2019 foi regulamentada pela Portaria n. 
466/2019/TCE/RO, que definiu os critérios e pesos da análise da 
seletividade. 
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21. A portaria estabelece que a análise da seletividade é feita em duas 
etapas: a apuração do índice RROMa, que calcula a pontuação dos 
critérios relevância, risco, oportunidade e materialidade; e a verificação da 
gravidade, urgência e tendência (matriz GUT). 

22. Para tornar mais objetiva a apuração do índice RROMa, a portaria 
estabelece quais são os indicadores capazes de mostrar a relevância, o 
risco, a oportunidade e a materialidade da informação, tudo conforme 
consta no Anexo I da Portaria, brevemente sintetizado a seguir: 

a) Relevância: porte da população atingida pela irregularidade narrada, 
prioridade da área temática; objeto e origem da informação, classificação 
no IEGE e IEGM; Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; existência de 
outras manifestações sobre o assunto, inclusive no aplicativo “Opine aí”; 

b) Risco: resultado da última prestação de contas; média de irregularidades 
verificadas; data da última auditoria; histórico de multa ou débito do gestor; 
existência de indício de fraude; 

c) Oportunidade: data do fato, isto é, se está em andamento ou se ocorreu 
há mais ou menos de cinco anos; 

d) Materialidade: valor dos recursos fiscalizados e impacto no orçamento 
do ente, caso se trate de informação financeira estimada; ou classificação 
das áreas e subáreas temáticas, caso não haja valor estimado. 

23. Após o somatório da pontuação de todos esses critérios, se verificado 
que a informação atingiu ao menos 50 (cinquenta) pontos (art. 4º da 
Portaria n. 466/2019, c/c art. 9º, Resolução n. 291/2019), passa-se à 
análise da segunda fase de seletividade, consistente na apreciação da 
gravidade, urgência e tendência (matriz GUT). 

24. Essa análise verifica os impactos da irregularidade narrada, o tempo 
necessário para que se assegure uma atuação eficaz, além da tendência 
de piora ao longo do tempo, caso não se adote uma ação de controle 
(anexo II, da Portaria n. 466/2019). 

25. Após essa verificação, considerar-se-á apta a ser selecionada a 
informação que atingir, no mínimo, 48 pontos na matriz GUT (art. 6º, da 
Portaria n. 466/2019). 

26. No caso em análise, verificou-se que a informação atingiu a pontuação 
de 55 no índice RROMa, porém, não atingiu a pontuação mínima na matriz 
GUT, conforme será demonstrado a seguir. 

27. Isto é, a documentação atingiu a pontuação mínima necessária na 
primeira fase da análise da seletividade (índice RROMa), porém, não 
atingiu o valor mínimo na segunda fase (matriz GUT). 

28. Em relação à análise de gravidade, urgência e tendência, verifica-se 
que, apesar de o caso tratar de questão jurídica relevante, já decidida, 
inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de 
constitucionalidade (ADI 4167) e com decisão do Tribunal de Justiça do 
Estado que aparenta convergir para a pretensão ventilada pelo Sindicato 
(processo n. 0002264-66.2012.8.22.0006), no que se refere ao interesse 
público para a atuação da Corte de Contas, o caso apresenta pouca 
gravidade, devendo receber nota 2. 

29. Da mesma forma, não se vislumbra urgência na atuação da corte de 
contas, já que, como dito, inexiste interesse público primário a ser tutelado 
no caso. Quanto à tendência de piora, vislumbra-se que esta poderá 
acontecer em longo prazo. Assim, quanto aos quesitos urgência e 
tendência, a informação merece receber nota 1 e 2, respectivamente. 

30. Com base na pontuação conferida, mediante a multiplicação de cada 
item (2 x 1 x 2), chega-se à nota final de 4, que é inferior ao mínimo 
previsto no art. 6º da Portaria n. 466/2019 (48 pontos). 

31. Em virtude disso, a informação não deverá ser selecionada para a 
realização de ação de controle por este Tribunal, apesar de integrar a base 
de dados deste Tribunal, nos termos do art. 3º, da Resolução. 

32. Assim, em razão do não atingimento da pontuação mínima no índice 
GUT, pressuposto para atuação do Tribunal, no presente caso, é cabível o 
arquivamento dos autos, com a notificação do órgão de controle interno, 
ciência ao interessado, se houver, e ao Ministério Público de Contas, tudo 
nos termos do art. 9º, da Resolução n. 219/2019. 

33. Porém, importa registrar que, neste caso, o interesse que se busca 
tutelar na representação é de caráter privado (interesses dos próprios 
servidores), razão por que a SGCE entende haver a ausência de interesse 
público a justificar a atuação da corte de contas e não ser o caso de se 
adotar medidas administrativas em relação à matéria (art. 9º, Resolução 
291/2019). 

34. Neste caso, entende-se que a providência cabível é apenas a ciência 
ao interessado, para que possa, caso queira, tomar as medidas judiciais 
que entender adequadas para resguardar seus interesses. 

35. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

36. Ante o exposto, ausentes os requisitos mínimos necessários à seleção 
da documentação para realização de ação de controle, este corpo técnico 
propõe o arquivamento do presente procedimento apuratório preliminar, 
nos termos do art. 7º, § 2º, da Resolução n. 219/2019, com a ciência ao 
interessado, bem como ao Ministério Público de Contas. 

5. Da análise técnica, nota-se que nada obstante a situação noticiada a 
esta Corte de Contas preencha os requisitos de admissibilidade e tenha 
atingido a pontuação mínima de 50 no índice RROMa (relevância, risco, 
oportunidade e materialidade), não alcançou a pontuação mínima de 48 
para o índice GUT (verificação da gravidade, urgência e tendência). No 
caso, o índice de GUT atingiu 4 pontos, o que inviabiliza, à luz dos critérios 
estabelecidos na Resolução n. 291/2019 e Portaria n. 466/2019, a seleção 
da inconsistência comunicada para atuação deste Sodalício.  

6. Dessa forma, com fundamento na Resolução n. 291/2019, considero 
que o processo em questão deve ser extinto, sem análise do mérito. 
Determino ainda o levantamento do sigilo dos autos, conforme prescreve o 
item V, da Recomendação n. 2/2013/GCOR.  

7. Por fim, ressalte-se que todas as informações de irregularidade 
integrarão a base de dados da Secretaria Geral de Controle Externo para 
planejamento das ações fiscalizatórias futuras, conforme o art. 3º da 
Resolução n. 291/2019/TCE-RO. 

8. Ex positis, em consonância com o posicionamento do Corpo Técnico 
decido:  

I – EXTINGUIR sem resolução do mérito, a denúncia formulada pelo 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Buritis – SINDSEMB (ID 
787.644), com fundamento na Resolução n. 291/2019 e Portaria n. 
466/2019, em virtude da ausência de requisitos mínimos necessários à 
seleção do documento para realizar ação de controle. Ressaltando que 
todas as informações de irregularidade integrarão a base de dados da 
Secretaria Geral de Controle Externo para planejamento das ações 
fiscalizatórias futuras, conforme o art. 3º da Resolução n. 291/2019/TCE-
RO. 

II – DAR CIÊNCIA desta decisão, via ofício ao: 

2.1 – Atual Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Buritis – SINDSEMB, encaminhando-lhe cópia da peça técnica (ID 
796.503), bem como informe-o que o inteiro teor destes autos está 
disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em 
homenagem à sustentabilidade ambiental; e 

2.2 – Ministério Público de Contas.  



11 
Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1926 ano IX segunda-feira, 12 de agosto de 2019 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
www.tce.ro.gov.br 

 
Documento assinado eletronicamente, 

utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

III – LEVANTAR o sigilo destes autos, nos termos do item V, da 
Recomendação n. 2/2013/GCOR.  

IV – ENCAMINHAR o feito ao Departamento do Pleno para cumprimento 
do item II e posterior arquivamento. 

Publique-se.  

Cumpra-se. 

Porto Velho (RO), 9 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Relator em Substituição Regimental 

 

Município de Jaru 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N. : 302/2013 
CATEGORIA : Acompanhamento de Gestão 
SUBCATEGORIA : Fiscalização de Atos e Contratos 
ASSUNTO : Verificação de cumprimento da ordem inserta no subitem 
IV.4.1, do Acórdão AC1-TC 812/18 
JURISDICIONADO : Poder Executivo Municipal de Jaru 
INTERESSADO : Ministério Público do Estado 
RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

EMENTA: FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. REQUERIMENTO 
DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO SUBITEM IV.4.1, DO ACÓRDÃO 
AC1-TC 812/18. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 

Sendo razoável o pedido de dilação de prazo, o deferimento é medida que 
se impõe. 

DM- 0158/2019-GCBAA  

Trata-se de pedido de dilação de prazo efetuado pelo Controlador Geral do 
Estado, Francisco Lopes Fernandes Netto, com o propósito de cumprir a 
determinação consignada no subitem IV.4.1, do Acórdão AC1-TC 812/18 
(instaurar e concluir Tomada de Contas Especial), por meio do Ofício n. 
1239/2019/CGE-GAB. 

2. Sinteticamente, o referido agente público sustenta que, em razão da 
realização de várias inspeções in loco e oitivas dos supostos 
responsabilizados, necessário se fez um tempo maior para consolidação 
das informações, bem como elaboração de relatório e certificado de 
auditoria, requereu dilação de prazo de mais 30 (trinta) dias corridos para 
cumprimento da aludida determinação. 

3. É o breve relato, passo a decidir. 

4. Sem delongas, considerando que os documentos anexados ao petitório 
em questão revelam que a Controladoria Geral do Estado tem envidado 
esforços no sentido de atender a epigrafada determinação, qual seja, a 
instauração e conclusão de Tomada de Contas Especial, encontrando-se 
tal procedimento em fase conclusiva, não vislumbro óbices para conceder 
o pleito em apreço. 

5. Por esses motivos, defiro a dilação de prazo para cumprimento da 
determinação consignada no subitem IV.4.1, do Acórdão AC1-TC 812/18 
em mais 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta decisão. 

