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1 - RELATÓRIO 

 
Versam os autos levados em destaque sobre a prestação da Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico – SEDET referente ao exercício financeiro de 
2015.  

 
A Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual (DFAE) identificou 

ocorrências que estão descritas em seu relatório, acostado às págs. 1/34 da peça 10.  
 
Os gestores Francisco das Chagas de Sousa e José Icemar Lavor Neri, 

secretários da SEDET, respectivamente durante os períodos de 01/01/2015 a 05/03/2015 e 
06/03/2015 a 31/12/2015, apresentaram defesas e documentos acostados respectivamente 
às peças 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 

 
Ato contínuo, a divisão técnica apreciou os documentos apresentados pelo 

gestor, emitindo relatório de análise de contraditório (peça 28). 
 
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas 

para análise e emissão de parecer conclusivo. 
 
É o relatório. Passa-se a opinar. 
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2 - FUNDAMENTAÇÃO 

 
 
2.1. DAS LICITAÇOES E CONTRATOS: 
 
2.1.1 - Gestão: Francisco das Chagas de Sousa (01/01 – 05/03/2015) 
 

a) Contrato nº 001/2014: 
 

 Ausência de justificativa para as prorrogações da vigência do 
contrato, contrariando o §2° do art. 57 da Lei 8.666/93: 
 

Segundo o gestor, a prorrogação do contrato durante sua gestão se deu por 
conta do período chuvoso ocorrido no início de 2015. Alega que, caso a obra fosse 
interrompida, tal fato acarretaria perda de materiais e serviços, onerando a execução.  

 
Contudo, a divisão técnica esclarece que as hipóteses de prorrogação 

contratual são taxativas, devendo ser previamente justificadas, autuadas em processo e 
autorizadas pela autoridade competente, o que não restou evidenciado no presente caso. 
Adverte ainda que a apresentação de justificativas apenas em sede de defesa é tardia, 
impossibilitando a verificação da real necessidade de prorrogação.  

 

 Ausência de competência técnica e legal, por parte da contratante 
(SEDET), para executar obras e serviços de engenharia, 
contrariando o §1°, art. 7º da Lei 8.666/93: 
 

Inicialmente alega a defesa que a SEDET não é originada da Secretaria da 
Ciência e Tecnologia, como aponta o relatório, mas da Secretaria do Trabalho e do 
Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e do Turismo, que, por sua vez, originou-se da 
Secretaria da Indústria Comércio e Turismo. Portanto, assevera que as atribuições da 
SEDET são as mesmas de sua antecessora, que se encontram positivadas no art. 31 da Lei 
Complementar n° 28/2003, cujo inciso I do citado artigo traz a competência para promover, 
orientar, coordenar e supervisionar a política de desenvolvimento da Indústria Comércio e 
Turismo do Estado do Piauí. 
 

Informa que o contrato em comento teve como objeto a pavimentação 
asfáltica da Estrada das Cajazeiras, que liga a PI-112 até a TER-150, e que tal obra está de 
acordo com as atribuições previstas no dispositivo supra, pois contribuirá ainda mais para 
facilitar o escoamento dos produtos industrializados, como também a chegada de matérias-
primas ao Polo Industrial Norte de Teresina, além de atrair novos investimentos para a 
região. 

 
Por fim, alega que o contrato foi assinado antes de sua gestão, portanto não 

possui qualquer responsabilidade sobre eventual vício na formalização da licitação em 
referência. 

 
Analisando aos argumentos apresentados, a divisão técnica, em síntese, 

informa que “(...) alegações de que tais atribuições conferem à SEDET autonomia para 
realizar licitações e execuções de obras e serviços de engenharia não merecem prosperar”.  
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Com efeito, segundo constatou a DFAE, somente com a alteração realizada 
por meio do projeto de lei 53/2016, a SEDET passou a ter competência para “projetar, licitar, 
executar, fiscalizar e acompanhar obras e serviços de engenharia”. Assim, falha não sanada 
para o exercício financeiro em análise, havendo desvio de finalidade entre a realização da 
obra e as atribuições legais do órgão. 
 

 Procedimento licitatório e contratação ocorreram mesmo com a 
existência de pareceres da PGE-PI manifestando-se contrariamente à 
continuidade do certame: 

 
A defesa argumenta que a formalização da licitação se deu anteriormente à 

sua gestão, portanto, não possui qualquer responsabilidade pelos vícios apontados. 
 
Nada obstante, a divisão técnica constatou a que execução se estendeu 

durante a gestão do defendente, em razão do termo aditivo assinado em 05/02/2015. Assim, 
verificou que parte da execução do contrato se deu durante sua gestão, que desconsiderou 
as irregularidades à época de sua assinatura.  

 
Ademais, o fato de uma determinada situação de ilegalidade ter se originado 

de uma administração anterior não exime o atual gestor de responsabilidade no caso de 
manutenção do vício existente. Assim, cabe ao administrador que inicia uma gestão verificar 
os processos de geração das despesas em andamento assim como os contratos realizados. 

  
b) Contrato de Locação de Veículos: 

 

 Ausência de publicação do extrato do contrato e aditamentos nos 
autos dos processos analisados – art. 61, Parágrafo Único, da Lei no 
8.666/93 (falha reincidente) 

 
O Gestor alega que não foi o responsável pelos atos apresentados nesta 

ocorrência, uma vez que anteriores ao início de sua gestão. Sustenta ainda que é possível o 
aproveitamento da proposta mais vantajosa de uma licitação por órgãos alheios ao ente que 
realizou o procedimento licitatório. Por fim, afirma que no caso em tela, o pregão, realizado 
pelo Município de Teresina, fora publicado em jornal de grande circulação, fixado em mural 
de avisos e publicado no Diário Oficial do Município. 

 
No entanto, a divisão técnica verificou constar prorrogação, com respectiva 

assinatura de termo aditivo pelo Gestor. Todavia, a análise da regularidade do contrato 
restou prejudicada diante do não envio da documentação comprobatória no processo de 
pagamento, conforme informou a DFAE. 
 

 Contrato 02/2012 firmado com fundamento em ata de registro de 
preços vencida – inobservância do art. 15, §3°, III, da Lei no 8.666/93 
c/c art. 9o da Lei no 10.520/02: 

 
O Gestor alega que não foi o responsável pelos atos apresentados nesta 

ocorrência, uma vez que anteriores ao início de sua gestão. Defende ainda a possibilidade 
de cada Estado Membro, no âmbito de sua competência legislativa complementar, editar 
norma no sentido de alterar o disposto no inciso III, do §3° do art. 15 da Lei 8.666/93, 
podendo permitir a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços por prazo superior 
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a 1 (um) ano. Alega, desse modo, que a Lei estadual n° 6.301, de 07 de janeiro de 2013, em 
seu art. 3°, §1°, admite a prorrogação da ata de registro de preços por até 1 (um) ano, desde 
que não ultrapassado o prazo total de 2 (dois) anos.  

 
Este MPC tem firme entendimento que a prática da carona foi inválida, pois 

fora realizada com base em ata de registro de preços que não mais deveria produzir efeitos 
no mundo jurídico.  

 
Entretanto, o TCE/PI, em análise de incidente de constitucionalidade atinente 

à matéria, contrariando a orientação ministerial, decidiu pela possibilidade de prorrogação 
da ata, quando atender aos seguintes critérios cumulativos: previsão da prorrogação, preço 
mais vantajoso, concordância do fornecedor, exigência de que no aditivo conste apenas a 
quantidade de bens que consta como saldo remanescente e publicação (Decisão 351/17). 
Contudo, a decisão exarada não teve transito em julgado no âmbito dessa Corte de Contas, 
estando atualmente sendo objeto de recurso por parte deste parquet de contas.  

