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DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – DFAE 

5ª DFAE – Concomitante de Fiscalização Estadual 

 

 

1. RELATÓRIO. 

Trata-se de procedimento de Inspeção Extraordinária, instaurado por 

meio da Decisão nº 168/2015 do Plenário, Acórdão nº 459/2015 (Peça n. 33), 

após a deliberação pela procedência integral da denúncia instaurada no 

Processo nº TC/016444/2014 relativa ao Contrato nº 022/2014 e tendo em vista 

o apontamento de ocorrências pela equipe técnica desta Corte de Contas 

(Peça n. 19, p. 09-11) que não foram contempladas na denúncia inicialmente 

formulada pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado e do Distrito 

Federal – ANAPE e Associação Piauiense de Procuradores do Estado do Piauí 

– APPE (Peça n. 2 e 3). 

Conforme art. 96, §2º, da Lei Orgânica do TCE-PI (Lei Estadual n. 

5.888/2009), nos processos de Denúncia, a ação do Tribunal de Contas 

restringir-se-á à apuração do fato denunciado. Porém, o art. 191 do RITCE-PI 

(Resolução TCE-PI n. 13/2011), traz que é dever do servidor comunicar ao 

relator possíveis ocorrências das quais possam resultar em dano ao erário ou 

irregularidade grave. 

Processo .........TC/016444/2014                                                           Exercício: 2014 

Assunto..........Inspeção Extraordinária na SEMAR/PI relativa ao Processo de 

Inexigibilidade nº 01/2014 e Contrato nº 022/2014.                                    

Interessado ..... Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR-PI 

Gestor ............. Mário Ângelo de Meneses Sousa (Gestor da SEMAR-PI, Exerc. de 2014)  

Luiz Henrique Sousa Carvalho (Gestor da SEMAR-PI, Exerc. de 2015) 

Responsáveis ... Mário Ângelo de Meneses Sousa (Gestor da SEMAR-PI/2014) 

                       Francisco da Cruz Carvalho Araújo (Presidente da CPL/SEMAR em 2014) 

M & B Treinamentos e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., CNPJ n. 

18.307.581/0001-74, representada por Francisco Olavo Bezerra Neto e 

Viviane Moura Bezerra. 

Relator ............ Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros 

Procurador ...... Dr. José Araújo Pinheiro Júnior 
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Após a apresentação da documentação referente ao processo de 

inexigibilidade do qual se originara a contratação em questão, constatou-se 

alguns fatos que denotam indícios de irregularidades, fatos que deveriam ser 

averiguados com maior acuidade. Desta forma, entendeu o Plenário desta 

Corte de Contas quando autorizou a instauração do procedimento de inspeção 

extraordinária por meio do Acórdão nº 459/2015 (Peça nº 33). 

Destaca-se que o Relatório Preliminar de análise da Denúncia feito pela 

V DFAE apontou alguns fatos que não foram contemplados pelo denunciante 

nos termos do Processo nº TC/0164444/2014 (Peça nº 19). O presente 

Relatório de Inspeção Extraordinária analisará, no mérito, todas as ocorrências 

que não foram objeto da denúncia inicialmente proposta, tendo em vista toda a 

documentação constante nos autos, inclusive a enviada em caráter 

complementar pela defesa com cópia integral do Processo de Inexigibilidade n. 

01/2014-SEMAR-PI e comprovantes de pagamentos (Peças nº 55, 56 e 57). 

 

2. ANÁLISE TÉCNICA DA INEXIGIBILIDADE Nº01/2014-SEMAR/PI: 

 

Trata-se de processo de inexigibilidade de licitação realizado pela 

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR-PI) no exercício de 

2014, objetivando a contratação para a “execução de serviços de consultoria 

especializada para elaboração do regimento interno da SEMAR-PI e 

adequação da norma de procedimento de outorga de Água”. 