6. Diante do exposto, DECIDO: 

I – DEFERIR o pedido de dilação de prazo requerido pelo Controlador 
Geral do Estado, Francisco Lopes Fernandes Netto (ID 760.194), 
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta 
decisão, a fim de que seja comprovado o cumprimento da determinação 
consignada no subitem IV.4.1, do Acórdão AC1-TC 812/18 – 1ª Câmara 
(instauração e conclusão de Tomada de Contas Especial), em homenagem 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da razoável 
duração do processo, e tratar-se de matéria de alta complexidade técnica. 

II – DETERMINAR à Assistência de Apoio deste Gabinete que adote as 
seguintes providências: 

2.1 – Publique esta Decisão; 

2.2 – Remeta os autos ao Departamento da Primeira Câmara. 

III – DETERMINAR ao Departamento da Primeira Câmara que cientifique o 
Controlador Geral do Estado, Francisco Lopes Fernandes Netto, sobre o 
teor desta decisão, alertando-o acerca da obrigatoriedade de cumprimento 
da determinação contida no subitem IV.4.1, do Acórdão AC1-TC 812/18 – 
1ª Câmara, levando-se em consideração o prazo concedido no item I deste 
dispositivo, sob pena de, não o fazendo, ensejar na aplicação da sanção 
prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996.  

Cumpra-se. 

Porto Velho (RO), 9 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Relator em Substituição Regimental 

 

Município de Jaru 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO: 0377/19– TCE-RO. 
SUBCATEGORIA: Representação 
ASSUNTO: Representação com pedido de tutela de urgência em face do 
Pregão Eletrônico n. º 2/PMJ/2019 
JURISDICIONADO: Prefeitura do Município de Jaru  
RESPONSÁVEL: Aline Lara Spancerski – CPF n . º 053.995.539-61 
Hiago Lisboa Carvalho – CPF n. º 005.541.422-28 
João Gonçalves Silva Júnior – CPF n. º 930.305.762-72  
Tatiane de Almeida Domingues – CPF n. º 776.565.582-49 
INTERESSADO: Amazon Fort Soluções Ambientais e Serviços de 
Engenharia EIRELI – CNPJ n. º 84.750.538/0001-03 
ADVOGADO: Renato Juliano Serrate de Araújo – OAB/RO n. º 4705 
Vanessa Michele Esber Serrate – OAB/RO n. º 3875 
RELATOR: JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

REPRESENTAÇÃO. OBJETO ANULADO. PERDA DO OBJETO. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  

DM 0193/2019-GCJEPPM  

1. Refere-se a representação, com pedido de tutela de urgência, formulada 
por Amazon Fort Soluções Ambientais e Serviços de Engenharia EIRELI, 
em que denunciou irregularidades/ilegalidades no Edital de Pregão 
Eletrônico n. º 2/2019, do Processo Administrativo n. º 1-4055-2018, da 
Prefeitura do Município de Jaru, para a “contratação de empresa para 
prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos de 
serviços de saúde” (ID 717738). 

2. Pela DM n. º 15/2019-GCJEPPM, concedi a tutela pedida, para 
suspender esse Edital de Pregão Eletrônico, porque entendi preenchidos 
os respectivos requisitos, e determinei a oitiva do representado, para 
responder à representação (ID 718736).  
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3. O representado respondeu, contestando as irregularidades/ilegalidades 
denunciadas pela representante (ID 724195). 

4. Encaminhei à Secretaria Geral de Controle Externo para análise e 
manifestação, mantendo a ordem de suspensão, sine die, até ulterior 
decisão (ID 726604). 

5. Antes que a SGCE se manifestasse sobre a contestação do 
representado, ele comunicou a anulação do objeto representado (ID 
787413).  

6. Diante disso, a SGCE concluiu pela extinção do processo, sem 
resolução do mérito: 

10. Em razão da anulação do Pregão Eletrônico n. 002/PMJ/2019, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 036/2019, deflagrado pela 
Prefeitura Municipal de Jaru/RO, a análise de mérito dos presentes autos 
restou prejudicada.  

11. A medida que se impõe, neste momento, é a extinção do processo, 
sem resolução do mérito, ante à perda do seu objeto, com o seu 
consequente arquivamento. (ID 789402) 

7. E propôs, como encaminhamento, a revogação da DM n. º 15/2019-
GCJEPPM, declaração da perda do objeto e julgamento de extinção do 
processo, sem resolução do mérito: 

12. Propõe-se ao conselheiro relator:  

a) Revogar a Tutela Antecipatória Inibitória n. 0015/2019-GCJEPPM;  

b) Declarar a perda do objeto de análise dos autos em razão da anulação 
do Pregão Eletrônico n. 002/PMJ/2019, e, consequentemente, julgar 
extinto o feito, sem resolução do mérito;  

c) Comunicar ao representante e aos representados acerca da decisão a 
ser proferida, informando-lhes, ainda, que o inteiro teor das peças dos 
autos e manifestações estarão disponíveis no sítio deste Tribunal de 
Contas (www.tce.ro.gov.br) em apreço à sustentabilidade ambiental, nos 
termos da Recomendação n. º 3/2013/GCOR; e por fim;  

d) Arquivar os presentes autos, depois de publicada a consequente 
decisão, cumpridas as medidas processuais legais por parte da Secretaria 
de Processamento e Julgamento e certificado o trânsito em julgado.  

8. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, presentado por sua 
Procuradora-Geral de Contas Yvonete Fontinelle de Melo, opinou pelo 
conhecimento da representação, porém por sua extinção, sem resolução 
do mérito:  

[...] opino pelo(a):  

1. conhecimento das representações uma vez que restaram preenchidos 
os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos aplicáveis à espécie 
versada (art. 52-A, inciso VII, da Lei Orgânica, c/c o art. 80, caput e 82-A, 
inciso VII do Regimento Interno desta Corte);  

2. extinção do processo, sem resolução do mérito, com substrato jurídico 
no art. 485, inciso IV do CPC, aplicado subsidiariamente no âmbito do 
Tribunal de Contas, nos termos do 99-A, caput, da Lei Complementar nº 
154/96, em face da perda do objeto da presente representação, devido a 
anulação do pregão eletrônico nº 03/PMJ/2019, pela Prefeitura Municipal 
de Jaru/RO (ID 795845) 

9. É o relatório. 

10. Decido.  

11. O art. 247, § 4º, I, do Regimento Interno deste Tribunal dispõe que 
quando houver perda do objeto, assim reconhecida pela SGCE, e após 
oitiva do MPC, devo decidir, monocraticamente, pelo arquivamento de 
processo em tramite de minha relatoria:  

Art. 247. O Relator presidirá a instrução do processo, determinando, 
mediante despacho singular, de ofício ou por provocação do órgão de 
instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, o sobrestamento do 
julgamento ou da apreciação, a citação, a audiência dos responsáveis, ou 
outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos, 
observado o disposto no art. 100 deste Regimento, para o atendimento das 
diligências, após o que submeterá o feito ao Plenário ou à Câmara 
respectiva para decisão de mérito. 

[...] 

... 

§4º. O relator, em juízo monocrático e sem resolução do mérito, após oitiva 
Ministerial, decidirá pelo arquivamento ou não de processos que tramitem 
perante o Tribunal de Contas quando: (Incluído pela Resolução n. 
272/2018/TCE-RO) 

I - houver perda do objeto, assim reconhecida pela Unidade Técnica; 
(Incluído pela Resolução n. 272/2018/TCE-RO)  

12. No caso, conforme relatei, reitero, tanto SGCE concluiu e propôs, 
quanto MPC opinou, pela perda do objeto representado.  

13. Logo, devo decidir, monocraticamente, pelo arquivamento deste 
processo, com fundamento no art. 247, § 4º, I, do RI-TCE/RO. 

14 Pelo exposto, decido: 

I – Determinar a extinção, sem resolução do mérito, da representação, com 
pedido de tutela de urgência, formuladas por Amazon Fort Soluções 
Ambientais e Serviços de Engenharia EIRELI, em que denunciou 
irregularidades/ilegalidades no Edital de Pregão Eletrônico n. º 2/2019, do 
Processo Administrativo n. º 1-4055-2018, da Prefeitura do Município de 
Jaru, por perda do objeto, nos termos do art. 247, § 4º, I, do RI-TCE/RO;  

II – Intimar o representante e representado, por meio do DOeTCE-RO, nos 
termos do art. 22, IV, da LC n. º 154/1996, alterado pela LC n. º 749/2013; 

III – Também o MPC, porém por ofício; 

IV – Após, ao Departamento da 2ª Câmara para arquivamento.  

À Secretaria de Gabinete, para cumprimento.  

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.  

Porto Velho/RO, 07 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator 

 

Município de Machadinho do Oeste 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N. : 2176/2019  
SUBCATEGORIA : Procedimento Apuratório Preliminar 
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ASSUNTO : Denúncia, supostas irregularidades no controle da frota, 
conserto e abastecimentos de veículos no Município de Machadinho 
D’Oeste 
JURISDICIONADO : Poder Executivo Municipal de Machadinho D’Oeste 
RESPONSÁVEL : Eliomar Patrício 
Chefe do Poder Executivo Municipal  
INTERESSADO : Elizeu dos Santos Oliveira 
Vereador do Município de Machadinho D’Oeste 
RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves 

EMENTA: DENÚNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE 
SELETIVIDADE (RESOLUÇÃO N. 192/2019). ARQUIVAMENTO. 

DM- 0157/2019-GCBAA  

Trata-se de denúncia, formulada pelo Vereador do Município de 
Machadinho D’Oeste, Elizeu dos Santos Oliveira, na qual alega ter 
recebido notícia de inúmeras irregularidades que estariam ocorrendo, em 
relação ao controle da frota do ente municipal. 

2. Pondera o vereador que tivera conhecimento de irregularidades 
concernentes a possíveis desvios de peças, consertos de veículos feitos 
em duplicidade e problemas de controle no abastecimento de 
combustíveis, serviços estes gerenciados pela empresa Trivale 
Administração Ltda. 

3. Narrou, especificamente, que teria ocorrido pagamento de sucessivos 
consertos de dois maquinários do Município, realizados numa mesma 
empresa, o que caracterizaria irregularidade. 