 

 Adesão à Ata de Registro de Preços de Prefeitura, contrariando o 
princípio da publicidade:  
 

Novamente, alega que não foi o responsável pelos atos apresentados nesta 
ocorrência, uma vez que são anteriores ao início de sua gestão tendo este apenas se 
limitados a dar prosseguimento à licitação, a fim de evitar danos ao erário público. Sustenta 
ainda que é possível o aproveitamento da proposta mais vantajosa de uma licitação por 
órgãos alheios ao ente que realizou o procedimento licitatório. Por fim, afirma que no caso 
em tela, o pregão, realizado pelo Município de Teresina, fora publicado em jornal de grande 
circulação, fixado em mural de avisos e publicado no Diário Oficial do Município. 

 
Em verdade, a adesão por órgão de esfera de abrangência territorial maior 

(Estado) a um registro de preços elaborado por esfera de abrangência territorial menor 
(Município) se constitui em fuga ao grau de abrangência da publicidade do certame exigível 
por força do disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/93. Este, aliás, é o entendimento pacifico no 
âmbito da Corte de Contas da União consoante decisão materializada no ACÓRDÃO Nº 
1791/2012 – TCU – 2ª Câmara. 
 

Ademais, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2.692/2012, debateu, 
entre vários aspectos controversos do instituto, a análise da dificuldade na fiscalização de 
diversos contratos administrativos oriundos da prática. Destarte, recomenda-se que não haja 
adesões de órgãos estaduais a atas municipais. 

 

 Ausência de realização de pesquisa de preços quando das 
prorrogações dos contratos, contrariando o § 1º do art. 32 do Decreto 
14.483/2011 c/c inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93: 
 

O gestor alega não ter sido responsável pelos atos apresentados nesta 
ocorrência, quais sejam, prorrogação do contrato n° 008/2011 através do 6° termo aditivo e 
do contrato n° 002/2012 através do 5° termo aditivo.  

 
A divisão técnica esclareceu que, de fato, o Sr. Francisco das Chagas de 

Souza não foi o responsável pelos termos aditivos em análise. Falha que não se atribui ao 
gestor. 
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 Ausência de justificativa para as prorrogações da vigência dos 
contratos, contrariando o §2° do art. 57 da Lei no 8.666/93 
 
Novamente, o gestor alega não ter sido responsável pelos atos apresentados 

nesta ocorrência, quais sejam, prorrogação do contrato n° 008/2011 através do 6° termo 
aditivo e do contrato n° 002/2012 através do 5° termo aditivo. Falha que não se atribui ao 
gestor. 

 
c) Contrato N° 002A/2011 
 

 Prorrogação do contrato depois de expirado o prazo de validade do 
contrato, através do 4° termo aditivo: 
 

A defesa argumenta não ter sido responsável pelos fatos apresentados nesta 
ocorrência. Alega que “por equívoco da equipe de licitações, no momento de datar o 
contrato, bem como em razão da necessidade da tramitação do referido processo 
administrativo entre a SEDET, a Controladoria Geral do Estado do Piauí, a Secretaria de 
Administração e Previdência do Estado do Piauí e a Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 
conforme se observa nos ofícios e despachos anexos”. 

 
Pugna, por fim, pelo o afastamento da ocorrência com base no principio da 

instrumentalidade das formas, que sugere, no seu entender, a superação do rigor formal 
quando atingido os fins materiais com eficiência por outros meios.  

 
O Ministério Público de Contas compartilha das conclusões exaradas pela 

DFAE em contraditório, sendo desnecessário tecer maiores esclarecimentos quanto a esse 
item.  

 

 Publicação do extrato do termo aditivo de nº 9, após o prazo do 
Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n. 8.666/93: 
 

A defesa alega não ser responsável pela ausência de publicação tempestiva 
do 9° termo aditivo, posto que tal publicação, conforme indicado pela própria equipe de 
fiscalização, deveria ter ocorrido até o dia 05 de dezembro de 2014 (5° dia Útil do mês 
seguinte), não possuindo o gestor qualquer responsabilidade sobre eventual atraso na 
publicação do termo aditivo. 

 
Em síntese, a divisão técnica conclui que a publicação intempestiva do termo 

aditivo não compromete irreversivelmente a regularidade da contratação, nem desfaz seu 
vínculo, porém enseja responsabilidade do gestor que deixou de promover a publicação no 
prazo legal. No caso em tela, a responsabilidade deve ser atribuída à gestão de 2014, visto 
que o contrato não expirou no exercício de 2015. Falha sanada para o então gestor. 

 

 Ausência de realização de pesquisa de preços quando das 
prorrogações do contrato, contrariando o §1º do art. 32 do Decreto 
14.483/2011 c/c inciso II do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e Ausência de 
justificativa para as prorrogações da vigência do contrato, contrariando 
o §2° do art. 57 da Lei no 8.666/93: 
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A defesa alega não ser responsável por estas ocorrências, relacionadas ao 
11° Termo Aditivo, de 13/11/2015, já que permaneceu a frente da gestão da SEDET apenas 
até 05/03/2015. Assiste razão à defesa, falhas insubsistentes.  

 
2.1.2 - Gestão: José Icemar Lavor Neri (06/03 – 31/12/2015) 
 
a) Contrato 001/2014: 

 

 Ausência de justificativa para as prorrogações da vigência do 
contrato, contrariando o § 2º do art. 57 da Lei no 8.666/93:  
 

O Gestor alega que a prorrogação do contrato durante sua gestão se deu por 
conta do período chuvoso ocorrido no início de 2015. Alega que se a obra fosse 
interrompida, acarretaria perda de materiais e serviços, onerando a execução.  

 
Contudo, a divisão técnica esclarece que a Lei 8.666/93, em seu art. 57, §1°, 

admite a prorrogação dos contratos, quando da execução, desde que ocorram alguns dos 
motivos descritos nos incisos I a VI, motivos esses ausentes nos autos.  Adverte ainda que a 
apresentação de justificativas apenas em sede de defesa é tardia, impossibilitando a 
verificação da real necessidade de prorrogação.  

 

 Ausência de competência técnica e legal, por parte da contratante 
(SEDET), para executar obras e serviços de engenharia, contrariando o 
§ 1º, art. 7º da Lei 8666/93: 
 

Inicialmente alega a defesa que a SEDET não é originada da Secretaria da 
Ciência e Tecnologia, como aponta o relatório, mas da Secretaria do Trabalho e do 
Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e do Turismo, que, por sua vez, originou-se da 
Secretaria da Indústria Comércio e Turismo. Portanto, assevera que as atribuições da 
SEDET são as mesmas de sua antecessora, que se encontram positivadas no art. 31 da Lei 
Complementar n° 28/2003, cujo inciso I traz a competência para promover, orientar, 
coordenar e supervisionar a política de desenvolvimento da Indústria Comércio e Turismo do 
Estado do Piauí. 
 

Informa que o contrato em comento teve como objeto a pavimentação 
asfáltica da Estrada das Cajazeiras, que liga a PI-112 até a TER-150, e que tal obra está de 
acordo com as atribuições previstas no dispositivo supra, pois contribuirá ainda mais para 
facilitar o escoamento dos produtos industrializados, como também a chegada de matérias-
primas ao Polo Industrial Norte de Teresina, além de atrair novos investimentos para a 
região. 

 
Por fim, alega que o contrato foi assinado antes de sua gestão, portanto não 

possui qualquer responsabilidade sobre eventual vício na formalização da licitação em 
referência. 

 
Analisando aos argumentos apresentados, a divisão técnica, em síntese, 

informa que “(...) alegações de que tais atribuições conferem à SEDET autonomia para 
realizar licitações e execuções de obras e serviços de engenharia não merecem prosperar”.  
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Com efeito, segundo constatou a DFAE, somente com a alteração realizada 
por meio do projeto de lei 53/2016, a SEDET passou a ter competência para “projetar, licitar, 
executar, fiscalizar e acompanhar obras e serviços de engenharia”. Assim, falha não sanada 
para o exercício financeiro em análise, havendo desvio de finalidade entre a realização da 
obra e as atribuições legais do órgão. 