Além das ocorrências já apontadas e consideradas procedentes pelo 

Plenário-TCE nos autos da Denúncia nº TC/016444/2014 relativas à usurpação 

de atribuições da Procuradoria Geral do Estado (PGE), por força de previsão 

expressa do art. 131, caput, CF, art. 150, caput, e arts. 2º e 16, caput e incisos 

da Lei Complementar Estadual nº 56/05, é possível se apontar outras relativas 

à condução do procedimento, conforme segue: 
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2.1. Pesquisa de mercado deficiente. Ausência do mínimo de 03 (três) 

propostas válidas no procedimento de contratação direta ou de 

justificativa em caso de impossibilidade. Jurisprudência: Acórdão 

nº 522/2014 – TCU - PLENÁRIO. 

O procedimento de contratação direta deve seguir o mesmo rito inicial 

dos procedimentos licitatórios no que tange a fase interna. Para tanto é 

imprescindível que os responsáveis pela instrução, no caso a Comissão 

Permanente de Licitações (CPL), elaborem e acostem aos autos pesquisa de 

mercado fazendo constar nos autos do processo cópia de pelo menos 03 (três) 

propostas, a fim de evitar o sobrepreço, bem como prezar pelos recursos 

públicos, ou apresentar justificativa formal caso haja impossibilidade de sua 

realização. 

Desta forma é válido citar o entendimento do Tribunal de Contas da 

União (TCU) por meio do Acórdão nº 522/2014 – TCU – Plenário, entende que: 

“(..)  nos respectivos processos de dispensa, incluindo, no mínimo, três 

cotações de preços de empresas do ramo, pesquisa de preços praticados no 

âmbito de outros órgãos e entidades da Administração Pública ou 

justificativa circunstanciada caso não seja viável obter esse número de 

cotações, bem como fazendo constar do respectivo processo a 

documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos que 

fundamentaram o preço estimado (...)” (grifo nosso) 

No caso em concreto, constatou-se que a CPL solicitou apenas à 

empresa M & B Treinamentos e Consultoria, CNPJ n. 18.307.581/0001-74, 

orçamento para embasar a contratação para a elaboração do regimento 

interno da SEMAR-PI. Não foi anexando aos autos qualquer pesquisa de 

mercado ou consultas externas de valores praticados com serviços 

similares. 

Nos autos do processo de inexigibilidade enviado pelos responsáveis, 

pág. 38 da Peça 55, consta “Declaração de Razoabilidade de Preços” assinada 

pela diretora administrativa financeira, Sra. Amélia Maria Pereira Lima, em que 
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afirma ter realizado pesquisa de preços (não anexada ao processo) e que o 

valor proposto pela empresa M & B Treinamentos e Consultoria encontrar-se-ia 

dentro da margem de razoabilidade de custos praticados para realização de 

serviços similares. 

O art. 15, V da Lei nº 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos é 

transparente ao esclarecer que, em situações nas quais seja inviável a 

obtenção de orçamentos de outras empresas do ramo pertinente da 

contratação, balizar-se-ão os preços da contratação pelos valores contratados 

por outros Entes da Administração Pública. 

 

2.2. Ausência das razões de escolha da empresa contratada. 

Descumprimento do art. 26, parágrafo único, II, da Lei n. 8.666/93. 

De acordo com o dispositivo legal retro que fundamento este item, por 

tratar-se de procedimento de inexigibilidade a CPL deveria anexar aos autos a 

justificativa de escolha do fornecedor ou executante, demonstrando as razões 

da contratação da empresa M & B Treinamentos e Consultoria. A ausência da 

referida justificativa de escolha caracteriza-se como irregularidade no 

processo de inexigibilidade nº 01/2014 – SEMAR – PI, em flagrante 

descumprimento do art. 26, parágrafo único, II, da Lei 8.666/93 . 

 Outro fato a ser observado é que o gestor apresentou documento 

nominado de “declaração de razoabilidade de preços”, no qual buscou justificar 

o preço de acordo com o que preceitua o art. 26, parágrafo único, III da Lei nº 

8.666/93. Contudo, pelo próprio título do documento, entende-se que o gestor 

deva fazer juntada de possíveis comprovantes da inexistência de sobrepreço.  