4. Informou, ainda, que solicitara informações sobre o controle de 
abastecimento e consertos da frota de veículos no âmbito do Poder 
Executivo Municipal de Machadinho D’Oeste, contudo, sem êxito. Por este 
motivo, requereu o auxílio do Tribunal de Contas para ter acesso às 
informações. 

5. Após o recebimento da documentação, o Conselheiro Relator, Benedito 
Antônio Alves, expediu ofício ao Gestor daquela urbe, visando encaminhar 
informações sobre as irregularidades comunicadas a este Tribunal de 
Contas. 

6. Na sequência, houve a autuação dos documentos como procedimento 
apuratório preliminar, com a posterior remessa à Secretaria Geral de 
Controle Externo, para análise dos critérios de seletividade, nos termos do 
art. 5º, da Resolução n. 291/2019/TCE-RO. Ato contínuo, em resposta ao 
Ofício n. 90/2019-GCBAA, o Chefe do Poder Executivo Municipal de 
Machadinho D’Oeste, Eliomar Patrício, carreou aos autos justificativas e 
documentação de suporte (ID 798.234). 

7. O Corpo Técnico ao analisar os requisitos de risco, relevância e 
materialidade (Resolução n. 291/2019), via Relatório (ID 798.625), 
manifestou-se por arquivar o procedimento apuratório preliminar com 
ciência ao interessado, bem como do Ministério Público de Contas, visto 
que muito embora a situação noticiada a esta Corte de Contas preencha os 
requisitos de admissibilidade e tenha atingido a pontuação mínima de 50 
no índice RROMa (relevância, risco, oportunidade e materialidade), não 
alcançou a pontuação mínima de 48 para o índice GUT (verificação da 
gravidade, urgência e tendência), para ser selecionada em ação de 
controle por este Sodalício. 

8. É o breve relato, passo a decidir. 

9. Sem delongas, objetivando evitar a desnecessária e tautológica 
repetição de fundamentos já expostos, em prestígio aos princípios da 
eficiência e da economicidade, adotar-se-ão integralmente os argumentos 
e fundamentos expendidos pela Assessoria Técnica da Secretaria Geral de 
Controle Externo, via Relatório (ID 798.625), o qual transcrevo a seguir, 
naquilo que é pertinente: 

3. ANÁLISE TÉCNICA 

24. No caso em análise, estão presentes os requisitos de admissibilidade, 
já que se trata de matéria de competência do Tribunal de Contas e os fatos 
estão narrados de forma clara e coerente, com indícios mínimos de 
existência da irregularidade/inconsistência informada. 

25. Verificada a admissibilidade da informação, passa-se à análise dos 
critérios objetivos de seletividade. 

26. A Resolução n. 291/2019 foi regulamentada pela Portaria n. 
466/2019/TCE/RO, que definiu os critérios e pesos da análise da 
seletividade. 

27. A portaria estabelece que a análise da seletividade é feita em duas 
etapas: a apuração do índice RROMa, que calcula a pontuação dos 
critérios relevância, risco, oportunidade e materialidade; e a verificação da 
gravidade, urgência e tendência (com aplicação da matriz GUT). 

28. Para tornar mais objetiva a apuração do índice RROMa, a portaria 
estabelece quais são os indicadores capazes de mostrar a relevância, o 
risco, a oportunidade e a materialidade da informação, tudo conforme 
consta no Anexo I da Portaria, brevemente sintetizado a seguir: 

a) Relevância: porte da população atingida pela irregularidade narrada, 
prioridade da área temática; objeto e origem da informação, classificação 
no IEGE e IEGM; Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; existência de 
outras manifestações sobre o assunto, inclusive no aplicativo “Opine aí”; 

b) Risco: resultado da última prestação de contas; média de irregularidades 
verificadas; data da última auditoria; histórico de multa ou débito do gestor; 
existência de indício de fraude; 

c) Oportunidade: data do fato, isto é, se está em andamento ou se ocorreu 
há mais ou menos de cinco anos; 

d) Materialidade: valor dos recursos fiscalizados e impacto no orçamento 
do ente, caso se trate de informação financeira estimada; ou classificação 
das áreas e subáreas temáticas, caso não haja valor estimado. 

29. Após o somatório da pontuação de todos esses critérios, se verificado 
que a informação atingiu ao menos 50 (cinquenta) pontos (art. 4º da 
Portaria n. 466/2019, c/c art. 9º, Resolução n. 291/2019), passa-se à 
análise da segunda fase de seletividade, consistente na apreciação da 
gravidade, urgência e tendência (matriz GUT). 

30. Essa análise verifica os impactos da irregularidade narrada, o tempo 
necessário para que se assegure uma atuação eficaz, além da tendência 
de piora ao longo do tempo, caso não se adote uma ação de controle 
(anexo II, da Portaria n. 466/2019). 

31. Após essa verificação, considerar-se-á apta a ser selecionada a 
informação que atingir, no mínimo, 48 pontos na matriz GUT (art. 5º, da 
Portaria n. 466/2019). 

32. No caso em análise, verificou-se que a informação atingiu a pontuação 
de 60,2 no índice RROMa, porém, não atingiu a pontuação mínima na 
matriz GUT, conforme será demonstrado a seguir. 

33. Ao analisar a gravidade do caso, verifica-se que se trata de fato grave 
em especial por que um vereador, titular do controle externo do Município, 
não conseguiu obter informações acerca da execução de contrato 
existente naquela localidade. 

34. Ademais, a narrativa diz respeito a possível dano ao erário, decorrente 
de duplicidade de serviços pagos. Por este motivo, entende-se que a 
documentação deve receber pontuação 3 neste critério. 

35. Por outro lado, a urgência e a tendência de piora podem ser vistas em 
grau mínimo, já que, com a vinda da resposta do Prefeito Municipal, pode-
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se perceber a existência do controle de manutenção da frota, inclusive por 
meio de sistema informatizado, conforme relatórios juntados ao ID 798234. 

36. Assim, tanto quanto a tendência quanto a urgência merecem 
pontuação 1. 

37. Mediante a multiplicação da pontuação de cada item (3 x 1 x 1), 
chegou-se à nota final de 3, que é inferior ao mínimo previsto no art. 6º da 
Portaria n. 466/2019 (48 pontos). 

38. Em virtude disso, a informação não deverá ser selecionada para a 
realização de ação de controle por este Tribunal, apesar de integrar a base 
de dados deste Tribunal, nos termos do art. 3º, da Resolução. 

39. Assim, em razão do não atingimento da pontuação mínima no índice 
GUT, pressuposto para atuação do Tribunal, no presente caso, é cabível o 
arquivamento dos autos, com as providências previstas no art. 9º, da 
Resolução n. 219/2019. 

40. No presente caso, a melhor providência a ser adotada é a remessa das 
informações trazidas no ID n. 798234 ao vereador representante, para que 
tome conhecimento dos relatórios de manutenção de frota e possa 
confirmar as notícias que obteve, o que, aliás, foi o principal motivo da 
provocação a este Tribunal: ter acesso às informações. 

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

41. Ante o exposto, ausentes os requisitos mínimos necessários à seleção 
da documentação para realização de ação de controle, este corpo técnico 
propõe o arquivamento do presente procedimento apuratório preliminar, 
nos termos do art. 7º, § 2º, da Resolução n. 219/2019, com a ciência ao 
representante (encaminhando-lhe cópia da documentação contida no ID n. 
798234), bem como ao Ministério Público de Contas. 

10. Da análise técnica, nota-se que nada obstante a situação noticiada a 
esta Corte de Contas preencha os requisitos de admissibilidade e tenha 
atingido a pontuação mínima de 50 no índice RROMa (relevância, risco, 
oportunidade e materialidade), não alcançou a pontuação mínima de 48 
para o índice GUT (verificação da gravidade, urgência e tendência). No 
caso, o índice de GUT atingiu 3 pontos, o que inviabiliza, à luz dos critérios 
estabelecidos na Resolução n. 291/2019 e Portaria n. 466/2019, a seleção 
da inconsistência comunicada para atuação deste Sodalício.  

11. Dessa forma, com fundamento na Resolução n. 291/2019, considero 
que o processo em questão deve ser extinto, sem análise do mérito. 
Determino ainda o levantamento do sigilo dos autos, conforme prescreve o 
item V, da Recomendação n. 2/2013/GCOR.  

12. Por fim, ressalte-se que todas as informações de irregularidade 
integrarão a base de dados da Secretaria Geral de Controle Externo para 
planejamento das ações fiscalizatórias futuras, conforme o art. 3º da 
Resolução n. 291/2019/TCE-RO. 

13. Ex positis, em consonância com o posicionamento do Corpo Técnico 
decido:  

I – EXTINGUIR sem resolução do mérito, a denúncia formulada pelo 
Vereador do Município de Machadinho D’Oeste, Elizeu dos Santos Oliveira 
(ID 796.122), com fundamento na Resolução n. 291/2019 e Portaria n. 
466/2019, em virtude da ausência de requisitos mínimos necessários à 
seleção do documento para realizar ação de controle. Ressaltando que 
todas as informações de irregularidade integrarão a base de dados da 
Secretaria Geral de Controle Externo para planejamento das ações 
fiscalizatórias futuras, conforme o art. 3º da Resolução n. 291/2019/TCE-
RO. 

II – DAR CIÊNCIA desta decisão, via ofício ao: 

2.1 – Vereador do Município de Machadinho D’Oeste, Elizeu dos Santos 
Oliveira, encaminhando-lhe cópia da peça técnica (ID 796.122) e das 

justificativas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo daquela 
localidade, Eliomar Patrício (ID 798.234), bem como informe-o que o inteiro 
teor destes autos está disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade ambiental; e 

2.2 – Ministério Público de Contas.  

III – LEVANTAR o sigilo destes autos, nos termos do item V, da 
Recomendação n. 2/2013/GCOR.  

IV – ENCAMINHAR o feito ao Departamento do Pleno para cumprimento 
do item II e posterior arquivamento. 

Publique-se.  

Cumpra-se. 