 

 Procedimento licitatório e contratação ocorreram mesmo com a 
existência de pareceres da PGE-PI manifestando-se contrariamente à 
continuidade do certame: 

 
A defesa argumenta que a formalização da licitação se deu anteriormente à 

sua gestão, portanto, não possui qualquer responsabilidade pelos vícios apontados. 
 
Nada obstante, a divisão técnica constatou a que execução se estendeu 

durante a gestão do defendente, em razão do termo aditivo assinado em 15//07/2015. 
Assim, verificou que parte da execução do contrato se deu durante sua gestão, que 
desconsiderou as irregularidades à época de sua assinatura.  

 
Assim, o fato de uma determinada situação de ilegalidade ter se originado de 

uma administração anterior não exime o atual gestor de responsabilidade no caso de 
manutenção do vício existente. Assim, cabe ao administrador que inicia uma gestão verificar 
os processos de geração das despesas em andamento assim como os contratos realizados. 

  
d) Contrato de Locação de Veículos: 

 

 Ausência de publicação do extrato do contrato e aditamentos nos 
autos dos processos analisados – art. 61, Parágrafo Único, da Lei no 
8.666/93 (falha reincidente) 

 
O Gestor alega que não foi o responsável pelos atos apresentados nesta 

ocorrência, uma vez que anteriores ao início de sua gestão. Sustenta ainda que é possível o 
aproveitamento da proposta mais vantajosa de uma licitação por órgãos alheios ao ente que 
realizou o procedimento licitatório. Por fim, afirma que no caso em tela, o pregão, realizado 
pelo Município de Teresina, fora publicado em jornal de grande circulação, fixado em mural 
de avisos e publicado no Diário Oficial do Município. 

 
No entanto, a divisão técnica verificou constar prorrogação, com respectiva 

assinatura de termo aditivo pelo Gestor. Todavia, a análise da regularidade do contrato 
restou prejudicada diante do não envio da documentação comprobatória no processo de 
pagamento, conforme informou a DFAE. 
 

 Contrato 02/2012 firmado com fundamento em ata de registro de 
preços vencida – inobservância do art. 15, §3°, III, da Lei no 8.666/93 
c/c art. 9o da Lei no 10.520/02: 

 
O Gestor alega que não foi o responsável pelos atos apresentados nesta 

ocorrência, uma vez que anteriores ao início de sua gestão. Defende ainda a possibilidade 
de cada Estado Membro, no âmbito de sua competência legislativa complementar, editar 
norma no sentido de alterar o disposto no inciso III, do §3° do art. 15 da Lei 8.666/93, 
podendo permitir a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços por prazo superior 
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a 1 (um) ano. Alega, desse modo, que a Lei estadual n° 6.301, de 07 de janeiro de 2013, em 
seu art. 3°, §1°, admite a prorrogação da ata de registro de preços por até 1 (um) ano, desde 
que não ultrapassado o prazo total de 2 (dois) anos.  

 
Este MPC tem firme entendimento que a prática da carona foi inválida, pois 

fora realizada com base em ata de registro de preços que não mais deveria produzir efeitos 
no mundo jurídico.  

 
Entretanto, o TCE/PI, em análise de incidente de constitucionalidade atinente 

à matéria, contrariando a orientação ministerial, decidiu pela possibilidade de prorrogação 
da ata, quando atender aos seguintes critérios cumulativos: previsão da prorrogação, preço 
mais vantajoso, concordância do fornecedor, exigência de que no aditivo conste apenas a 
quantidade de bens que consta como saldo remanescente e publicação (Decisão 351/17). 
Contudo, a decisão exarada não teve transito em julgado no âmbito dessa Corte de Contas, 
estando atualmente sendo objeto de recurso por parte deste parquet de contas.  

 

 Adesão à Ata de Registro de Preços de Prefeitura, contrariando o 
princípio da publicidade:  
 

Novamente, alega que não foi o responsável pelos atos apresentados nesta 
ocorrência, uma vez que são anteriores ao início de sua gestão tendo este apenas se 
limitados a dar prosseguimento à licitação, a fim de evitar danos ao erário público. Sustenta 
ainda que é possível o aproveitamento da proposta mais vantajosa de uma licitação por 
órgãos alheios ao ente que realizou o procedimento licitatório. Por fim, afirma que no caso 
em tela, o pregão, realizado pelo Município de Teresina, fora publicado em jornal de grande 
circulação, fixado em mural de avisos e publicado no Diário Oficial do Município. 

 
Em verdade, a adesão por órgão de esfera de abrangência territorial maior 

(Estado) a um registro de preços elaborado por esfera de abrangência territorial menor 
(Município) se constitui em fuga ao grau de abrangência da publicidade do certame exigível 
por força do disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/93. Este, aliás, é o entendimento pacifico no 
âmbito da Corte de Contas da União consoante decisão materializada no ACÓRDÃO Nº 
1791/2012 – TCU – 2ª Câmara. 
 

Ademais, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2.692/2012, debateu, 
entre vários aspectos controversos do instituto, a análise da dificuldade na fiscalização de 
diversos contratos administrativos oriundos da prática. Destarte, recomenda-se que não haja 
adesões de órgãos estaduais a atas municipais. 

 

 Ausência de realização de pesquisa de preços quando das 
prorrogações dos contratos, contrariando o § 1º do art. 32 do Decreto 
14.483/2011 c/c inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93: 
 

O gestor alega que o §1° do art. 32, do Decreto 14.483/2011 remete a 
necessidade apenas de que o agente público tem de balizar-se nos preços praticados no 
mercado e as aquisições semelhantes ao do setor privado. Sustenta que nada impede que a 
pesquisa seja realizada por registros publicados em sítios oficiais, sem a necessidade formal 
de sua afixação no processo para comprovar a efetiva pesquisa de preço. 
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Todavia, a divisão técnica ressalta que não restou demonstrada a efetiva 
realização de prévia pesquisa de preços.  

 

 Ausência de justificativa para as prorrogações da vigência dos 
contratos, contrariando o §2° do art. 57 da Lei no 8.666/93:  
 
A defesa argumenta que a locação de veículos deu-se para atender às 

necessidades da SEDET, permitindo que esta cumpra seu papel de promover o 
desenvolvimento econômico e tecnológico no Estado do Piauí. Tal contratação se fez 
necessária, em face da SEDET não dispor de veículos suficientes para atender às 
constantes diligências que são realizadas em todo o Piauí. 

 
Contudo, a divisão técnica esclarece que a Lei 8.666/93, em seu art. 57, §1°, 

admite a prorrogação dos contratos, quando da execução, desde que ocorram alguns dos 
motivos descritos nos incisos I a VI, motivos esses ausentes nos autos. Adverte ainda que a 
apresentação de justificativas apenas em sede de defesa é tardia, impossibilitando a 
verificação da real necessidade de prorrogação.  

 
e) Contrato N° 002A/2011 
 

 Prorrogação do contrato depois de expirado o prazo de validade do 
contrato, através do 4° termo aditivo: 
 

A defesa argumenta não ter sido responsável pelos fatos apresentados nesta 
ocorrência. Alega que “por equívoco da equipe de licitações, no momento de datar o 
contrato, bem como em razão da necessidade da tramitação do referido processo 
administrativo entre a SEDET, a Controladoria Geral do Estado do Piauí, a Secretaria de 
Administração e Previdência do Estado do Piauí e a Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 
conforme se observa nos ofícios e despachos anexos”. 

 
Pugna, por fim, pelo o afastamento da ocorrência com base no principio da 

instrumentalidade das formas, que sugere, no seu entender, a superação do rigor formal 
quando atingido os fins materiais com eficiência por outros meios.  

 
O Ministério Público de Contas compartilha das conclusões exaradas pela 

DFAE em contraditório, sendo desnecessário tecer maiores esclarecimentos quanto a esse 
item.  

