TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROCESSO TC N.º 16850/19
Objeto: Licitação (Pregão)
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Interessada: Sra. Jacqueline Fernandes de Gusmão (Secretária da Administração)

Ementa: Secretaria de Estado da Administração. PREGÃO
PRESENCIAL nº 075/2019, SEGUIDO DE CONTRATOS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE PACOTES DE INTERCÂMBIO.
EXAME
DA
LEGALIDADE.
IDENTIFICAÇÃO
INADEQUADA DOS PARÂMETROS DE PREÇOS.
REGULARIDADE COM RESSALVAS. COMINAÇÃO DE
MULTA. TRASLADO DA DECISÃO PARA OS AUTOS DO
PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
EXERCÍCIO DE 2019. RECOMENDAÇÃO À GESTORA.
DETERMINAÇÃO À AUDITORIA PARA REALIZAR O
ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E, BEM ASSIM,
PAGAMENTO DAS DESPESAS.
ACÓRDÃO AC1 TC 1091/2020
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos do exame do procedimento Licitatório na modalidade
Pregão Presencial de nº 075/2019, seguido dos contratos 043/2019, 044/2019, 61/2019 e
62/2019 o primeiro e o segundo, com termo aditivo, realizado pela Secretaria de Estado da
Administração, objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de
pacotes de intercâmbio- GIRA MUNDO, para atender às necessidades da Secretaria de Estado
da Educação e Ciência e Tecnologia – SEECT.
O aludido procedimento foi adjudicado e homologado em 05 de setembro de
2019 no valor total de R$ 7.562.500,00 (sete milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e
quinhentos reais), todavia, em razão do cumprimento à decisão judicial os lotes 1, 3 e 4
vencidos pela empresa 2G TURISMO E EVENTOS LTDA. EPP, foram suspensos quanto à
homologação.
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Ato contínuo, o certame foi reaberto no dia 04/11/2019, sagrando-se vencedora
dos itens 1 a 3, a empresa GRIFFE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, e do item 4, a empresa
GRAN VIA TURISMO & INTERCÂMBIO ( vide fls. 1089/1091).
Com o resultado1, o valor final do certame, homologado em 29/11/2019, passou
de R$ 7.562.500,00 para R$ 7.653.500,00 (Sete milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, e
quinhentos reais - fls. 1296), superior ao anteriormente homologado ( R$ 7.562.500,00).

Em seguida, foram celebrados contratos entre a Secretaria de Estado da
Educação e da Ciência e Tecnologia – SEECT, representada pelo Secretário, o Sr. Cláudio
Benedito Silva Furtado e as seguintes empresas:
1. CONTRATO 043/2019 com a empresa GRAN VIA AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP, CNPJ 01.932.559/0001-12, com sede na rua Rubens Guelli,
134, edf. Empresarial Itaigara, sala 405, Itaigara, Salvador-Ba, representada pela Sra.
Cristianne Garcia de Carvalho, sem que tenham sido apostas as assinaturas das
testemunhas no contrato no valor de R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil),
sendo a vigência de 05/12/2019 (data da assinatura do contrato) até 31/12/2019,
todavia a publicação do mesmo só ocorreu no dia 20/12/2019.

1

Diferença: R$ 91.000,00
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Realizou-se também o Termo Aditivo 01, em 27 de dezembro de 20192
objetivando a prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta dias), sem, também constar
assinatura das testemunhas.
Nota-se que ao consultar3 o sítio da Controladoria Geral do Estado – Portal da
Transparência, foi dado constatar que a despesa no total de R$ 546.000,00 foi empenhada em
20/12/2019 (empenho 19947), todavia, não paga até a data da pesquisa (21/07/2020), fato
plenamente justificável em razão da prorrogação do prazo, conforme aditivo.