Porto Velho (RO), 9 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Relator em Substituição Regimental 

 

Município de Monte Negro 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO: 2186/2019– TCE-RO (Eletrônico) 
SUBCATEGORIA: PAP - Procedimento Apuratório Preliminar 
ASSUNTO: Comunicado de Irregularidade 
JURISDICIONADO: Município de Monte Negro 
INTERESSADO: Meireles Informática Ltda. – ME, CNPJ: 07.613.361/0001-
52 (representado por seu procurador Wellington de Oliveira Meireles) 
RESPONSÁVEIS: Evandro Marques da Silva, CPF: 595.965.622-15 
José Edson Gomes Pinto, CPF: 009.677.284-01 
ADVOGADOS: Sem Advogados 
RELATOR: José Euler Potyguara Pereira de Mello 

COMUNICADO DE IRREGULARIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS 
REQUISITOS DE SELETIVIDADE (RESOLUÇÃO N. 291/2019). 
ARQUIVAMENTO. 

DM 0192/2019-GCJEPPM  

1. Trata-se de comunicado de irregularidade feito pela empresa Meireles 
Informática Ltda. – ME pelo qual alega que a SISPEL Sistemas Integrados 
de Software, por ocasião do Pregão Eletrônico n. 001/2019, teria agido de 
forma inidônea tentando enganar a comissão de licitação da Câmara do 
Município de Monte Negro. 

2. Também alega que a empresa SISPEL teria apresentado endereço no 
Município de Teixeirópolis/RO, quando seu endereço seria no Município de 
Ji-Paraná. 

3. Submetido ao Controle Externo para análise quanto à presença dos 
requisitos de risco, relevância e materialidade, adveio manifestação técnica 
com fundamento na Resolução n. 291/2019 (ID 798641), propondo o 
arquivamento do procedimento apuratório preliminar com ciência ao 
interessado. 

4. É o necessário a relatar. 

5. Decido. 

6. De pronto, sem delongas, buscando evitar a desnecessária e tautológica 
repetição de fundamentos já expostos, em prestígio aos princípios da 
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eficiência e da economicidade, adotar-se-ão parcialmente os argumentos e 
fundamentos expendidos pela Secretaria-Geral de Controle Externo - 
Assessoria Técnica, relatório técnico acostado ao ID 798641, que cito a 
seguir:  

3. ANÁLISE TÉCNICA  

17. No caso em análise, verificam-se presentes os requisitos de 
admissibilidade, já que se trata de matéria de competência do Tribunal de 
Contas e os fatos estão narrados de forma clara e coerente, com indícios 
mínimos de existência da irregularidade/inconsistência informada. 

18. A Resolução n. 291/2019/TCE-RO foi regulamentada pela Portaria n. 
466/2019/TCE/RO, que definiu os critérios e pesos da análise da 
seletividade. 

19. A portaria estabelece que a análise da seletividade é feita em duas 
etapas: a apuração do índice RROMa, que calcula a pontuação dos 
critérios relevância, risco, oportunidade e materialidade; e a verificação da 
gravidade, urgência e tendência (matriz GUT). 

20. Para tornar mais objetiva a apuração do índice RROMa, a portaria 
estabelece quais são os indicadores capazes de mostrar a relevância, o 
risco, a oportunidade e a materialidade da informação, tudo conforme 
consta no Anexo I da Portaria, brevemente sintetizado a seguir: 

a) Relevância: porte da população atingida pela irregularidade narrada, 
prioridade da área temática; objeto e origem da informação, classificação 
no IEGE e IEGM; Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; existência de 
outras manifestações sobre o assunto, inclusive no aplicativo “Opine aí”; 

b) Risco: resultado da última prestação de contas; média de irregularidades 
verificadas; data da última auditoria; histórico de multa ou débito do gestor; 
existência de indício de fraude; 

c) Oportunidade: data do fato, isto é, se está em andamento ou se ocorreu 
há mais ou menos de cinco anos; 

d) Materialidade: valor dos recursos fiscalizados e impacto no orçamento 
do ente, caso se trate de informação financeira estimada; ou classificação 
das áreas e subáreas temáticas, caso não haja valor estimado. 

21. Após o somatório da pontuação de todos esses critérios, se verificado 
que a informação não alcançou ao menos 50 (cinquenta) pontos, não se 
consideram preenchidos os requisitos de seletividade, nos termos do que 
dispõe o art. 4º da Portaria n. 466/2019, combinado com art. 7º, § 2º, 
Resolução n. 291/2019. 

22. No caso em análise, após inclusão das informações objetivas acima 
citadas na matriz de verificação do índice RROMa, verificou-se que apenas 
foi atingida a pontuação de 39, conforme matriz em anexo. 

23. Por esse motivo, a informação não será selecionada para a realização 
de ação de controle por este Tribunal. 

24. Assim, em razão do não atingimento da pontuação mínima no índice 
RROMa, pressuposto para atuação do Tribunal, no presente caso, é 
cabível o arquivamento dos autos, com a notificação da parte interessada e 
ao MPC, nos termos do art. 7º, § 1º, inc. I da Resolução n. 2912019. 

25. Na hipótese narrada nos autos, entende-se que a providência cabível é 
apenas a ciência ao interessado, para que possa, caso queira, tomar as 
medidas judiciais que entender adequadas para resguardar seus 
interesses. 

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

26. Ante o exposto, ausentes os requisitos mínimos necessários à seleção 
da documentação para realização de ação de controle, este corpo técnico 

propõe o arquivamento do presente procedimento apuratório preliminar, 
nos termos do art. 7º, § 1º, Inc. I da Resolução n. 291/2019, com a ciência 
ao interessado, bem como ao Ministério Público de Contas-MPC. 

7. Assim, com fundamento na Resolução n. 219/2019, impõe-se a extinção 
do feito sem análise do mérito. Ademais, há que se determinar o 
levantamento do sigilo destes autos, nos termos do item I, “d”, da 
Recomendação n. 02/2013/GCOR. 

8. No tocante à ciência desta decisão, tem-se necessário acionar também 
o sistema de controle interno para adoção das medidas cabíveis, nos 
termos do art. 9º da Resolução n. 291/2019, dada a sua atribuição de 
apoiar o controle externo em sua missão institucional, a teor do art. 74, IV, 
e § 1º, da Constituição Federal: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

[...] 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. 

9. Portanto, deverá o Controle Interno do Município de Monte Negro adotar 
as providências necessárias para apurar os pontos levantados pela 
comunicante. 

10. Por fim, ressalte-se que todas as informações de irregularidade 
integrarão a base de dados da Secretaria-Geral de Controle Externo para 
planejamento das ações fiscalizatórias, conforme o art. 3º da Resolução n. 
291/2019/TCE-RO. 

11. Pelo exposto, decido: 

I – Extinguir, sem resolução do mérito, o comunicado de irregularidade feito 
pela empresa Meireles Informática Ltda. – ME, com fundamento na 
Resolução n. 219/2019, em virtude da ausência de requisitos mínimos 
necessários à seleção da documentação para realização de ação de 
controle; 

II – Dar ciência desta decisão ao interessado, via Diário Oficial Eletrônico 
deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada 
como marco inicial para possível interposição de recursos, com supedâneo 
no art. 22, inciso IV c/c o art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 
n. 154/1996, informando-o que seu inteiro teor está disponível para 
consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em homenagem à 
sustentabilidade ambiental; 

III – Dar ciência desta decisão, via ofício, aos atuais Prefeito e Controlador 
Interno do Município, ou quem lhes substitua legalmente, encaminhando-
lhes cópia da peça de ID 798641, para que adotem as medidas cabíveis 
com relação às irregularidades destacadas no comunicado em epígrafe, 
com fundamento no art. 74, IV e § 1º da Constituição Federal c/c o art. 9º 
da Resolução n. 291/2019; 

IV – Dar ciência desta decisão, via ofício, ao Ministério Público de Contas; 

V – Levantar o sigilo destes autos, nos termos do item I, “d” da 
Recomendação n. 02/2013/GCOR. 

VI – Atendidas todas as exigências contidas nesta decisão, arquivar a 
presente documentação; 

VII – À Secretaria do Gabinete para cumprimento dos itens II, III e IV; e 
após, ao Departamento do Pleno para cumprimento do item VI. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
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Porto Velho, 09 de agosto de 2019. 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator 

 

Município de Ouro Preto do Oeste 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO: 02183/19– TCE-RO (eletrônico) 
SUBCATEGORIA: PAP - Procedimento Apuratório Preliminar 
ASSUNTO: Interposição de recurso relativo ao Pregão Eletrônico nº 
048/2019, destinada a contratação de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva, incluindo subst. de peças para aparelhos de ar condicionado e 
vaporizadores. 
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste 
INTERESSADO: Biotecnoplus Assistência Técnica Em Equipamentos 
Hospitalares Eireli – CNPJ 27.457.005/0001-02 
RESPONSÁVEIS: Vagno Gonçalves Barros – CPF:665.507.182-87 
ADVOGADOS: Sem advogados 
RELATOR: JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

COMUNICADO DE IRREGULARIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS 
REQUISITOS DE SELETIVIDADE (RESOLUÇÃO N. 291/2019). 
ARQUIVAMENTO. 

DM 0194/2019-GCJEPPM  

1. Trata-se de comunicado de irregularidade feito pela empresa 
Biotecnoplus Assistência Técnica em Equipamentos Hospitalares Eireli, em 
que alega a existência de irregularidades na condução do Pregão 
Eletrônico n. 408/2019, do Município de Ouro Preto do Oeste, que tem 
como objeto a contratação de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva para aparelhos de ar condicionado e vaporizadores. 

2. Em sua peça, que se trata de mera cópia do recurso administrativo 
apresentado à comissão de licitação, a empresa se insurge quanto ao fato 
da comissão ter desclassificado a empresa, em razão de não ter feito 
prova, no momento da habilitação, de possuir representação naquele 
município de Ouro Preto do Oeste. 

3. Submetido ao controle externo para análise quanto à presença dos 
requisitos de risco, relevância e materialidade, adveio manifestação técnica 
com fundamento na Resolução n. 291/2019 (ID=796378), propondo o 
arquivamento do procedimento apuratório preliminar com a notificação a 
Controladoria-Geral do Município de Ouro Preto do Oeste e ao Prefeito 
Municipal de Ouro Preto do Oeste, além da ciência ao interessado, bem 
como ao Ministério Público de Contas. 