 Após análise de documentação acostada ao processo de contratação 

da empresa M & B Treinamentos e Consultoria (Peça 55, fl. 26) é possível 

identificar que o CNAE principal da empresa era: 70.20-4-00 – Atividades de 

consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.  

Destaca-se que tal fato impossibilitaria a contratação da referida 

empresa por inexigibilidade de licitação, visto que a atividade principal do 
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CNAE da empresa revela sua impossibilidade de exercer atividade de 

consultoria técnica em caráter específico. 

O art. 25, §1º da Lei nº 8.666/93 menciona a necessidade de 

comprovação de desempenho anterior por meio de “estudos, experiências, 

publicações” ou por meio de “atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado” (aplicação subsidiária do art. 30, §1º da Lei 

8.666/93).  

Percebe-se que intenção do legislador é que se comprove a experiência 

anterior com mais de um serviço prestado. Após a análise do procedimento 

administrativo denotou-se a fragilidade da demonstração de desempenho 

anterior na execução do serviço apresentado pela empresa, pelo fato de nos 

autos conterem somente uma declaração e um contrato de uma empresa 

privada como forma de comprovar a capacidade técnica da contratada (peça n. 

55, páginas 19-21). 

 

2.3. Ausência de exame e aprovação previa da minuta do contrato e 

atos da Inexigibilidade de Licitação pela Procuradoria Geral do 

Estado – PGE-PI, art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e art. 17, 

inciso I, alínea ‘b’ da Lei Complementar Estadual nº56/05. 

A previsão legal quanto ao exame e aprovação prévia, das minutas dos 

contratos a serem firmados pela Administração Pública, encontra-se no art. 38, 

parágrafo único, da Lei 8.666/93 e igualmente no art. 17, I, ‘b’ da Lei 

Complementar Estadual nº 56/05 – Lei Orgânica da PGE-PI.  

A assunção de responsabilidades contratuais e, consequentemente, de 

ônus por parte da Administração Pública exige a análise prévia quanto à 

legalidade do ato, mostrando que tal indicativo legal não seja mera formalidade, 

mas corolário da boa gestão e preservação do patrimônio público por 

possibilitar a verificação de possíveis irregularidades ou ilegalidades presentes 

no processo de contratação. 

Durante a análise do procedimento de inexigibilidade nº 01/2014 SEMAR 

- PI constatou-se a ausência de parecer jurídico emitido pela Procuradoria 
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Geral do Estado atinente ao exame e aprovação prévia da minuta do 

contrato e dos atos que reconheçam a inexigibilidade de licitação. 

 

2.4. Ausência de Termo de Referência (TR). 

Durante a análise do procedimento de inexigibilidade nº 01/2014 SEMAR 

- PI (Peça nº 55) constatou-se a ausência do “Termo de Referência”, com 

indicação do objeto com todas as suas características, documento essencial 

para a elaboração das propostas, bem como critério para verificação da 

adequação da contratada ao serviço que se propõe a prestar. 

Apesar de não ter sido juntado aos autos o referido TR, observou-se 

remissão à sua existência em várias peças dos autos, como: no Memorando da 

Diretoria Administrativa e Financeira da SEMAR ao Gabinete do Secretário 

solicitando a contratação do serviço (Peça nº.13, pág.08/20); no Ofício da 

Diretora Administrativa e Financeira da SEMAR para a empresa M&B 

TREINAMENTO E CONSULTORIA (Peça n° 13, p.11 e Peça n°55, p.07); 

Parecer da CPL sobre a inexigibilidade (Peça nº 13, págs 43-51 e Peça n° 55, 

páginas 39-47), Contrato n° 022/2014 entre a empresa M&B TREINAMENTO E 

CONSULTORIA e a SEMAR (Peça n° 13, págs 53-62, Peça n° 55, págs 49-58). 

Quanto à especificação do objeto é importante ressaltar que a 

especificação apresentada oficialmente pela SEMAR resume-se à 

denominação do mesmo como “CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA 

SEMAR-PI, COM ADEQUAÇÃO 'DA NORMA DE PROCEDIMENTO DE 

OUTORGA DE ÁGUA”. 