 

 Publicação do extrato do termo aditivo de nº 9, após o prazo do 
Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n. 8.666/93: 
 

A defesa alega não ser responsável pela ausência de publicação tempestiva 
do 9° termo aditivo, posto que tal publicação, conforme indicado pela própria equipe de 
fiscalização, deveria ter ocorrido até o dia 05 de dezembro de 2014 (5° dia Útil do mês 
seguinte), não possuindo este defendente qualquer responsabilidade sobre eventual atraso 
na publicação do termo aditivo. 

 
Em síntese, a divisão técnica conclui que a publicação intempestiva do termo 

aditivo não compromete irreversivelmente a regularidade da contratação, nem desfaz seu 
vínculo, porém enseja responsabilidade do gestor que deixou de promover a publicação no 
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prazo legal. No caso em tela, a responsabilidade pode ser atribuída à gestão de 2014. Falha 
sanada para o então gestor. 

 

 Ausência de realização de pesquisa de preços quando das 
prorrogações do contrato, contrariando o §1º do art. 32 do Decreto 
14.483/2011 c/c inciso II do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e Ausência de 
justificativa para as prorrogações da vigência do contrato, contrariando 
o §2° do art. 57 da Lei no 8.666/93: 
 
O gestor alega que, conforme se verifica nos autos do referido processo 

administrativo, foi realizada a pesquisa de preços, havendo retorno de três empresas, cujos 
valores apresentados em orçamento foram superiores aos praticados pela contratada, 
ficando comprovada, com isso, a vantagem na renovação do contrato com a empresa 
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA.  

 
Alega ainda que o processo para prorrogação através do 11° Termo Aditivo, 

de 13/11/2015, foi instruído tanto com pesquisa de preços quanto com justificativa.  
 
A divisão técnica informa que a documentação acostada aos autos comprova 

a realização da pesquisa e a vantagem da prorrogação. Assim, considerou as falhas como 
sanadas. 

 
 
2.2. DOS CONVÊNIOS – INSPEÇÃO 013460/2015:  
 
Resp. Sr. José Icemar Lavor Neri. 
 
2.2.1 Convênio nº 001/2015: A SEDET celebrou o Convênio nº 001/2015 – 

SEDET, com a Associação Piauiense de Apoio e Incentivo a Ações e Estudos para o 
Desenvolvimento Sustentável (ASPAIEDES), inscrita no CNPJ sob nº 11.068.570/0001-30, 
celebrado em 23/06/2015. 
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 Análise da Prestação de Contas Parcial – Processo administrativo do 
órgão nº 20.476/2016, de 19/08/2016:  
 
A divisão técnica constatou que a análise do processo de prestação de contas 

em referência reflete o plano de trabalho do convênio firmado que, conforme análise feita de 
sua execução (fls. 02 a 20 e 32/49 da peça 7), não contém os elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar suficientemente o objeto e as 
demandas inerentes à sua consecução. O plano de trabalho e o orçamento são genéricos. 

 
Constatou ainda o que se segue: 
 

 Ausência de parecer da SEDET sobre a prestação de contas, contrariando 
os arts. 39 e 40 da IN 01/09 da SEPLAN/SEFAZ/CGE; 

 

 Cópia de documentos (cheques, incluindo o verso) em desacordo com o 
art. 33, “f” da IN 001/2009; 

 

 Certificação (atesto) das despesas abaixo descritas feita em desacordo 
com o art. 33, “e” da IN 001/2009; 

 

 Certificação das seguintes despesas em desacordo com o art. 63 da Lei 
4.320/64: 

 

 

 
 

 Não constou dos autos as cópias das cotações de preços realizadas, em 
    desacordo com o art. 33, “l” da IN 001/2009; 
 

 Execução do objeto em desacordo com a cláusula quarta – 2.b do 
Convênio nº 001/2015 SEDET: A utilização de recursos em desacordo com 
o Plano de Trabalho constitui motivo para rescisão do convênio – art. 10, I 
do Decreto nº 12440, de 01/12/2006. 

 
O gestor afirma que as ocorrências apontadas já foram constatadas pela 

própria SEDET e que já foi enviado ofício à ASPAIEDES, para que esta possa sanar as 
irregularidades encontradas na análise da prestação de contas. Alega que esta medida visa 
sanar irregularidades e apurar eventuais responsabilidades, não havendo razão para 
subsistirem as ocorrências perante o Tribunal de Contas.  
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Em contraditório, a divisão técnica esclarece que a defesa se limitou a dizer 

que as ocorrências foram constatadas e que foi enviado ofício à ASPAIEDES, sem, contudo, 
apresentar qualquer justificativa para as ocorrências.  

 
Impende observar que os convênios firmados pela Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do PI – SEDET foram objeto de Inspeção 
realizada pela 5ª Divisão de Fiscalização da Administração Estadual – Concomitante de 
Fiscalização, em conjunto com a Assessoria Técnica do gabinete da Procuradoria-Geral 
deste Parquet.  

 
Com efeito, a DFAE, mediante inspeção in loco, constatou que instituição 

convenente que não possui capacidade técnica para operação do plano de trabalho, 
em ofensa aos princípios da Eficiência, Economicidade e Moralidade administrativa. 
Destacou-se que a Associação Piauiense de Apoio e Incentivo a Ações e Estudos para o 
Desenvolvimento deveria contratar as atividades para a realização das atividades do 
Convênio, dentre eles, consultorias, seminários, palestras, dentre outros. Entretanto, para 
que estes serviços sejam bem desempenhados, entende-se que é necessário um corpo 
técnico de especialistas, não foi constatado histórico de desempenho, com indicação de 
serviços de consultorias, seminários, palestras. 

 
No caso, inexiste qualquer atestado de capacitação técnica ou comprovação 

de atuação pretérita específica da associação conveniada, revelando que esta foi escolhida 
pela Administração em manifesta ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade, 
eficiência e isonomia. 

 
Ressalte-se que a DFAE, mediante inspeção in loco, constatou que a 

Associação não possui corpo técnico especializado, não possui estrutura para fazer 
frente às demandas objeto do convênio e não possui qualquer registro de 
empregados e bens, sendo claramente inexequível o convênio celebrado. 
 

Dessa maneira, como bem entendeu a divisão técnica, a referida Associação 
não tem suporte técnico, administrativo e operacional para desenvolver as atividades que 
são objeto do convênio, impossibilitando o cumprimento da avença firmada com a 
Administração. 

 
Apontou ainda, em síntese, o que se segue:  

 

 Ausência de critérios objetivos para a escolha do convenente – 
Ausência de propostas de outras entidades ou chamamento público – 
Certificação da existência de outras propostas sem comprovação nos 
autos: Além de não haver critérios para a seleção de interessados, não 
se verificou que houve transparência, não estando presente qualquer 
documento que atestasse a consulta por outros interessados, ou a 
abertura de chamamento público. 

 

 Ausência de substrato do plano de trabalho – Objetivos genéricos: As 
ações descritas no plano de trabalho não fizeram especificações sobre 
as atividades a serem desenvolvidas, como o teor das palestras, o 
conteúdo as Oficinas, os cursos que seriam ministrados e os resultados 



 

 

Estado do Piauí 

Ministério Público de Contas 

 
 

 

Prestação de Contas –SEDET/2015– TC/005291/2015 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

e metas a serem atingidas. Tal inconsistência, além de macular a 
legalidade do procedimento, impossibilita a fiscalização e controle da 
execução do ajuste. 

 

 Possibilidade de expressivo dano ao erário – Cotação de preços 
incompatível com valores de mercado e com possível desvio de 
finalidade. Destacou-se que o alto custo de locação de equipamentos 
(sobrepreço), revela que seria economicamente mais viável a aquisição 
de tais equipamentos pela Administração, integrando-os ao patrimônio 
público após a execução do convênio. 