4. É o necessário a relatar. 

5. Decido. 

6. De pronto, sem delongas, buscando evitar a desnecessária e tautológica 
repetição de fundamentos já expostos, em prestígio aos princípios da 
eficiência e da economicidade, adotar-se-ão parcialmente os argumentos e 
fundamentos expendidos pela Secretaria-Geral de Controle Externo - 
Assessoria Técnica, relatório técnico sob ID=795979, que cito a seguir:  

3. ANÁLISE TÉCNICA  

17. No caso em análise, como a documentação foi recebida por este 
Tribunal antes da vigência da resolução mencionada, não houve a 
autuação como procedimento apuratório preliminar. Entretanto, a análise 
dos critérios de seletividade deverá ser feita com base naquela norma, em 
razão do disposto na parte final do art. 18, da Resolução n. 219/2019.  

18. Feita essa primeira consideração, deve-se registrar que, ao analisar a 
documentação, verifica-se estarem presentes os requisitos de 
admissibilidade, já que se trata de matéria de competência do Tribunal de 
Contas e os fatos estão narrados de forma clara e coerente, com indícios 
mínimos de existência da irregularidade/inconsistência informada.  

19. A Resolução n. 291/2019/TCE-RO foi regulamentada pela Portaria n. 
466/2019/TCE/RO, que definiu os critérios e pesos da análise da 
seletividade.  

20. A portaria estabelece que a análise da seletividade é feita em duas 
etapas: a apuração do índice RROMa, que calcula a pontuação dos 
critérios relevância, risco, oportunidade e materialidade; e a verificação da 
gravidade, urgência e tendência (matriz GUT).  

21. Para tornar mais objetiva a apuração do índice RROMa, a portaria 
estabelece quais são os indicadores capazes de mostrar a relevância, o 
risco, a oportunidade e a materialidade da informação, tudo conforme 
consta no Anexo I da Portaria, brevemente sintetizado a seguir:  

a) Relevância: porte da população atingida pela irregularidade narrada, 
prioridade da área temática; objeto e origem da informação, classificação 
no IEGE e IEGM; Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; existência de 
outras manifestações sobre o assunto, inclusive no aplicativo “Opine aí”;  

b) Risco: resultado da última prestação de contas; média de irregularidades 
verificadas; data da última auditoria; histórico de multa ou débito do gestor; 
existência de indício de fraude;  

c) Oportunidade: data do fato, isto é, se está em andamento ou se ocorreu 
há mais ou menos de cinco anos;  

d) Materialidade: valor dos recursos fiscalizados e impacto no orçamento 
do ente, caso se trate de informação financeira estimada; ou classificação 
das áreas e subáreas temáticas, caso não haja valor estimado.  

22. Após o somatório da pontuação de todos esses critérios, se verificado 
que a informação não alcançou ao menos 50 (cinquenta) pontos, não se 
consideram preenchidos os requisitos de seletividade, nos termos do que 
dispõe o art. 4º da Portaria n. 466/2019, combinado com art. 7º, § 2º, 
Resolução n. 291/2019.  

23. No caso em análise, após inclusão das informações objetivas acima 
citadas na matriz de verificação do índice RROMa, verificou-se que apenas 
foi atingida a pontuação de 47, conforme matriz em anexo. 

24. Por esse motivo, a informação não poderá ser selecionada para a 
realização de ação de controle por este Tribunal.  

25. Assim, em razão do não atingimento da pontuação mínima no índice 
RROMa, pressuposto para atuação do Tribunal, no presente caso, é 
cabível o arquivamento dos autos, com a notificação a Controladoria Geral 
do Estado de Rondônia e a Superintendência da Juventude, Cultura, 
Esporte, tudo nos termos do art. 7º, § 2º, da Resolução n. 2912019.  

26. Entretanto, apesar da não seleção da informação para constituir ação 
autônoma de controle, a matéria não ficará sem tratamento pela Corte de 
Contas, uma vez que, nos termos do art. 7º, § 2º, incisos I e II da 
Resolução, caberá ao Tribunal promover a notificação da autoridade 
responsável e do controle interno para adoção de medidas cabíveis, ou a 
comunicação aos órgãos competentes para apurar o caso.  

27. Na hipótese narrada nos autos, diante do conteúdo da informação 
trazida, faz-se necessário promover a ciência à Controladoria-Geral do 
Município de Ouro Preto do Oeste e ao Prefeito Municipal de Ouro Preto 
do Oeste, para que avalie os controles existentes nas fases do processo 
licitatório deste Município, inclusive com procedimentos que possam 
identificar a existência de vícios nos requisitos de habilitação no certame. 

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  
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28. Ante o exposto, ausentes os requisitos mínimos necessários à seleção 
da documentação para realização de ação de controle, este corpo técnico 
propõe o arquivamento do presente procedimento apuratório preliminar, 
nos termos do art. 7º, § 2º, da Resolução n. 291/2019, com a notificação a 
Controladoria-Geral do Município de Ouro Preto do Oeste e ao Prefeito 
Municipal de Ouro Preto do Oeste, além da ciência ao interessado, caso 
este esteja identificado, bem como ao Ministério Público de Contas.  

7. Assim, com fundamento na Resolução n. 219/2019, impõe-se a extinção 
dos autos sem análise do mérito. Ademais, há que se determinar o 
levantamento do sigilo destes autos, nos termos do item I, “d”, da 
Recomendação n. 02/2013/GCOR.  

8. No tocante à ciência desta decisão, tem-se necessário acionar tanto o 
Prefeito Municipal quanto o sistema de controle interno para adoção das 
medidas cabíveis, no sentido de avaliar os controles existentes nas fases 
do processo licitatório deste Município, inclusive com procedimentos que 
possam identificar a existência de vícios nos requisitos de habilitação no 
certame, nos termos do art. 9º da Resolução n. 291/2019, dada a sua 
atribuição de apoiar o controle externo em sua missão institucional, a teor 
do art. 74, IV, e § 1º, da Constituição Federal: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

[...] 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. 

9. Por fim, ressalte-se que todas as informações de irregularidade 
integrarão a base de dados da Secretaria-Geral de Controle Externo para 
planejamento das ações fiscalizatórias, conforme o art. 3º da Resolução n. 
291/2019/TCE-RO. 

10. Pelo exposto, decido: 

I – Extinguir, sem resolução do mérito, o comunicado de irregularidade feito 
pela empresa Biotecnoplus Assistência Técnica em Equipamentos 
Hospitalares Eireli, com fundamento na Resolução n. 219/2019, em virtude 
da ausência de requisitos mínimos necessários à seleção da 
documentação para realização de ação de controle. 

II – Dar ciência desta decisão ao interessado e responsáveis, via Diário 
Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve 
ser observada como marco inicial para possível interposição de recursos, 
com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei 
Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro teor está 
disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em 
homenagem à sustentabilidade ambiental. 

III – Dar ciência desta decisão, via ofício, ao atual Prefeito e ao Controlador 
Interno da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste, ou quem lhes 
substitua legalmente, encaminhando-lhes cópia da peça de ID=796378, 
para que adotem as medidas cabíveis com relação às irregularidades 
destacadas na presente decisão, com fundamento no art. 74, IV, e § 1º, da 
Constituição Federal c/c o art. 9º da Resolução n. 291/2019. 

IV – Dar ciência desta decisão, via oficio, ao Ministério Público de Contas. 

V – Levantar o sigilo destes autos, nos termos do item I, “d”, da 
Recomendação n. 02/2013/GCOR. 

VI – Atendidas todas as exigências contidas nesta decisão, arquivar os 
presentes autos. 

VII – À Secretaria do Gabinete para cumprimento do item II; e, após, ao 
Departamento do Pleno para cumprimento dos itens III, IV e VI. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Porto Velho, 12 de agosto de 2019. 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator 

 

Município de Porto Velho 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO: 2182/2019 
CATEGORIA: Procedimento Apuratório Preliminar – PAP 
JURISDICIONADO: Secretaria de Estado da Educação – SEDUC 
ASSUNTO: Representação sobre possíveis irregularidades no 
Chamamento Público nº 09/2019/SEDUC – Contratação de Serviços de 
Transporte Fluvial de Passageiros (Transporte Escolar) 
REPRESENTANTE: Empresa I Lairana Navegações e Turismo Eireli. 
CNPJ: 08.701.445/0001-00 
RESPONSÁVEIS: Márcio Rogério Gabriel – Superintendente Estadual de 
Licitações (CPF nº 302.479.422-00); Suamy Vivecananda Lacerda de 
Abreu – Secretário de Estado da Educação (CPF nº 080.193.712-49)  
RELATOR: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva  

DM-GCFCS-TC 0107/2019  

PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. 
CHAMAMENTO PÚBLICO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
FLUVIAL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. REQUISITOS DE 
SELETIVIDADE PRESENTES. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR 
REFERENTE À TUTELA PROVISÓRIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA 
DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO. 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA. CONVERSÃO DO PAP EM 
REPRESENTAÇÃO. AFASTAMENTO DO SIGILO. ENCAMINHAMENTO 
AO CORPO TÉCNICO PARA ANÁLISE PRELIMINAR DO MÉRITO. 

Trata-se de Procedimento Apuratório Preliminar – PAP instaurado a partir 
de Representação , com pedido de tutela antecipatória, formulada pela 
Empresa I Lairana Navegações e Turismo Eireli. – CNPJ nº 
08.701.445/0001-00, cujo teor noticia possíveis irregularidades no 
Chamamento Público nº 09/2019/SEDUC (Processo Administrativo nº 
0029.246700/2019-49), deflagrado pela Superintendência Estadual de 
Compras e Licitações – SUPEL, a pedido da Secretaria de Estado da 
Educação – SEDUC, visando à Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Transporte Escolar Fluvial, para atender os 
alunos da rede pública de ensino residentes na zona rural ribeirinha do 
Município de Porto Velho. 

2. A Empresa Representante suscita, em síntese, a existência de vícios na 
qualificação técnica da empresa Performance Rent a Car Ltda., sob o 
argumento de que os documentos apresentados na habilitação técnica não 
seriam capazes de demonstrar a aptidão necessária à prestação dos 
serviços da referida Empresa. 