2
3

Vide fls. 2252/2253
Consulta realizada em 21/12/2020 às 15: 50h
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2. CONTRATO 044/2019 com a empresa GRIFFE VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ
96.766.555/0001-18, com sede na rua do Prédio, 20 , Cabuçu, Saubara/BA, representada pela
Sra. Maria Cristina de Araújo, sem que tenham sido apostas as assinaturas das testemunhas
no contrato no valor de R$ 1.192.500,00 (hum milhão, cento e noventa e dois mil e quinhentos
reais), sendo a vigência dia 27/11/2019 (data da assinatura do contrato) até 31/12/2019.
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Realiou-se também o Termo Aditivo 01, em 27 de dezembro de 20194 objetivando a
prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta dias), sem, tambem constar assinatura das
testemunhas.

Destaca-se que ao consultar5 o sítio da Controladoria Geral do Estado – Portal
da Transparência,foi dado constatar que a despesa no total de R$ 1.192.500,00 foi empenhada
em 04/12/2019 (empenho 19080), todavia, não paga até a data de ontem, fato plenamente
justificável em razão da prorrogação do prazo, conforme aditivo.

4
5

Vide fls. 1960/1961
Consulta realizada em 21/12/2020 às 15: 50h
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A gestora dos aludidos Contratos foi a Sra. Amanda Siebra de Araújo, cpf: 102.544.274-13,
matrícula 177.393-3 (fls. 1771 e fls. 972).
4. CONTRATO 061/2019 com a empresa GRAN VIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA-EPP, CNPJ 01.932.559/0001-12, com sede na rua Rubens Guelli, 134, edf. Empresarial
Itaigara, sala 405, Itaigara, Salvador-Ba, representada pela Sra. Cristianne Garcia de Carvalho,
sem que tenham sido apostas as assinaturas das testemunhas no contrato no valor de R$
820.000,00 (oitocentos e vinte mil), sendo a vigência de 224 (duzentos e vinte e quatro dias), a
partir de 27/12/2019(data da assinatura do contrato).

Registra-se que ao consultar6 o sítio da Controladoria Geral do Estado – Portal
da Transparência, foi dado constatar que a despesa no total de R$ 820.000,00 foi empenhada
em 28/12/2019 (empenho 20228), todavia, não paga até a data de ontem, fato plenamente
justificável, em razão da vigência do contrato que ainda não expirou.

6

Consulta realizada em 21/12/2020 às 15: 50h
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5. CONTRATO 062/2019 com a empresa GRIFFE VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ
96.766.555/0001-18, com sede na rua do Prédio, 20 , Cabuçu, Saubara/BA, representada pela
Sra. Maria Cristina de Araújo, sem que tenham sido apostas as assinaturas das testemunhas
no contrato no valor de R$ 5.095.000,00 (cinco milhões, noventa e cinco mil reais), sendo a
vigência de 224 (duzentos e vinte e quatro dias) , i.e., de 27/11/2019 a 7/08/2020.
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O gestor dos Contratos 061 e 062 foi o Sr. Jefferson Giordano Oliveira Trindade, cpf: 116.347284-08, matrícula 606.501-5 (fls. 2006).
Ressalta-se que ao consultar7 o sítio da Controladoria Geral do Estado – Portal
da Transparência, foi dado constatar que a despesa no total de R$ 5.095.000,00 foi
empenhada em 28/12/2019 (empenho 20227), todavia, não paga até a data de ontem, fato
plenamente justificável, em razão da vigência do contrato que ainda não expirou.