 

 Desvio de finalidade - Cotação de itens sem adequação às ações 
previstas no plano de trabalho e dispêndios que não encontram estrita 
correspondência com o objeto do Convênio. 

 

 Fracionamento de despesas – Orçamentos fixados com estimativa de 
preços que objetivam evadir-se ao procedimento licitatório aplicável; 

 

 Inobservância das ressalvas apontadas no parecer jurídico da PGE; 
 

 Ausência de manifestação/existência do controle interno; 
 

 Irregularidades formais: termos de juntada sem data e nome da antiga 
associação ainda presente em peça processual. 

 
As graves ocorrências apontadas pela divisão técnica foram corroboradas por 

análise realizada por este parquet, consoante conclusões exaradas do parecer Nº 
2016ME0005 – Processo: N.º. TC-013460/2015.  

 
Diante da gravidade da situação, a matéria fora submetida à análise do 

colegiado desta corte que decidiu (Decisão nº 1.234/16 – Acordão nº 2.632/2016): a) pela 
procedência da presente inspeção; b) determinar que os gestores da SEDET-PI se 
abstenham de promover eventuais transferências de recursos referentes ao convênio 
nº 01/2015SEDETPI, que estejam ainda pendentes; c) determinar que o(s) gestor(es) da 
SEDET-PI e da Associação Piauiense de Apoio e Incentivo a Ações e Estudos para o 
Desenvolvimento promova(m) a sustação imediata de todos os atos de execução do 
convênio nº 01/2015, comprovando-se o cumprimento desta determinação, junto a 
esta Corte, no prazo de 15 (quinze) dias; d) determinar que a SEDET-PI apresente ao 
TCE/PI a prestação de contas dos recursos já despendidos junto à convenente 
(Associação Piauiense de Apoio e Incentivo a Ações e Estudos para o 
Desenvolvimento), no prazo de 15 (quinze) dias; e) apensar o processo de inspeção ao 
processo de prestação de contas do exercício de 2015 da SEDET-PI para que seja levada 
em consideração quando do julgamento das suas contas anuais; f) acatar todas as 
sugestões da DFAE para expedição de determinações aos responsáveis 

 
No entendimento ministerial, as ocorrências apontadas revestem-se de 

gravidade suficiente pra macular as contas do gestor, constituindo-se em mais um fator 
determinante para emissão de parecer pelo julgamento de irregularidade das contas em 
análise.  
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2.3. INSPEÇÃO – TC/003692/2017 
 
Trata-se de processo de inspeção realizado pela 5ª DFAE junto à Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí – SEDET-PI no intento de fiscalizar 
in loco a execução do Contrato nº 03/2014-SEDET e seus respectivos aditivos, cujo objeto é 
a “locação de software e equipamentos para digitalização e indexação de documentos 
oficiais com certificação digital”, contrato este originado do Pregão Presencial nº 02/2014-
SEDET analisado no âmbito da Prestação de Contas Anual do Exercício 2014 da SEDET/PI. 

 
Ressalte-se que restou constatado pela divisão técnica que as despesas 

realizadas por conta da contratação nos exercícios de 2014 e 2015 foram antieconômicas. 
 
Ressalte-se que a divisão especializada constatou que exercício de 2015, sob 

a responsabilidade do Sr. José Icemar Lavor Neri foram realizados 10 (dez) pagamentos, 
sendo 2 (dois) no valor de R$ 146.400,00 e 8 (oito) no valor de R$ 107.360,00 (diferença de 
valores decorreu da diminuição do número de estações disponibilizadas, conforme item 
2.2.1, passando de 15 para 11), totalizando R$ 1.151.680,00.  

 
Desse modo, passa-se a análise das ocorrências apontadas na gestão da Sr. 

José Icemar Lavor Neri: 

 

2.4.1 – OCORRÊNCIAS DETECTADAS NA ANÁLISE DO CONTRATO Nº 

003/2014-SEDET: 

 

 Realização de despesas antieconômica – consequência da 
adoção de tipo de solução baseado em locação de equipamentos 
e softwares em comparação com as possibilidades de aquisição 
dos respectivos produtos ou contratação por resultados (unidade 
digitalizada) – violação ao princípio da economicidade; 
 

Constatou a divisão especializada que o valor estimado de compra dos 
produtos poderia ter sido reduzido ainda mais, caso fosse retirado da licitação o produto 
“microcomputador”, uma vez que o serviço de digitalização e indexação dos documentos, 
que onerou o custo da locação, na verdade, era executado pelos próprios servidores da 
SEDET e dos demais órgãos e não por operadores terceirizados, de forma que, caso os 
softwares locados fossem adquiridos, poderiam ser instalados nas próprias estações de 
trabalho já em uso pelos funcionários dos órgãos agraciados pelo contrato. 
 

Observou, assim, que a possibilidade de aquisição dos equipamentos por 
preço até 10 vezes inferior evidenciou que as despesas realizadas por conta daquele 
contrato nos exercícios de 2014 e 2015 foram antieconômicas, implicando na necessidade 
de suspensão de sua execução, ou, no caso de sua continuidade, que fosse possibilitada ao 
menos a formulação de novo aditivo, para fins de readequação dos preços, sem prejuízo da 
retenção de créditos para compensar os pagamentos em excesso e, ainda, da apuração de 
responsabilidades pelo dano ao erário.  

 
Alega o gestor que a solução integrada de locação de equipamentos e 

gerenciamento eletrônico de dados com certificação digital mostra-se como a plataforma 
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tecnológica e, hodiernamente, mais adequada e economicamente viável para toda a 
Administração Pública Direta e Indireta. 

 
Alega que, além de servir como estrutura de digitalização de documentos, 

proporciona a proteção, modernidade tecnológica e segurança das informações, envolvendo 
acesso on-line, atualização tecnológica contínua, manutenção e integração com os sistemas 
desenvolvidos e gerenciados pela ATI (Agência de Tecnologia da Informação do Piauí), de 
maneira que tais elementos, em especial a atualização tecnológica e a manutenção 
indicaram que a locação da plataforma tecnológica contratada mostrou-se a mais viável 
economicamente, principalmente pelo fato de que a aquisição dos equipamentos e sistemas 
levaria a obsolescência em curto prazo, aliado aos custos de manutenção corretiva e 
preventiva inerentes à utilização dos referidos equipamentos. 

 
A defesa esclareceu ainda que os custos dos serviços estimados pela equipe 

de inspeção em R$ 169.798,00 (cento e sessenta e nove mil setecentos e noventa e oito 
reais), considerou apenas a parte física (equipamentos) para o desenvolvimento dos 
serviços, sem contabilizar os custos de gerenciamento, as soluções tecnológicas 
desenvolvidas, a supervisão e o treinamento, além da manutenção continuada. 

 
Acrescentou ainda que o item mais oneroso que compõe o preço deste 

serviço é o know-how, ou seja, o conhecimento especializado e a estrutura para a execução 
dos serviços, donde se faz necessário o uso de mão de obra especializada de profissionais 
de diversas áreas como: analista de sistemas, tecnólogo da informação (TI), gerente de 
projetos, bibliotecários, profissionais em manutenção de sistemas e equipamentos, os quais 
devem ser disponibilizados em tempo integral ao contratante. 

 
Informa que a contratação da forma tradicional mediante aquisição de 

equipamentos ou valoração por página digitalizada, como ventilada pela equipe técnica do 
TCE/PI, além de se tratar de solução obsoleta, se mostra antieconômica e inadequada às 
necessidades da SEDET, enquanto que a contratação pela plataforma adotada é mais 
econômica, segura e ágil, além de obter-se maior capacidade de armazenamento e não 
haver limitação ao quantitativo de páginas, elementos que asseguram ser esta, a solução 
mais adequada e mais vantajosa para a SEDET, possibilitando atender toda a demanda de 
digitalização e armazenamento dos acervos das diversas secretarias e órgãos. 