2.1 Por tal motivo, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência 
para que o Executivo Estadual seja compelido a promover as diligências 
necessárias à confirmação do atestado de capacidade técnica exibido pela 
Empresa Performance Rent a Car Ltda., nos termos do artigo 43, § 3º, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

2.2 Ao fim, requer a desclassificação e inabilitação da empresa vencedora 
do certame, nos termos do pedido a seguir transcrito : 

Pelo exposto, requer a esta zelosa Comissão de Licitação as seguintes 
medidas, além das que acharem aplicáveis ao caso em exame: 

A aplicação de medidas e penalidades urgentes e de caráter preventivo, 
razão pela qual REQUER A INABILITAÇÃO DA EMPRESA 
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA, e que dele decorra, EM ESPECIAL, 
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A EXPEDIÇÃO DAS DILIGENCIAS NECESSÁRIAS PARA 
AVERIGUAÇÃO dos fatos nos termos prevista no art. 43 parágrafo 3° da 
Lei Federal 8.666/93 e item 10.2.3, em caráter cautelar inaudita altera pars 
(sem a prévia oitiva da parte), sob pena do contrário, a contratação; 

Isso posto, caso comprovada a conduta absolutamente reprovável da 
licitante vencedora do certame, seja a mesma declarada 
DESCLASSIFICADA E INABILITADA, prosseguindo-se o certame licitatório 
com a convocação das propostas remanescentes. 

Em oportuno, não muito menos importante, objetivando evitar o crime 
previsto no art. 90 e 93 da Lei n 8.666/93, qual basta para sua consumação 
a FRUSTRAÇÃO do caráter competitivo, que apesar de ser um 
chamamento público deve obedecer o rigor da Lei, deve-se mater a lisura 
do processo celetivo, qual seja, o real cumprimento do objetivo; em 
conformidade como Termo de Referência. 

Por fim, respeitando o princípio da publicidade, requeremos que a empresa 
I Lairana Navegações e Turismo Eireli, caso haja, seja informada do dia, 
horário e local da Vistoria e entrega das embarcações que por ventura 
forem contratadas. 

3. Com o intuito de subsidiar suas afirmações, a Representante 
encaminhou os documentos de fls. 29/554 (ID 796569, ID 796571, ID 
796572 e ID 796574) dos autos. 

4. Os documentos foram autuados e, em seguida, remetidos à Secretaria 
Geral de Controle Externo para análise dos critérios de seletividade, nos 
termos do artigo 5º da Resolução nº 291/2019 do TCE/RO. 

5. Nos termos do Relatório de fls. 555/562 (ID 797135), a Assessoria 
Técnica da SGCE reconheceu a presença dos pressupostos de 
admissibilidade da Representação em apreço, uma vez que se trata de 
matéria afeta à competência desta Corte de Contas, as alegações estão 
delineadas de forma clara e coerente, bem como acompanhadas de 
documentação de suporte. Além disso, com relação aos critérios objetivos 
de seletividade, a Equipe Técnica também reconheceu atendidos os seus 
requisitos, razão pela qual encaminhou os autos para a Coordenadoria de 
Licitações e Contratos visando analisar os requisitos para a concessão da 
tutela provisória de urgência requerida pela Representante. 

6. A Coordenadoria de Controle de Licitações e Contratos – CLIC analisou 
o pedido de tutela antecipatória contida na inicial desta Representação e 
opinou pela inexistência dos requisitos necessários à sua concessão 
(fumus boni iuris e periculum in mora), conforme Relatório acostado às fls. 
563/566 (ID 799169). 

São os fatos necessários. 

7. Pois bem. Em sede de juízo prévio, acolho o posicionamento esposado 
pela Secretaria Geral de Controle Externo e admito a presença dos 
requisitos de admissibilidade e seletividade para que a Representação em 
referência receba exame por parte desta Corte de Contas. 

8. Com relação ao pedido de tutela antecipatória de urgência, também 
acompanho o posicionamento manifestado pelo Corpo Técnico para 
reconhecer que não estão presentes os requisitos que autorizam a sua 
concessão, quais sejam, o perigo da demora (periculum in mora) e a 
fumaça do bom direito (fumus boni juris).  

8.1 Conforme demonstrado no Relatório de fls. 563/566, o item 10.2 do 
Edital disciplina como será aferida a qualificação técnica das interessadas 
no Chamamento Público e a ausência de alguma informação não é causa 
sumária de inabilitação, uma vez que a Administração Pública pode 
realizar diligências com o objetivo de aferir a capacidade técnica da 
contratada, verbis: 

10.2.3 O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão 
social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários 
do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto, 
quantidades e prazos de entrega. E, na ausência dos dados indicados, 

antecipa-se diligência prevista no art. 43 parágrafo único 3º da Lei Federal 
8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos 
comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas 
de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso 
não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame 
para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade 
do Atestado. 

8.2 Portanto, os elementos apresentados na presente documentação não 
autorizam a concessão de tutela antecipatória justamente porque, neste 
momento e a partir de um exame prévio, não restou demonstrada a 
verossimilhança das alegações, além do que, no presente caso, deve-se 
levar em consideração a relevância do objeto da contratação, que diz 
respeito aos serviços de transporte escolar fluvial, cuja eventual 
paralisação, em sede de tutela antecipatória, resultaria em maiores 
prejuízos aos alunos da rede pública de ensino e à sociedade em geral. 

8.3 Resta, portanto, afastado o “fundado receio de consumação, reiteração 
ou de continuação de lesão ao erário ou de grave irregularidade” (artigo 
108-A do Regimento Interno desta Corte de Contas), requisito este 
imprescindível para que seja concedida a medida provisória requerida 

9. Diante do exposto, considerando a existência de matéria afeta às 
atribuições desta Corte de Contas, assim DECIDO: 

I – Indeferir o pedido de Tutela Antecipatória contida na inicial desta 
Representação, tendo em vista a inexistência de “fundado receio de 
consumação, reiteração ou de continuação de lesão ao erário ou de grave 
irregularidade” (artigo 108-A do Regimento Interno desta Corte de Contas), 
requisito este imprescindível para que seja concedida a medida provisória 
requerida; 

II – Determinar ao Departamento de Documentação e Protocolo que adote 
as providências necessárias para que o presente Procedimento Apuratório 
Preliminar – PAP seja convertido em Representação, nos termos do artigo 
9º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 291/2019. 

III – Determinar ao Departamento de Documentação e Protocolo que 
promova o afastamento do sigilo da Representação em apreço, com 
fundamento no item I, letra “d”, da Recomendação nº 2/2013/GCOR, de 
25.3.2013, de forma que o seu processamento ocorra sem qualquer 
restrição ao acesso às suas informações; 

IV – Determinar ao Departamento de Documentação e Protocolo que, após 
a conversão e demais providências de praxe, encaminhe o Processo à 
Secretaria Geral de Controle Externo para emissão de Relatório Preliminar 
de análise do mérito, podendo a Unidade Técnica realizar as diligências 
necessárias à instrução dos autos; 

V – Determinar ao Assistente de Gabinete que promova a publicação desta 
Decisão Monocrática, que servirá de ciência à Representante e aos 
interessados e, em seguida, encaminhe a documentação ao Departamento 
de Documentação e Protocolo para as determinações contidas nos itens II 
a IV supra. 

Cumpra-se. 

Porto Velho, 9 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
Conselheiro Relator 

 

Município de Porto Velho 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00212/19 
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PROCESSO:    03989/18 – TCE-RO. 
SUBCATEGORIA:    Representação 
ASSUNTO:    Representação – Possíveis irregularidades na nomeação do 
Senhor César Licório para exercer o cargo de Secretário Municipal de 
Educação. 
JURISDICIONADO:    Poder Executivo do Município de Porto Velho 
INTERESSADO:    Ministério Público de Contas de Rondônia 
RESPONSÁVEIS:    César Licório - CPF nº 015.412.758-29 
    Alexey da Cunha Oliveira - CPF nº 497.531.342-15 
    Hildon de Lima Chaves - CPF nº 476.518.224-04 
ADVOGADO:    Bruno Valverde Chahaira – OAB/RO nº 9600 
RELATOR:    Conselheiro Francisco Carvalho da Silva 

GRUPO:    I 

SESSÃO:    11ª, de 11 de julho de 2019. 

REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA NOMEAÇÃO 
DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ANÁLISE 
TÉCNICA PRELIMINAR. ABERTURA DE PRAZO PARA A AMPLA 
DEFESA E O CONTRADITÓRIO. SECRETÁRIO EXONERADO. 
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. PERDA 
SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE 
DO MÉRITO. ARQUIVAMENTO. A exoneração de Secretário cuja 
legalidade da nomeação está sendo questionada em processo de 
Representação induz a extinção do feito, sem análise do mérito, por perda 
superveniente do objeto. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Representação, 
com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público de Contas, cujo 
teor noticia possíveis irregularidades na nomeação do Senhor César 
Licório para exercer o cargo de Secretário de Educação do Município de 
Porto Velho, por meio do Decreto nº 3.103/I, de 11 de junho de 2018, 
exarado pelo Prefeito Municipal Hildon de Lima Chaves, como tudo dos 
autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I – Preliminarmente, ratificar o conhecimento da presente Representação 
oferecida pelo Ministério Público de Contas, uma vez que foram atendidos 
os pressupostos de admissibilidade insculpidos nos artigos 52-A, inciso III, 
da Lei Complementar nº 154/96 e 82-A, inciso III, do Regimento Interno 
desta Corte de Contas; 

II – Julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento 
no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicado 
subsidiariamente no âmbito deste Tribunal de Contas, por força do artigo 
99-A, caput, da Lei Complementar nº 154/96, diante da ausência do 
interesse processual, tendo em vista que, na vertente Representação, 
houve a perda superveniente do seu objeto, diante da exoneração, 
comprovadamente levada a efeito pela Administração Municipal, do Senhor 
César Licório no Cargo de Secretário de Educação do Município de Porto 
Velho; 

III - Advertir o Senhor Alexey da Cunha Oliveira, CPF nº 497.531.342-15, 
que a nomeação para ocupação de cargos públicos exige a apresentação 
de certidão negativa de débitos expedida por este Tribunal de Contas, 
conforme dispõe o art. 256 da Constituição do Estado de Rondônia, e a 
ofensa à ordem constitucional sujeita a autoridade nomeante à penalização 
nos termos da legislação vigente; 

IV – Dar ciência, via Diário Oficial, do teor deste acórdão aos interessados. 