A especificação do objeto que se tem nos autos encontra-se somente na 

proposta da empresa, cujo detalhamento engloba seis tarefas distintas que não 

possuem cronograma de execução nem de desembolso financeiro (Peça nº13, 

págs 12-16 e Peça n° 55, págs 08/12). 
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2.5. Presidente da CPL responsável pela justificativa de inexigibilidade 

sem comprovação de nomeação para o cargo. 

 Observou-se nos autos do processo administrativo que o Sr. Francisco 

da Cruz Carvalho Araújo, presidente da Comissão Permanente de Licitação – 

CPL da SEMAR-PI, que subscreveu a justificativa de inexigibilidade de licitação 

constante na Peça n° 55 pag. 39 a 47, apesar de assinar como sendo 

responsável pela elaboração de tal peça, não anexou a comprovação do ato 

de nomeação para o cargo. 

Importa ressaltar que a opinião técnica da CPL representada 

exclusivamente pelo suposto presidente, constituiu base para a decisão do 

gestor que autorizou a contratação direta da empresa M & B Treinamento e 

Consultoria em Gestão Ltda., CNPJ n. 18.307.581/0001-74, conforme consta 

do despacho datado de 25/08/2014 pelo então Secretário de Estado da 

SEMAR, Sr. Mário Ângelo de Meneses Sousa (Peça nº 55 – página 48). 

No caso, entende-se que a justificativa de inexigibilidade 

mencionada não está devidamente fundamentada para a correta instrução 

do procedimento de contratação direta, por não atender as exigências do 

art. 26 da Lei n°8.666/93, eis que não expressa objetivamente a razão de 

escolha da executante, nem foi embasada ou ratificada por parecer 

jurídico da PGE/PI (ausência de parecer jurídico, vide item 2.3), nem está 

acompanhada do ato de nomeação do subscritor. 

 

2.6.  Ausência de cadastramento de procedimento no Sistema 

Licitações Web do TCE-PI – Resolução nº 33/12. 

Durante consulta ao Sistema Licitações Web do TCE-PI constatou-se a 

ausência do cadastramento do procedimento de Inexigibilidade nº 01/2014 

realizado pela SEMAR - PI não atendendo ao disposto no art. 43, caput da 

Resolução nº 33/2012, que aduz: 

Art. 43 O cadastramento de licitações, de adesões a 

sistemas de registro de preços, bem como de processos 

de dispensa ou de inexigibilidade, será feito por meio 
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eletrônico, através do preenchimento on line dos 

formulários do sistema Licitações e Contratos Web, 

disponibilizados na página do TCE – PI 

(www.tce.pi.gov.br), na forma e prazos definidos neste 

capítulo. (grifo nosso) 

 

3. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2014 ENTRE A SEMAR-PI E 

A EMPRESA M & B TREINAMENTOS E CONSULTORIA. 

 

Mesmo com indícios de irregularidade, no decorrer do processo o Sr. 

Mário Ângelo de Meneses Sousa por meio do despacho S/N na fl.48 da peça 

nº 55, autorizou a contratação da empresa M&B Treinamentos e Consultoria no 

dia 25/08/2014. 

Após exame do conjunto probatório anexado aos autos (Peças nºs 55, 

56 e 57) incluindo os pagamentos realizados por força do Contrato nº022/2014, 

consoante documentos acostados à peça nº56 págs. 29 à 85, constatou-se a 

ocorrência de pagamentos no total de R$ 228.800,00.(duzentos e vinte e oito 

mil e oitocentos reais), oriundo dos empenhos: 2014NE01283, 2014NE01554, 

2014NE01564, 2014NE01566, cujos pagamentos foram devidamente 

confirmados por meio de diligência realizada ao SIAFEM/2014, o que 

corresponde a aproximadamente metade do valor total do contrato em questão 

que é de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais). 