 
A título de exemplo, a defesa informou que na SEDET foram digitalizados no 

ano de 2014 (junho a dezembro) aproximadamente 1.110.000 (um milhão e cem mil) 
páginas de diversos acervos, devidamente armazenadas e gerenciadas, ao valor médio por 
página em torno de R$ 0,92 (noventa e dois centavos), que seria um valor abaixo do 
praticado no mercado. 

 
Nada obstante, a divisão especializada esclarece que nos autos do processo 

TC/015554/2014 (Prestação de Contas Anual da SEDET, Exercício 2014) fora analisado 
apenas o Processo Licitatório do Pregão Presencial nº 02/2014 que originou o contrato 
inspecionado, motivo pelo qual ateve-se no relatório contido nos autos do presente 
TC/021653/2015 - TC/003692/2017.  

 
A divisão técnica ressalta que foi constatado in loco que “aparentemente” não 

haveria necessidade de locação de serviços da forma como caracterizada, uma vez que os 
serviços de digitalização e indexação de documentos, na verdade, estavam sendo feitos 
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pelos próprios servidores da SEDET e dos demais órgãos, e não por operadores 
terceirizados, uma vez que não encontrou empregados terceirizados da contratada no local. 

 
Por esta razão, entendeu a divisão especializada que “(...) os scanners e 

softwares deveriam ter sido instalados nas máquinas próprias, em uso pelos funcionários 
dos órgãos envolvidos no contrato, não se justificando a inclusão de computadores no 
referido contrato de locação firmado com a empresa R2 Tecnologia em Gestão Ltda.”. 

 
Por outro lado, em relação à afirmativa de que “o item que mais onera o preço 

deste serviço é o know-how, ou seja, o conhecimento especializado e a estrutura para a 
execução dos serviços”, não vislumbra ser plausível tal afirmação, já que, em inspeção in 
loco, observou os servidores da própria SEDET realizando o serviço do órgão.  

 
Concluiu, assim, que a redução da despesa com o item “microcomputador” 

somado ao item “know-how ou mão de obra terceirizada”, o que segundo a defesa mais 
oneraria o preço do serviço, implicaria sensível economia ao erário público.  

 

 Pagamento por itens em quantidade desnecessária, tendo em 
vista os fins da contratação – violação ao princípio da 
economicidade; 

 
Esclarece a defesa, que a assertiva contida no relatório de inspeção quanto a 

este ponto, trata-se de ilação, não devendo prosperar, seja porque as exigências editalícias 
não trouxeram qualquer item desnecessário aos fins da licitação, seja porque não se 
realizou pagamento por itens em quantidade desnecessária. 

 
Aduz que as exigências editalícias contidas no item 4.3 do Edital definiram o 

quantitativo mínimo de equipamento a serem utilizados como sendo: 01 scanner de alta 
definição, 01 computador de configuração mínima de 3.0 GHZ de Clock, 6 GB de RAM HD 1 
TB, servidor com capacidade mínima de 06 TB e software que possibilite indexação e busca 
de documentos online com mecanismo O C R. 

 
Desse modo, afirma que, da própria leitura da disposição editalícia, 

depreende-se que não se exige um servidor para cada estação de trabalho, o que seria 
realmente antieconômico. 

 
Esclarece que, na verdade, o que mencionaria a disposição licitatória é que, a 

partir, da instalação de uma única estação de trabalho, esta deveria contemplar 01 (um) 
servidor de rede, em que tal servidor poderia atender às demais estações de trabalho, como 
no presente caso, com espaço ilimitado de armazenamento de imagens e bancos de dados, 
salientando-se que, neste caso, o que se busca é a capacidade de armazenamento, que, no 
caso, é mínima de 06TB, devendo ser ampliada sempre que necessário. 

 
Com estes esclarecimentos procurou demonstrar que não se teria promovido 

ato antieconômico decorrente do Pregão Presencial 002/2014, notadamente porque 
segundo informa, não realizou pagamento por itens em quantidade desnecessária, pelo que 
requereu fosse julgada improcedente a falha relatada neste ponto. 

 

Contudo, a divisão técnica esclarece que de fato as despesas do contrato não 
englobam um servidor por cada estação de trabalho, eis que, da forma como foi previsto no 
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edital não restaram quaisquer dúvidas de que a cotação seria 1X1 (para cada servidor de 
rede corresponderia uma estação de trabalho).  

 
Desse modo, reitera a conclusão contida no relatório preliminar de que o 

preço da proposta engloba, em seu detalhamento, o custo de um servidor de rede para cada 
item de estação de trabalho, bem como o valor contratado com base na proposta vencedora 
tenha sido antieconômico, face ter ocorrido conforme a proposta e ata de registro de preço, 
como comprovado nos respectivos documentos e extrato publicado no DOE mencionado, 
quando na verdade não se constatou a existência de 15 servidores de rede instalados 
e funcionando na sede da SEDET.  

 
Neste sentido, corrobora o entendimento adotado no relatório preliminar, que 

os preços das estações foram calculados de forma simétrica, como se fossem todas 
compostas dos mesmos itens, sendo orçadas em R$ 9.760,00. Concluindo assim que “se a 
cada estação locada não correspondesse um servidor, cujo valor foi cobrado, o preço das 
estações deveria ter sido ser calculado de forma diferenciada ou especificando-se o valor do 
aluguel dos servidores em separado, o que não se constatou.”  

 
Ademais, constatou ainda que o regime contratual seria a execução indireta, 

conforme consta da cláusula quinta do instrumento contratual. Contudo, advertiu que fora 
confirmado in loco que os serviços estavam sendo executados de fato pelos funcionários da 
própria SEDET ao invés de pessoal terceirizado, assim constituindo mais um agravante de 
que a contratação tenha sido antieconômica, uma vez que, por se tratar de prestação de 
serviços por execução indireta, o valor da proposta deveria corresponder à totalidade dos 
serviços, inclusive mão de obra, assim constatou que o pagamento por itens em 
quantidade desnecessária, configurando prática antieconômica a ensejar devolução 
ao erário.  

 

 Configuração dos computadores clientes em desconformidade 
com o exigido em edital; 

 
 
A defesa argumenta não assistir razão aos fatos aduzidos, haja vista que, 

conforme se observa das fotos carreadas aos autos (Anexo n º 01) e das especificações 
mínimas do Edital, constata-se que as configurações apresentadas na tabela do relatório 
feita pela equipe de inspeção não condizem com o que efetivamente se observa nas 
estações e se comprova através das fotos já mencionadas. 

 
Assim, segundo aduz, as especificações do edital foram rigorosamente 

atendidas, sendo totalmente descabida a conclusão da equipe de inspeção no sentido de 
que a demanda foi atendida com a metade da capacidade e, por esta razão, o teria feito 
exigência desnecessária, o que teria onerado o preço final do contrato. 

 
Por fim, justifica que as especificações comprovadas nas fotos anexadas 

referente às estações instaladas em seus respectivos locais (Peça nº 14, pag. 21 a 29) não 
condizem com aquelas contidas nas especificações mínimas do Edital e apresentadas na 
tabela do relatório feita pela equipe de inspeção. Alega que, na verdade, essas 
especificações de 500GB é que seria a originalmente exigida e devidamente atendida. 
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O contraditório, em síntese, conclui que nenhum daqueles documentos 
anexados se prestam para comprovar o atendimento da configuração exigida, fato que 
ratifica a tese de ter havido contratação antieconômica por locação de microcomputador de 
capacidade mínima de HD de 1 TB; Memoria RAM de 6GB e recebê-lo com capacidade de 
apenas HD de 500GB e Memoria RAM de 4GB, com o plus de se ter alterado formalmente o 
contrato por meio do 3º termo aditivo de redução do quantitativo de 15 estações para 11 e 
não se ter reduzido o preço em razão da configuração inferior, violando-se o princípio da 
economicidade e ensejando ressarcimento. 
 