V – Determinar ao Departamento do Pleno que, adotadas as medidas de 
praxe, sejam os autos arquivados. 

Participaram do julgamento os Conselheiros VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA SILVA (Relator), WILBER CARLOS 
DOS SANTOS COIMBRA e BENEDITO ANTÔNIO ALVES; o Conselheiro 
Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA; e a Procuradora-Geral do 
Ministério Público de Contas YVONETE FONTINELLE DE MELO. O 
Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO declarou-
se suspeito. 

Porto Velho, quinta-feira, 11 de julho de 2019. 
 
(assinado eletronicamente) 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
Conselheiro Relator                  
  
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 

 
Atos da Secretaria-Geral de Administração 

Decisões 

DECISÃO SEGESP 

DECISÃO N. 23/2019-SEGESP 
PROCESSO: Sei n. 006944/2019 
INTERESSADO: Wagner Pereira Antero 
ASSUNTO: Concessão de auxílio saúde condicionado 

Trata-se de requerimento (0122478), formalizado pelo servidor Wagner 
Pereira Antero, Assessor I, cadastro n. 990472, lotado na Assessoria de 
Comunicação Social, por meio do qual solicita o pagamento de auxílio 
saúde condicionado. 

Sobre o assunto, a Lei n. 1644/2006, de 29.6.2006, implementou, no 
âmbito desta Corte, o Programa de Assistência à Saúde dos servidores, 
dispondo, em seu artigo 1º, o abaixo transcrito: 

Art. 1º. Fica o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 
autorizado a implementar o Programa de Assistência à Saúde dos seus 
servidores ativos, que será executado nas seguintes modalidades: 

I – Auxílio Saúde Direto, que consiste em benefício pecuniário a ser 
concedido mensalmente a todos os servidores no montante de R$ 50,00 
(cinquenta reais) e; 

II – Auxílio Saúde Condicionado, que consiste em ressarcimento parcial 
dos gastos com Plano de Saúde adquirido diretamente pelo servidor, em 
importância equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Auxílio 
Saúde Direto. 

Por sua vez, a Lei Complementar n. 591/2010, de 22.11.2010, a qual 
dispõe sobre a concessão de Auxílio Local de Exercício aos servidores 
designados para atuarem nas Secretarias Regionais do Tribunal de Contas 
do Estado e dá outras providências, acrescentou o Parágrafo único ao 
artigo 1º da Lei n. 1644/2006, consignando que os Auxílios Saúde Direto e 
Condicionado teriam seus valores alterados por Resolução do Conselho 
Superior desta Corte, que também estabeleceria os agentes públicos 
beneficiados. 

Desta forma, cumprindo o disposto no Parágrafo único do Artigo 1º da Lei 
n. 1644/2006, o Tribunal regulamentou a concessão dos Auxílios Saúde 
Direto e Condicionado por meio da Resolução n. 68/2010-CSA/TCE, que 
estabelece em seu artigo 3º: 

Art. 3º. O auxílio saúde condicionado previsto no inciso II do art. 1º da Lei 
nº 1.644, de 29 de junho de 2006, será concedido mensalmente em 
pecúnia aos agentes públicos ativos do Tribunal de Contas, nos termos 
desta resolução, destinado a ressarcir parcialmente os gastos com plano 
de saúde de seus agentes, que será pago na folha de pagamento, vedado 
qualquer desconto. 
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Embasando sua pretensão, o servidor apresentou o Contrato de Adesão 
do Plano de Saúde UNIMED (0122471), bem como o recibo de pagamento 
do mês de julho/2019 (0122476), os quais comprovam o pagamento da 
despesa com o plano de saúde.  

Neste sentido, considerando não haver dúvidas quanto à aplicação da 
legislação pertinente à solicitação do requerente, bem como a autorização 
constante na Portaria de subdelegação n. 74/2019, publicada no DOeTCE-
RO n. 1807 - ano IX, autorizo a adoção dos procedimentos necessários à 
concessão do auxílio saúde condicionado ao servidor Wagner Pereira 
Antero, mediante inclusão em folha de pagamento com efeitos financeiros 
a partir da data do requerimento, isto é, 5.8.2019. 

Ademais, após inclusão em folha, o servidor deverá comprovar 
anualmente, junto a esta SEGESP, o pagamento das mensalidades, até o 
último dia do mês de fevereiro, com a apresentação do documento de 
quitação do plano de saúde, bem como, informar quando rescindir o 
contrato, conforme determina o inciso II do art. 5º da Lei nº 995/2001, 
alterada pela Lei 1417/2004, publicada no DOE nº 156, de 26.11.2004. 

Cientifique-se, via email institucional, o requerente, por meio da Assessoria 
Técnica desta Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Porto Velho-RO, em 8 de agosto de 2019. 

CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM 
Secretária de Gestão de Pessoas 
Matrícula 370 

 

DECISÃO 

PROCESSO: Sei n. 003318/2019 
INTERESSADO(A): NAYERE GUEDES PALITOT 
ASSUNTO: Pagamento referente à Substituição 

Decisão nº 71/2019/SGA 

Os presentes autos versam sobre requerimento da servidora Nayére 
Guedes Palitot, cadastro n. 990354, Assessora II, lotada no Departamento 
de Acompanhamento de Decisões - DEAD, objetivando o recebimento de 
valor correspondente aos 39 (trinta e nove) dias de substituição, no cargo 
em comissão de Diretora do Departamento de Acompanhamento de 
Decisões, nível TC/CDS-5, conforme as Portarias citadas no Requerimento 
Geral DEAD (0086817).  

Por meio da Instrução Processual n. 203/2019-ASTEC/SEGESP 
(0120523), a Secretaria de Gestão de Pessoas informou que a referida 
servidora, nos termos do art. 268-A do Regimento Interno desta Corte, 
acrescido pelo art. 2º, da Resolução Administrativa n. 80/TCE-RO-2011, 
faz jus ao recebimento de R$ 6.555,81 (seis mil, quinhentos e cinquenta e 
cinco reais e oitenta e um centavos), referente a 39 (trinta e nove) dias de 
substituição no cargo em comissão de Diretora do Departamento de 
Acompanhamento de Decisões, nível TC/CDS-5, conforme informação da 
Divisão de Folha de Pagamento (0119825). 

A Coordenadoria de Análise e Acompanhamento da Despesa dos 
Controles Internos – CAAD, por meio do Parecer Técnico nº 
241/2019/CAAD/TC (0123181), se manifestou favorável ao pagamento da 
despesa, nos seguintes termos: 

"[...] entendemos que, pelas informações e documentos trazidos aos autos, 
nada obsta que o presente seja realizado, devendo antes ser 
providenciada a emissão de todos os documentos contábeis/orçamentários 
legais, relativo ao empenhamento e a liquidação da despesa." 

Os autos não foram remetidos à apreciação da Procuradoria Geral do 
Estado junto a esta Corte de Contas, tendo em vista a não existência de 
dúvida jurídica a ser solucionada, conforme o art. 13 da Resolução n. 
212/2016/TCE-RO. 

É o relatório. 

Decido. 

Consoante relatado, os presentes autos versam acerca de requerimento 
administrativo formulado pela servidora Nayére Guedes Palitot, cadastro n. 
990354, objetivando o recebimento de valores decorrentes de substituição 
no cargo em comissão de Diretora do Departamento de Acompanhamento 
de Decisões, nível TC/CDS-5. 

Conforme a instrução realizada pela SEGESP, apurou-se que a 
interessada faz jus a 39 (trinta e nove) dias de substituição, no cargo em 
comissão de Diretora do Departamento de Acompanhamento de Decisões, 
nível TC/CDS-5, conforme a Portaria n. 515, de 23.6.2015, publicada no 
DOeTCE-RO n. 940 – ano V, de 30.6.2015 (0118668); Portaria n. 599, de 
23.7.2015, publicada no DOeTCE-RO n. 958 – ano V, de 24.7.2015 
(0118671); Portaria n. 683, de 17.8.2017, publicada no DOeTCE-RO n. 
1457 – ano VII, de 22.8.2017 (0118672); Portaria n. 941, de 07.11.2017, 
publicada no DOeTCE-RO n. 1511 – ano VII, de 10.11.2017 (0118673); 
Portaria n. 520, de 18.7.2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1672 – ano VII, 
de 19.7.2018 (0118675); Portaria n. 598, de 20.8.2018, publicada no 
DOeTCE-RO n. 1695 – ano VII, de 21.8.2018 (0118676); Portaria n. 663, 
de 21.9.2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1719 – ano VIII, de 25.9.2018 
(0118677); Portaria n. 111, de 25.2.2019, publicada no DOeTCE-RO n. 
1821 – ano IX, de 07.3.2019 (0118680); Portaria n. 174, de 27.3.2019, 
publicada no DOeTCE-RO n. 1839 – ano IX, de 2.4.2019 (0118681); e 
Portaria n. 471, de 9.7.2019, publicada no DOeTCE-RO n. 1904 – ano IX, 
de 11.7.2019 (0118684). 

A esse respeito, o art. 54 da Lei Complementar n. 68/92 prescreve que 
haverá substituição em caso de impedimentos legais de ocupantes de 
cargos em comissão, e que o substituto fará jus à gratificação pelo 
exercício do cargo ou função de direção ou chefia, nos casos de 
afastamento ou impedimento legal do titular, superior a 30 dias, paga na 
proporção dos dias de efetiva substituição, vejamos: 

"Art. 54. Haverá substituição em caso de impedimentos legais de 
ocupantes de cargos em comissão. 

§ 1º A substituição é automática na forma prevista no Regimento Interno. 