O contrato foi celebrado em 02/09/2014 com emissão de ordem de 

serviço em 04/09/2014 (pág. 62 e 63 da Peça nº13), tendo a contratada 

apresentado parcela dos serviços executados no dia 22/09/2014 (Peça nº56, 

pág.27). 

  

3.1. Ausência de cronograma de execução e de desembolso financeiro, 

bem como pagamento de metade do valor previsto para 

desenvolvimento de 1/6 das tarefas contidas na proposta da 

empresa. 
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Vale ressaltar que, apesar de não constar nos autos do processo de 

inexigibilidade o termo de referência detalhando o objeto, a proposta da 

empresa M&B TREINAMENTO E CONSULTORIA (Peça nº13, págs. 12/16 e 

Peça n° 55, págs. 08/12) apresentou especificações dos serviços descrevendo-

se o objeto final de elaboração do “Regimento Interno da SEMAR” como sendo 

dividido em 6 (seis) tarefas, sendo que somente na execução da primeira delas 

(Produto 1) estaria a realização do “Diagnóstico da estrutura organizacional do 

órgão e da norma de procedimento de outorga existente”. 

De igual modo, apesar de não haver previsão de execução do objeto por 

tarefas, nem tampouco cronograma de execução e/ou pagamento, conforme já 

discorrido no item 2.4 por ausência de termo de referência, observou-se que a 

especificação detalhada do objeto encontra-se somente na proposta 

contemplada, cujo detalhamento engloba seis tarefas ou produtos 

distintos que não possuem cronograma de execução nem de desembolso 

financeiro (Peça 13, págs. 12/16; Peça n° 55, págs. 08/12 e também na Peça 

nº3, pág.100 do TC/007106/2015 apenso). 

Por outro lado, a referida proposta apresentou condições de pagamento 

por tarefas, possibilitando verificar-se que não obstante a contratada tenha 

executado apenas 1/6 do serviço previsto em sua proposta, ou seja, apenas 

uma tarefa ou produto, recebeu pagamentos correspondentes a 

aproximadamente a metade do valor total do contrato, como se pode 

constatar no extrato de empenhos e pagamentos fornecido pelo SIAFEM/2014, 

vide em anexo ao presente relatório.  

 

3.2. Da contrafação do serviço executado pela contratada (reprodução 

parcial ou total de trechos) 

Analisando a execução do contrato em si, do qual resultou no 

produto/documento entregue pela empresa M & B TREINAMENTO E 

CONSULTORIA, anexado aos autos pela SEMAR/PI, tendo como título 

“Diagnóstico sobre a outorga de direito de uso dos recursos hídricos – 

Procedimentos Aplicados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
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Recursos Hídricos do Piauí”, sem data de lançamento (Peça nº 57, págs 62 a 

70) verificou-se que o conteúdo “efetivamente” escrito trata-se de 

compilação/transcrição e referência à legislação aplicada.  

Ademais, da leitura do documento é possível se aferir que seu teor é 

bastante similar, inclusive com trechos integralmente reproduzidos em relação 

ao documento disponibilizado gratuitamente no site da Agência Nacional de 

Águas – ANA desde maio de 2007, intitulado “Diagnóstico da Outorga de 

Direito de Uso de Recursos Hídricos – Fiscalização dos Usos de Recursos 

Hídricos no Brasil”, o qual inclui estudo especifico realizado no Estado do Piauí, 

(http://arquivos.ana.gov.br/planejamento/estudos/sprtew/4/4-ANA.swf, acesso 

em 23/02/2016, e anexado a este relatório com os devidos destaques com 

trechos similares).  

Pelo exposto, não obstante o serviço executado pela contratada tenha 

sido entregue da forma acima apurada e em tempo exíguo, 20 dias corridos 

após a celebração do contrato, o gestor responsável da SEMAR/PI autorizou o 

pagamento (Peça n° 56, pág.27). Tal despesa foi atestada e devidamente 

liquidada em 28/10/2014 (Peça n°56, pág.30/56) por servidor identificado 

apenas pela matrícula 06244-8 e cargo/função de assistente técnico, não 

sendo legível o nome do subscritor do ato, impossibilitando a confirmação de 

se tratar do mesmo servidor designado para o ato pela Portaria nº 034/2014 

(Peça nº56, pag.57), bem como a aferição do cumprimento do art. 67, 73 e 74 

da Lei nº 8.666/93 e art.34 e ss do Decreto Estadual nº14.483/2011 (Dispõe 

sobre contratação de serviços pela Administração Pública Estadual). 