7

Consulta realizada em 21/12/2020 às 15: 50h
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A unidade de instrução emitiu relatório preliminar às fls. 899/904 ressaltando a
necessidade de notificação do gestor para, querendo apresentar esclarecimentos acerca das
irregularidades apontadas e, após análise de defesa através do relatório de fls. 2290/2303,
apresentou a seguinte conclusão:
1. O objeto da licitação não foi suficientemente discriminado, conforme
dispõe o artigo 3º, II, da Lei 10.520/02, porquanto inexistentes a estimativa
do valor da contratação, a dotação orçamentária e financeira, o orçamento
detalhado estimado em planilhas com preço unitário e valor global, a
qualificação técnica e a qualificação econômico-financeira, e a vedação ou
não da participação de empresas em consórcio (Rel. fls. 2291/2292);
2. Ausência da planilha de composição de custos com o valor máximo
estimado da contratação, tendo em vista que o referido valor é utilizado
como parâmetro de julgamento das propostas, conforme subitem 8.1.2 do
edital (Rel. fls. 2293/2294);
3. Ausência no Termo de Referência da duração do processo de
intercâmbio, bem como da data de início, nos países constantes no referido
termo, tornando imprecisa a definição do objeto, infringindo o que dispõe o
3rt. 3º, II, da Lei nº 10.520/2002 um vez que deveria constar no aludido termo
a descrição das principais características do sistema educacional de cada
país onde ocorreria o intercâmbio, tais como, o início do período letivo e a
sua duração, o que revela a insuficiente discriminação do objeto a ser
licitado. (Rel. fls. 2294)
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4. Composição do orçamento estimativa não desenvolvida através de
método eficiente, capaz de possibilitar a estimativa mais real do preço
de mercado, gerando distorções significativas entre o preço mínimo e o
preço máximo, além do mais os preços de cotação dos lotes 02, 04 e 05
foram obtidos através de apenas duas cotações, infringindo, assim, o
art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Conforme levantamento produzido
pela unidade de instrução o valor estimado foi de R$ 13.169.573,80 (treze
milhões, cento e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais, e
oitenta centavos), enquanto que o valor total adjudicado foi de R$
7.653.500,00 (sete milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, e quinhentos
reais), apresentando uma diferença de aproximadamente 42%, pondo em
xeque a efetividade da estimativa de preço. (Rel. fls. 2295/2296).
Submetidos os autos ao Órgão Ministerial este, através do Parecer da lavra do
Procurador Luciano Andrade Farias, em apertada síntese, se manifestou, pela:
1. REGULARIDADE COM RESSALVAS do Pregão Presencial nº 075/2019;
2. APLICAÇÃO DE MULTA à gestora Jacqueline Fernandes de Gusmão,
com fulcro no art. 56 da LOTCE/PB e a rigor do art. 201 do Regimento
Interno desta Corte de Contas;
3. RECOMENDAÇÕES no sentido de se guardar estrita observância aos
termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que
determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, e, em especial,
para que:
3.1 A SEAD se abstenha de realizar certames licitatórios sem a
necessária observância dos preceitos insculpidos nos arts. 7.º, §2.º,
II e 40, X da Lei de Licitações;
3.2 Seja observado com rigor o que prescreve o art. 43, IV da Lei
8.666/93 nos procedimentos licitatórios realizados pelo Ente;
3.3 Em certames futuros, envolvendo o objeto “pacotes de
intercâmbio”, a estimativa de preços seja elaborada de modo mais
detalhado, com especificação dos diversos itens que compõem os
pacotes e, por conseguinte, os valores do serviço ofertado;
3.4 Seja aperfeiçoada a elaboração de termos de referência, com
inclusão das informações essenciais à identificação precisa do objeto
licitado.
É o relatório, informando que foi expedida a intimação de praxe para a presente
sessão.
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VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR
Atento ao relatório da unidade de instrução e a manifestação do Órgão Ministerial é
inconteste que o procedimento em debate apresenta eivas, todavia, no sentir do Relator e,
acompanhando o entendimento Ministerial, sopesando todos os aspectos abordados, estes
não tem o condão de macular o procedimento de modo a receber desta Corte juízo de
irregularidade, são, contudo, merecedores de cominação de multa e recomendação.
Isto posto voto no sentido de que esta Câmara:
1. JULGUE REGULAR COM RESSALVAS o Pregão Presencial nº 075/2019
objeto deste processo;
2. APLIQUE MULTA à gestora Jacqueline Fernandes de Gusmão, com
fulcro no art. 56 da LOTCE/PB, no valor de R$ 2.478,50 (dois mil,
quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondentes
20% do valor máximo8 e, bem assim, a 47,86 UFR9, em razão das eivas
apontadas pela unidade de instrução em seu relatório de fls. 2290/2303;
3. RECOMENDE à gestão da SEAD para que em certames futuros
envolvendo o objeto deste Pregão, seja guardada estrita observância aos
termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que
determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, e, em especial,
para que:
3.1 Se abstenha de realizar certames licitatórios sem a necessária
observância dos preceitos insculpidos nos arts. 7.º, §2.º, II e 40, X da
Lei de Licitações;
3.2 Observe com rigor o disposto no art. 43, IV da Lei 8.666/9310 nos
procedimentos licitatórios realizados pelo Ente;
3.3 Em certames futuros, envolvendo o objeto “pacotes de
intercâmbio”, a estimativa de preços seja elaborada de modo mais
detalhado, com especificação dos diversos itens que compõem os
pacotes e, por conseguinte, os valores do serviço ofertado;