 Configuração do servidor de rede em desconformidade com o 
exigido em edital; 

 
A defesa argumenta Alega a defesa que não procedem os fatos aduzidos 

pelo equipe de inspeção, porquanto o armazenamento das imagens do Sistema GED seria 
feito em servidor de rede com capacidade de 08 TB (oito Terabytes) fornecido pela 
contratada, sendo expansível de acordo com a necessidade da contratante, sem nenhum 
custo adicional, conforme Declaração de Capacidade do Servidor Instalado na ATI e 
Utilitário de Configuração que acostou à peça de defesa (Peça nº14 – Pag.16), segundo o 
qual poderá comprovar pela Figura 01, Item 03 e Figura 02 constante ali no anexo da tal 
declaração. 
 

Informa que a SEDET só realiza armazenamento em servidor próprio, com 
capacidade de 04 TB (Terabytes). Já o BACKUP (cópia de segurança) das bases e imagens 
do Sistema de GED é feito em servidor da contratada de 08 TB, alegando constar tal 
comprovação na figura 01- item 04 (Peça nº14 – Pág.16). 

 
Assim sendo, alega que a equipe do TCE/PI equivocou-se em sua análise 

preliminar, não prosperando a tese de que 06 TB onerou o objeto, pois o referido volume de 
armazenamento foi devidamente atendido. 

 

Examinados os argumentos da defesa, a divisão especializada informou que 
não se vislumbrou nos autos documentos que comprovassem os argumentos expendidos 
(possível equívoco da equipe de inspeção) que resultassem no atendimento das exigências 
do edital, além de que, em inspeção in loco, foi possível se constatar que os equipamentos 
fornecidos pela contratada não coincidiram com a especificação solicitada, nem com a 
proposta contemplada e contratada.  

 

 Ausência de especificação, no contrato, do local físico onde o 
equipamento servidor de rede deveria ser hospedado; 

 
Neste tópico em particular, a defesa argumenta que o objeto e seus 

elementos teriam sido devidamente individualizados e identificados. Porém, no tocante à 
ausência de previsão de local físico, alega que o único ponto recomendado para o servidor 
de rede ficar hospedado seria no datacenter da ATI, seja pela responsabilidade institucional 
que compete à ATI, seja por ser o local mais seguro e indicado para a hospedagem do 
referido servidor. 

 
Alega ser até mesmo despicienda a especificação de tal situação no objeto 

contratual, sobretudo quando o regramento de instituição e disciplina da ATI informa a 
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realização deste modo de hospedagem, sendo inclusive redundante inserir tal disposição no 
objeto do contrato. 

 

A divisão especializada esclarece que a legislação de licitações e contratos 
determina quais são as cláusulas necessárias em todo contrato administrativo, ex vi, art. 55, 
caput e seus incisos I e II da Lei 8.666/93. Assim, ante a ausência de cláusula necessária no 
instrumento contratual, a falha não foi sanada. 
 

 Contratação e realização de despesas, referentes a outros 
órgãos, custeadas com recursos próprios da SEDET. 

 
A defesa esclarece que, embora as despesas de custeio do objeto contratado 

tivessem contemplado uma solução integrada para atendimento da SEDET, FAPEPI, IMEPI, 
UESPI e SEGOV, na verdade, tratar-se-iam de despesas somente da SEDET, por serem 
englobadas nas despesas institucionais e finalísticas daquela Secretaria. 

 
Argumenta que, de acordo com as disposições das Leis Complementares 

Estadual nº 028/2003 e n°83/2007 a Secretaria de Ciência e Tecnologia possui competência 
para a aplicação de solução tecnológica nos órgãos do Estado, de modo que as despesas 
decorrentes da referida solução são próprias da SEDET não procedendo a afirmativa de que 
o custeio de despesas ocorreu com recursos inapropriados. 

 
 Não obstante, a divisão especializada entende que não se tem como 

adequado que serviços de determinados órgãos e secretarias do Estado com orçamento 
próprio devam ser custeados com recursos da SEDET, uma vez que o art. 37 da Lei 
Complementar nº28/2003 (Lei Orgânica da Administração Pública do Estado do Piauí), que 
fixa a competência administrativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia, não estabelece 
competência para custeio de despesas de outros entes do Estado, sobretudo em se 
tratando de entes que possuam orçamento próprio, observando-se apenas competências 
relacionadas planejamento, supervisionamento, coordenação, desenvolvimento de 
pesquisa, etc. 

 
Ademais, a partir do 3º termo aditivo celebrado em 02/03/2015, até mesmo a 

destinação dos equipamentos locados foi alterada. Desta feita, conforme inspeção in loco, o 
Contrato nº 002/2014 passou a atender somente à SEDET/PI, SEAD/PI, UESPI e CEE – 
Conselho Estadual de Educação, sem que houvesse nenhuma previsão constante no 3º 
termo aditivo, nem quaisquer justificativas para o ato, incorrendo o gestor em 
descumprimento do art.57, § 1º da Lei nº 8.666/93 o que enseja ressarcimento ao erário dos 
valores pagos em excesso, apuração de responsabilidades e aplicação de sanções 
contratuais e legais.  

 
 

2.4.2 – DA INTERVENÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO: 

 

Impende observar que após a análise das defesas no contraditório, a 
empresa R 2 Tecnologia  em gestão ERELI – ME (empresa contratada), apesar de não ter 
sido notificada, solicitou a juntada de documentos nos autos do processo em epígrafe, entre 
os documentos acostados aos autos encontra-se uma manifestação escrita, visando 
justificar as irregularidades narradas 
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Em sua elucidação, a empresa apresenta diversa argumentação técnica, 
visando justificar as irregularidades narradas pela DFAE. Este MPC, considerando o 
tecnicismo das alegações na área de tecnologia da informação, visando uma melhor 
instrução para convicção do Ministério Público de Contas, verificando o relatório de inspeção 
foi subscrito por um Auditor de Controle Externo Área Tecnologia da Informação, solicitou 
que os autos retornassem para a divisão especializada para realizar a análise do 
contraditório da defesa da empresa. 

 

Com efeito, os autos foram encaminhados a Diretoria de Informática desta 
Corte para análise técnica.  

 
Em seu mister, a auditoria de TI informou que a contratada reportou-se 

especificamente aos itens 2.1.2 e 2.2.2 do Relatório de Inspeção da V DFAM, quais sejam 
respectivamente: (1) Aquisição de quantidade desnecessária tendo em vista os fins da 
contratação –Violação do Princípio da Economicidade e (2) Configuração do servidor 
de rede em desconformidade com o edital.  

 
Em cotejo dos argumentos proferidos e documentação apresentada, a divisão 

especializada, concluiu que:  
 

Quanto ao item 2.1.2: 
 
O edital possui falha grave na composição do objeto, onde apresenta item 
único composto de equipamentos que não são utilizados, na prática, sob o 
mesmo quantitativo, causando erro desde a fase de planejamento da 
contratação, quando do levantamento de propostas de preços no mercado, 
até a fase de execução do contrato, em que vai-se incluindo mais 
equipamento (servidor de rede) conforme a demanda aumenta, sendo que o 
pagamento mensal é o mesmo tendo um ou mais servidores em uso, 
portanto, impossível de se pagar corretamente pelo material realmente 
utilizado. 
 
Quanto ao item 2.2.2: 
 
A contratada não entregou o equipamento servidor de rede com a 
especificação técnica exigida em edital (armazenamento de 6TB), fato 
comprovado durante inspeções in loco nas dependências do prédio sede da 
ATI e do prédio onde encontra-se o datacenter da ATI realizadas na data de 
25/11/2015. 
Ficou comprovado que estava sendo utilizado espaço de armazenamento 
fornecido pela ATI para guarda dos arquivos digitalizados. 
Somente após a denúncia feita no processo da I DFAE (TC/015554/2014) a 
contratada então disponibilizou 08 TB de espaço de armazenamento no 
servidor de rede. 
 