 

3.3 Falta de planejamento no controle da execução contratual. Ausência 

de aditivo contratual de prorrogação de prazo. Rescisão formal 

realizada e posteriormente tornada sem efeito 04 (quatro) meses 

após a expiração do prazo inicialmente previsto.  

No decurso da análise do processo observou-se que o então diretor da 

SEMAR-PI, Sr. Luiz Enrique Sousa Carvalho procedeu à rescisão do contrato 

nº 22/2014 celebrado entre a SEMAR-PI e a empresa M & B Treinamentos e 

http://arquivos.ana.gov.br/planejamento/estudos/sprtew/4/4-ANA.swf
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Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., conforme cópia de termo rescisório 

anexado aos autos, datado de 19 de junho de 2015 (Peça nº 45). De acordo 

com o entendimento daquele gestor, tal rescisão se prestaria a dar 

cumprimento ao item 3 do Acórdão TCE nº. 459/2015 de 15 de março de 2015 

(Peça nº 33). 

Contudo, o ato rescisório não gerou qualquer efeito, primeiro, porque o 

contrato nº 22/2014 “rescindido” tinha prazo de execução e vigência de 160 

dias contados da data de sua assinatura (cláusula sexta) que ocorreu em 

02/09/2014 (Peça nº 13, páginas 53/64), ou seja, sua vigência havia expirado 

em 12/02/2015, não havendo comprovação de prorrogação deste prazo fatal. 

Assim, o referido instrumento já exaurido no tempo não teria como ser 

rescindido pelo simples fato de não mais subsistir no mundo jurídico. Em 

resumo, embora o termo de rescisão mencionasse que seu efeito seria a partir 

de19/06/2015 (Peça nº 45 e Peça nº 55 – pág. 79/80, e publicação no DOE-PI 

de 25/06/2015, p. 20), trata-se de cláusula sem eficácia, eis que sua vigência 

ordinária havia se encerrado muito antes, em 12/02/2015, data em que 

completou 160 dias após a assinatura do Contrato nº 22/2014 (não constam 

nos autos do processo de inexigibilidade nº 001/2014 comprovantes de sua 

prorrogação para além de 12/02/2015). 

Por outro lado, ainda que tal ato administrativo de rescisão tivesse o 

condão de gerar qualquer efeito, o então gestor Sr. Luiz Henrique Sousa de 

Carvalho, em novo ato proferido 07 dias após a data do primeiro, voltou atrás e 

tornou sem efeito o ato de rescisão, em 26/06/2015 (Peça nº 55 – págs. 81 e 

82, publicação do DOE-PI de 01/07/2015), sob a justificativa de “não ter 

obedecido o devido processo legal e nem observado o princípio do 

contraditório e da ampla defesa, além das exigências dispostas no art. 78 da 

Lei nº 8.666/93”. 

Portanto, como o ato de rescisão foi tornado sem efeito, em verdade o 

contrato não foi formalmente anulado, apesar de ter sido juridicamente 

finalizado pela expiração da vigência. 
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Tais atos e fatos administrativos demonstram descontrole na 

condução e execução das despesas públicas por parte dos responsáveis, 

seja pela perda do prazo para se proceder a eventuais aditivos contratuais, 

seja pela rescisão formal posteriormente tornada sem efeito, seja pela não 

comprovação formal de que se deu início a outro procedimento de anulação do 

contrato.  