§ 2º O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do cargo ou função 
de direção ou chefia, nos casos de afastamento ou impedimento legal do 
titular, superiores a 30 (trinta) dias, paga na proporção dos dias de efetiva 
substituição.". 

Aliado a isso, o art. 268-A do Regimento Interno desta Corte de Contas, 
acrescido pela Resolução n. 80/TCERO/2011, estabelece: 

"Art. 268-A. O servidor fará jus à vantagem de substituição pelo exercício 
do cargo ou função de direção ou chefia, nos casos de afastamento ou 
impedimento legal do titular, inferior, igual ou superior a 30 (trinta) dias, 
desde que a acumulação dos lapsos de substituição ultrapasse esse 
trintídio legal. " 

Assim, conforme as legislações acima e, restando demonstrado que a 
servidora atuou em regime de substituição pelo período de 35 (trinta e 
cinco) dias, não resta duvida quanto ao direito ao recebimento dos valores 
constante no Demonstrativo de Cálculos nº 277/2019/DIFOP (0119825). 

Ademais, a Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa dos 
Controles Internos – CAAD, por meio do Parecer Técnico nº 
241/2019/CAAD/TC (0123181), opinou favoravelmente ao pagamento. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º, inciso III, alínea “m”, item 4 da 
Portaria n. 83, de 25.1.2016, alterada pela Portaria n. 61, de 4.2.2019, 
defiro o pedido apresentado pela servidora Nayére Guedes Palitot, 
cadastro n. 990354, para conceder-lhe o pagamento correspondente aos 
39 (trinta e nove) dias de substituição, no cargo em comissão de Diretora 
do Departamento de Acompanhamento de Decisões, nível TC/CDS-5, no 
valor de valor de R$ 6.555,81 (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco 



21 
Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1926 ano IX segunda-feira, 12 de agosto de 2019 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
www.tce.ro.gov.br 

 
Documento assinado eletronicamente, 

utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

reais e oitenta e um centavos), conforme Demonstrativo de Cálculos nº 
277/2019/DIFOP (0119825). 

Por consequência, determino a remessa dos presentes autos à Secretária 
de Gestão de Pessoas - SEGESP, para a adoção das medidas pertinentes 
ao referido pagamento, observando-se previamente a disponibilidade 
orçamentária e financeira e a existência de índice para a despesa com 
pessoal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como, a 
agenda de pagamentos adotada nessa unidade. 

Dê ciência da presente decisão à servidora interessada. 

Após, ultimadas as medidas necessárias e procedidas as certificações de 
praxe, concluam-se os autos.  

SGA, 9 de agosto de 2019. 

Joanilce da Silva Bandeira de Oliveira 
Secretária Geral de Administração 

 
Portarias 

PORTARIA 

Portaria n. 043, de 9 de agosto de 2019 

A SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, 
considerando a vigência da Resolução n. 151 /2013/TCE-RO que instituiu 
o "Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos” no âmbito do Tribunal 
de Contas do Estado de Rondônia, atribuindo-lhe competências, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores PAULO CEZAR BETTANIN, ocupante do 
Cargo de Chefe de Divisão, Cadastro n. 990655, indicado para exercer a 
função de FISCAL e OSWALDO PASCHOAL, ocupante do Cargo de 
Assistente de Gabinete, cadastro n. 990502, indicado para exercer a 
função de SUPLENTE do Contrato n. 10/2019/TCE-RO, cujo objeto 
consiste na locação de imóvel situado na Avenida Sete de Setembro, n. 
2499, Bairro São Cristóvão, em Porto Velho/Rondônia, Matrícula n. 16.780, 
conforme Certidão de Inteiro Teor expedida pelo Cartório do 2° Ofício de 
Registro de Imóveis desta capital, para instalação da Escola Superior de 
Contas e Arquivo Geral do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 
incluindo alterações de layout, em substituição aos servidores Fernando 
Junqueira Bordignon, cadastro n. 507 e, Mônica Christiany Gonçalves da 
Silva, cadastro n. 550004. 

Art. 2° O Fiscal e o Suplente quando em exercício, anotarão em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas a execução contratual, 
determinando à contratada, a plena regularização das faltas ou defeitos 
eventualmente observados. 

Art. 3° As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal de contrato deverão ser solicitadas, em tempo hábil, à Divisão de 
Gestão de Contratos e Registro de Preços (DIVCT), para adoção das 
medidas pertinentes que serão submetidas à superior deliberação. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5° Os efeitos desta portaria cessarão a partir do perfeito cumprimento 
da obrigação do Contrato n. 10/2019/TCE-RO, bem como de todas as 
providências pertinentes ao Processo Administrativo n. 004935/2019/SEI, 
para encerramento e consequente arquivamento. 

CLEICE DE PONTES BERNARDO 
Secretária Executiva de Licitações e Contratos

 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Portaria nº40/2019, de 08, de agosto, de 2019. 

Concede Suprimento de Fundos. 

A SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe 
confere o artigo 1º, inciso I, alínea “b” da Portaria nº. 130, de 9.1.2012, 
publicada no DOE TCE-RO nº. 116 – Ano II, de 9.1.2012, e considerando o 
que consta do Processo nº. 007031/2019 resolve: 

Art. 1º. Conceder Suprimento de Fundos em regime de adiantamento ao 
servidor PAULO CÉZAR BETTANIN, Chefe da Divisão de manutenção e 
Serviços , cadastro nº 990655, na quantia de R$ 1.000,00 (mil reias). 

CÓDIGO PROGRAMÁTICO / NATUREZA DE DESPESA / VALOR (R$) 

01.122.1265.2981 / 3.3.90.39 / 1.000,00 

Art. 2º. O prazo de aplicação do adiantamento será no período de 
06/08/2019 a 05/09/2019, a presente solicitação se faz necessária para 
que o suprido de maneira preventiva e em caráter emergencial realize 
possíveis despesas de pequena monta com a finalidade de adquirir 10 
(dez) coletes/jalecos de identificação "CIPA segurança" para atender a 
Comissão de Prevenção de Acidentes - CIPA, criada pela Portaria n. 
525/2018/TCE-RO que tem como objetivo promover a prevenção de riscos 
laborais, criando mecanismos ideais para garantia da integridade dos 
membros, servidores, colaboradores e visitantes desta Corte de Contas. 
Este ato tem previsão legal na Resolução n. 58/TCE-RO-2010, com 
apresentação da prestação de contas dentro dos 5 (cinco) dias 
subsequentes do término do prazo de aplicação. 

Art. 3º A Divisão de Contabilidade – DIVCONT do Departamento de 
Finanças – DEFIN efetuará os registros referentes à caracterização da 
responsabilidade do agente e as conferências da documentação 
comprobatória da aplicação. 

Art. 4º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir de 06/08/2019. 

JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA 
Secretária Geral de Administração 

 
Licitações 

Avisos 

REABERTURA DE PRAZO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019/TCE-RO 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por intermédio de seu 
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 621/2018, em atendimento ao 
solicitado pela Secretária-Geral de Administração, Processo 
002529/2019/SEI, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Presidente, torna pública a REABERTURA do certame licitatório na 
modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço, critério de 
julgamento menor preço por item, realizado por meio da internet, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, local onde se encontra disponível o 
Edital para download gratuito. O certame será regido pelas disposições da 
Lei Federal 10.520/02, da Lei Federal nº 12.846/13, do Decreto Federal 
5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 
13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei 



22 
Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1926 ano IX segunda-feira, 12 de agosto de 2019 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
www.tce.ro.gov.br 

 
Documento assinado eletronicamente, 

utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições 
e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, visando 
formalização de Ata de Registro de Preços, tendo como unidade 
interessada a Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e 
Comunicação- SETIC/TCE-RO. O encerramento do recebimento de 
propostas e a abertura da sessão pública será no dia 23/08/2019, horário: 
10 horas (horário de Brasília-DF). OBJETO: Fornecimento, mediante 
Sistema de Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses, de 
MacBooks Pro - Apple com AppleCare Protection Plan de 36 (trinta e seis) 
meses para os equipamentos e de licenças de softwares diversos (Suite 
Adobe Creative Cloud for Teams para macOS, Office Home & Business 
2016 para macOS, Parallels Desktop 11 para macOS e CorelDRAW 
Graphics Suite X8), para atender às necessidades do Tribunal de Contas 
do Estado de Rondônia, conforme quantidades, condições e 
especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital. O 
valor total estimado da presente contratação é de R$ 205.833,96 (duzentos 
e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos). 

JANAINA CANTERLE CAYE 
Pregoeira TCE-RO 

 
Secretaria de Processamento e Julgamento 

Atas 

ATAS DE DISTRIBUIÇÃO 

ERRATA 
 
NA ATA DE DISTRIBUIÇÃO DA 30/2019-DDP 

ONDE SE LÊ: 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO – 30/2019-DDP 

No período entre 28 de julho e 3 agosto foram realizadas no Departamento 
de Documentação e Protocolo, a distribuição e redistribuição no sistema 
PC-e um total de 49 (quarenta e nove) processos entre físicos e 
eletrônicos, por sorteio, na forma convencional conforme subcategorias 
abaixo elencadas de acordo com o artigo 239, combinado com os artigos; 
240 e 245 do Regimento Interno, e Resolução nº 187/2015/TCE/RO. 
Ressalta-se também que todos os dados foram extraídos do PCe 
(Processo de Contas Eletrônico TCER) no dia 30 de julho de 2019. 

LEIA-SE: 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO – 30/2019-DDP 

No período entre 28 de julho e 3 agosto foram realizadas no Departamento 
de Documentação e Protocolo, a distribuição e redistribuição no sistema 
PC-e um total de 49 (quarenta e nove) processos entre físicos e 
eletrônicos, por sorteio, na forma convencional conforme subcategorias 
abaixo elencadas de acordo com o artigo 239, combinado com os artigos; 
240 e 245 do Regimento Interno, e Resolução nº 187/2015/TCE/RO. 
Ressalta-se também que todos os dados foram extraídos do PCe 
(Processo de Contas Eletrônico TCER) no dia 05 de agosto de 2019. 

Porto Velho, 12 de agosto de 2019. 

Renata Krieger Arioli 
Diretora do Departamento de Documentação e Protocolo – DDP 
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