 

Conclui, assim, pela “manutenção das determinações e recomendações 
apostas à peça 18 deste processo, visto que a manifestação da empresa não foi 
suficiente para justificar os achados apresentados no Relatório de Inspeção e 
posteriormente confirmados no Relatório do Contraditório.  
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2.4.3 – DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AO ERÁRIO: 

 

Como consequência, a divisão técnica, analisando o período de 
responsabilidade de cada gestor e os valores efetivamente pagos pelos serviços 
disponibilizados referentes ao contrato em questão, propôs a seguinte metodologia para se 
estabelecer o valor a ser restituído ao erário: utilizar como base o valor de compra dos 
equipamentos e softwares locados; verificar o percentual do preço do servidor encontrado 
pela equipe de inspeção em relação ao preço total da estação; calcular o valor de uma 
estação “cheia” incluindo 1 (um) microcomputador, 1 (um) scanner, 1 (uma) licença de 
software DocSystem e 1 (um) servidor; como só seria necessário 1 (um) servidor (e 
realmente foi o constatado pela equipe de inspeção a utilização de apenas um único 
servidor), as demais estações (inicialmente 14 e, a partir de abril de 2015, 11 estações) o 
cálculo levou em consideração todos os itens acima discriminados, à exceção do servidor; 
por fim, subtraiu o percentual encontrado na diferença do valor entre o servidor efetivamente 
disponibilizado e o previsto no contrato do valor da locação das demais estações sem 
servidor. 

 
Desse modo, conclui que: 
 

“(...) Valor a ser restituído, de responsabilidade do gestor Sr. José Icemar 
Lavôr Neri e pagos no Exercício de 2015: como exposto no item 3.3, o 
gestor supramencionado foi responsável por 10 (dez) pagamentos, sendo 2 
(dois) no valor de R$ 146.400,00 e 8 (oito) no valor de R$ 107.360,00 
(diferença de valores decorreu da diminuição do número de estações 
disponibilizadas, conforme item 2.2.1, passando de 15 para 11), totalizando 
R$ 1.151.680,00. Assim, deveriam ter sido pagos 2 parcelas de R$ 
129.063,34 e 8 no valor de R$ 94.833,06, cuja soma seria R$ 1.016.791,16. 
A diferença do que deveria ter sido pago para o que foi efetivamente 

desembolsado, que corresponde o valor a ser restituído pelo 
gestor, é o valor de R$ 134.888,84.”.  

 

Impende observar que pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, 
cabe à Administração gerir o patrimônio da coletividade da melhor forma possível 
procurando observar as regras e princípios atinentes às contratações de forma a obter a 
contratação mais vantajosa. 

 
Ressalte-se que o TCU possui firme entendimento neste sentido, entendendo 

ser um dever inescusável do gestor a observância de procedimentos minimamente zelosos 
ao bom trato com a coisa pública, in verbis: 

 
7.5.3.6. Realize ampla pesquisa de preços no mercado e consulta a sistema 
de registro de preços, a fim de (a) estimar o custo do objeto a ser adquirido 
em planilhas de quantitativos e preços unitários, (b) definir os recursos 
orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e (c) 
servir de balizamento para a análise das propostas dos licitantes, em 
harmonia com os arts. 7º, § 2º, 15, 40, § 2º, 43, incisos IV e V, todos da Lei 
8.666/1993 e a jurisprudência do TCU (Decisões n. 431/1993, 288/1996, 
386/1997 – TCU Plenário, Acórdão n. 195/2003, 1060/2003, 463/2004, 
1182/2004 Plenário, Acórdão n. 64/2004, 254/2004, 828/2004, 861/2004 
Segunda Câmara) (item 18.4.1 e 19.4.1) (AC-0428-03/10-2 Sessão: 
09/02/10 Ministro AROLDO CEDRAZ).  
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9.2.3. quando da elaboração do orçamento-base da licitação, realize ampla 
pesquisa de mercado para a formação dos preços orçados, utilizando-se de 
fontes oficiais ou de orçamentos emitidos por, no mínimo, três fornecedores, 
quando houver, a qual deverá necessariamente estar documentada no 
processo licitatório, previamente à publicação do edital, de forma a atender 
aos princípios da impessoalidade, da publicidade e da vinculação ao 
instrumento convocatório; (AC-1861-19/08-1 Sessão: 11/06/08, Relator: 
Ministro AUGUSTO NARDES). 

 
No caso dos autos, a contratação foi antieconômica, tendo o dano sido 

quantificado pela divisão especializada. 
 
Desse modo, este órgão ministerial acompanha as conclusões exaradas 

pelas divisões especializadas, restando evidenciado um dano ao erário no valor de 
R$134.888,84 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro 
centavos), tendo como responsável a Sr. José Icemar Lavor Neri. 

 
Ressalte-se, outrossim, que a Lei Orgânica do TCE-PI estabelece, em seu 

artigo 122, inciso III, que as contas de administradores públicos serão julgadas irregulares 
em caso de ocorrência de dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou 
antieconômico. 

 
Impende salientar, ainda, que prática ofensiva ao principio da economicidade 

constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, razão pela qual se faz necessário o envio dos autos ao Ministério 
Público do Estado do Piauí.  

 
Diante do exposto, o Ministério Público de Contas entende que este processo 

de Inspeção Concomitante deve ser julgado procedente, com aplicação de multa ao gestor, 
conforme os incisos I e II, do art. 79 da Lei 5.888/09 e incisos I e II, do art. 206 do 
Regimento Interno deste Tribunal. 

 
   

3 - CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, com fulcro na Lei nº 5.888/09, este Ministério Público opina:                       

a) Julgamento de regularidade com ressalvas às contas de gestão da SEDET 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, relativas ao 
exercício de 2015, gestão do Sr. Francisco das Chagas de Sousa (01/01 1 
05/03/2015), na forma do art. 122, inciso II da Lei nº. 5.888/09, com aplicação 
de multas previstas no art. 79, II da citada Lei ao gestor c/c art. 206, inciso II, 
do Regimento Interno desta Corte de Contas (Resolução TCE nº 13/11); 

b) Julgamento de irregularidade, na forma do art. 122, II, da Lei Estadual nº 
5.888/09, atinente à gestão do Sr. José Icemar Lavor Neri (06/03/2015 a 
31/12/2015) e aplicação de multa, a teor do prescrito no art. 79, inciso I e VII 
da Lei nº 5.888/09 c/c art. 206, inciso II e VIII, do Regimento Interno desta 
Corte de Contas (Resolução TCE nº 13/2011); 
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c) Procedência do processo de Inspeção (TC – 021653/2105), com aplicação 
de multa ao responsável, conforme os incisos I e II, do art. 79 da Lei 5.888/09 
e incisos I e II, do art. 206 do Regimento Interno deste Tribunal; 

d) Imputação de débito no valor de R$134.888,84 (cento e trinta e quatro mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), ao Sr. José 
Icemar Lavor Neri, decorrente da contratação antieconômica apontada nos 
autos do processo TC 021653/2105; 

e) A expedição de declaração de inidoneidade da empresa R 2 Tecnologia  
em gestão ERELI – ME, ensejando a proibição de contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de cinco anos, com fundamento no art. 85 
da Lei nº 5.888/2009, mormente a constatação de dano ao erário apontado 
nos autos do processo TC 021653/2105; 

f) Implementação das recomendações e sugestões elencadas pela divisão 
técnica. 

 
 

É o parecer. 
Encaminhem-se os autos ao Exmo. Sr. Relator.  

 
 

Teresina, 23 de maio de 2.017. 
 
 

(assinado digitalmente) 
Márcio André Madeira de Vasconcelos 
Procurador do Ministério Público de Contas 
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