 

4. DAS RESPONSABILIDADES 

 

4.1 Do Secretário da SEMAR-PI no exercício de 2014, Sr. Mário Ângelo de 

Meneses Sousa, responsável pela condução do órgão durante o período da 

instrução, contratação e realização de despesas objeto da presente análise, 

constatou-se a que o mesmo seria responsável pelas ocorrências descritas nos 

subitens 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1 e 3.2 que resultaram em dano ao erário 

no montante de R$ 228.800,00 (duzentos e vinte e oito mil e oitocentos reais), 

pelo que se entende cabível a devolução dos recursos ao erário, devidamente 

atualizados com juros e correção monetária desde a data do pagamento, sem 

prejuízo de posterior reavaliação de valores tendo em vista a real necessidade 

de sua prestação e da execução parcial do serviço pela contratada 

(dependente de comprovação dos custos expendidos pela empresa M&B 

TREINAMENTO E CONSULTORIA) e como forma de evitar o enriquecimento 

ilícito por parte do Estado. 

 

4.2 Do Presidente da CPL da SEMAR no exercício de 2014, Sr. Francisco 

da Cruz Carvalho Araújo responsável pela condução da instrução dos autos 

do Processo de Inexigibilidade nº 01/2014, tendo assinado a justificativa de 

inexigibilidade de licitação constante na Peça n° 55 pág. 39 a 47. Observa-se 

que o mesmo assumiu responsabilidade ao emitir opinião técnica que serviu 

como base e fundamento técnico para justificar o ato de contratação direta 

diante da ausência de parecer da assessoria jurídica competente, 

principalmente por assim está usurpando de funções da PGE/PI e por não 
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comprovação da sua legitimidade para o exercício da função (vide subitem 

2.5).  

 

4.3 Do Secretário da SEMAR-PI no exercício de 2015, Sr. Luis Henrique 

Sousa de Carvalho: conforme subitem 3.3, providenciou a rescisão do 

contrato nº 22/2014 e logo após tornou esse ato sem efeito, deixando de 

proceder à instauração de processo administrativo de anulação, permanecendo 

o contrato sem ter sido formalmente anulado. O gestor teria, portanto, 

descumprido o item 3 do Acordão n°459/2015: 

“... Visto, relatado e discutido o presente processo (.......) decidiu o Plenário, à 

unanimidade, em concordância com o parecer ministerial e nos termos do voto do 

Relator (peça nº 31), como se segue: 1) conhecimento e, no mérito, pela procedência 

da presente 3) expedição das seguintes determinações ao atual gestor da SEMAR: 

a) que proceda à devida realização de procedimento administrativo visando a 

anulação do contrato firmado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, abstendo-se 

de realizar pagamento enquanto em curso o processo, comunicando-se a este 

Tribunal de Contas quanto à adoção da referida medida; b) que submeta à 

Procuradoria Geral do Estado do Piauí as minutas de contrato a serem firmados 

futuramente, assim como os procedimentos de inexigibilidade de licitação; c) 

pela instauração de procedimento de inspeção extraordinária específico para 

apuração de demais irregularidades na realização da despesa, considerando-se a 

análise da DFAE quanto à possibilidade de existência de demais irregularidades 

no âmbito do processo de inexigibilidade que não foram objeto da presente 

Denúncia.” 

Não obstante o gestor não tenha dado formalmente cumprimento a 

determinação exarada no Acordão n°459/2014 quanto à anulação do contrato, 

verificou-se, em diligência ao SIAFEM/2015 que não houvera empenhos ou 

pagamentos realizados pela SEMAR à contratada no exercício de 2015, 

conforme apuração comprovada de janeiro até a data de conclusão do 

presente relatório de inspeção extraordinária, como se pode comprovar no 

extrato atualizado de empenhos e pagamento constante a seguir:  
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CNPJCPF CREDOR NE ORGAO NOME 
VALOR 
EMPENHADO 

VALOR 
LIQUIDADO VALOR PAGO 

183075810
00174 

M&B TREINAMENTO E 
CONSULT.EM GESTÃO EMP.LTDA- 

280101000012014
NE01283 

SECRET. DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS R$4.800,00 R$4.800,00 R$4.800,00 

183075810
00174 

M&B TREINAMENTO E 
CONSULT.EM GESTÃO EMP.LTDA- 

280101000012014
NE01554 

SECRET. DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS R$84.000,00 R$84.000,00 R$84.000,00 

183075810
00174 

M&B TREINAMENTO E 
CONSULT.EM GESTÃO EMP.LTDA- 

280101000012014
NE01564 

SECRET. DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS R$30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 

183075810
00174 

M&B TREINAMENTO E 
CONSULT.EM GESTÃO EMP.LTDA- 

280101000012014
NE01566 

SECRET. DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS R$110.000,00 R$110.000,00 R$110.000,00 

183075810
00174 

M&B TREINAMENTO E 
CONSULT.EM GESTÃO EMP.LTDA- 

280101000012014
NE00933 

SECRET. DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS R$4.000,00 R$4.000,00 R$0,00 

Fonte: Portal da Transparência em: (http://convenios.transparencia.pi.gov.br:8081/apex/f?p=101:5:5624029056164::NO:::) 
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Diante da análise técnica de toda a documentação pertinente e em face 

das ocorrências verificadas na execução do Contrato nº 22/2014-SEMAR-PI, 

concluiu-se que, face às irregularidades apontadas na contratação, não há 

responsabilidade considerável do gestor no exercício de 2015, Sr. Luis 

Henrique Sousa de Carvalho, eis que sua conduta em relação ao procedimento 

administrativo analisado encerrou-se com a extinção do contrato por decurso 

do prazo e pela não realização de pagamentos referentes ao instrumento 

contratual mencionado. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante de tudo que foi exposto a 5ª DFAE (Concomitante de 

Fiscalização Estadual), subordinada à Diretoria de Fiscalização da 

Administração Estadual – DFAE, conclui que a Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR-PI incorreu em falhas e 

irregularidades na condução do Processo de Inexigibilidade n° 01/2014 e na 

execução do Contrato nº 022/2014 firmado com a empresa M&B 

TREINAMENTO E CONSULTORIA, por descumprimento da legislação 

aplicável. 

 

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO. 

 

6.1. CITAÇÃO DO GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS pela condução 

dos procedimentos administrativos analisados, para que se manifestem no 

prazo de 15 dias quanto às ocorrências relatadas, conforme art. 5º, LV, da 

Constituição da República; art. 74, § 1º, art. 100 e art. 141 da Lei Orgânica do 

TCE-PI (Lei Estadual nº 5.888/09); e art. 186, 237, 238, IV, 242, I, e 275, § 1º, 

do RITCE (Resolução TCE-PI nº 13/2011), prestando as justificativas 

pertinentes;  

 

6.2. NOTIFICAÇÃO do responsável pela SEMAR-PI no exercício de 2015, 

Sr. Luis Henrique Sousa de Carvalho, para que tome ciência do andamento do 

processo. 
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6.3. APÓS MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS, ou corrido in albis o prazo 

concedido, a observância da seguinte sequência de atos: retorno dos autos a esta 

Divisão Técnica para produção de relatórios parciais de acompanhamento 

concomitante e/ou relatório final de instrução (contraditório); encaminhamento ao 

Ministério Público de Contas para emissão de parecer e demais providências que julgar 

cabíveis; conclusão dos autos para julgamento. 

 

No mais, esta Divisão Técnica coloca-se a disposição do Relator para 

demais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Teresina (PI), 16 de março de 2016. 

          Assinado Digitalmente    Assinado Digitalmente 

Caio Fernando Nascimento de Almeida         Rosemary Capuchu da Costa 

         Assistente de Controle Externo                   Técnica de Controle Externo 

                     Mat. 97.849-3          Mat. 02.062-1 

 

          Assinado Digitalmente     

     Enrico Ramos de Moura Maggi        

Auditor de Controle Externo – Área Jurídica   

        Chefe da 5ª DFAE   

         Mat. 97.628-8   

 

VISTO:  

  Assinado Digitalmente 

Maria Valéria Santos Leal 

Auditora de Controle Externo 

Diretora da DFAE 

Mat. 97.064-6 
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