8
9

R$ 12.392,52
U- jul/2020: R$ 51,78
10

Lei de Licitações: Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...)
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes
no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis;
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3.4 Seja aperfeiçoada a elaboração de termos de referência, com
inclusão das informações essenciais à identificação precisa do objeto
licitado.
3.5. Recomende à unidade instrução o acompanhamento da
execução dos contratos decorrentes do Pregão em apreço e, bem
assim, do pagamento das despesas.
É como voto.
DECISÃO DA 1ª CÂMARA
VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS os autos do Processo TC nº 16850/19,
que trata do procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial de nº 075/2019,
seguido dos contratos 043/2019, 044/2019, 61/2019 e 62/2019 o primeiro e o segundo,
seguidos de termo aditivo, realizado pela Secretaria de Estado da Administração, objetivando a
contratação de empresa especializada no fornecimento de pacotes de intercâmbio- GIRA
MUNDO, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e
Tecnologia – SEECT, e
CONSIDERANDO os relatórios da Auditoria, o pronunciamento do Órgão
Ministerial, o voto do Relator e o mais que dos autos consta,
ACORDAM OS MEMBROS INTEGRANTES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão realizada nesta data em:
1. JULGAR REGULAR COM RESSALVAS o Pregão Presencial nº 075/2019
seguido dos contratos 043/2019, 044/2019, 61/2019 e 62/2019, o primeiro e
o segundo, seguidos de termo aditivo;
2. APLICAR MULTA à gestora Jacqueline Fernandes de Gusmão, com
fulcro no art. 56 da LOTCE/PB no valor de R$ 2.478,50 (dois mil,
quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondentes
20% do valor máximo11 e, bem assim, a 47,86 UFR12, em razão das eivas
apontadas, assinando-lhe prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
publicação da presente decisão, para efetuar o recolhimento ao Tesouro
Estadual, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira
Municipal13, a que alude o art. 269 da Constituição do Estado;
3. RECOMENDAR à gestão da SEAD para que em certames futuros
envolvendo o objeto deste Pregão, no seja guardada estrita observância aos
termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que
determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, e, em especial,
para que:

11

R$ 12.392,52
Ufr- jul/2020: R$ 51,78
13
A quitação deverá ser processada através de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DAE) com código “4007” - Multas do Tribunal
de Contas do Estado.
12
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3.1 Se abstenha de realizar certames licitatórios sem a necessária
observância dos preceitos insculpidos nos arts. 7.º, §2.º, II e 40, X da
Lei de Licitações;
3.2 Observe com rigor o disposto no art. 43, IV da Lei 8.666/9314 nos
procedimentos licitatórios realizados pelo Ente;
3.3 Em certames futuros, envolvendo o objeto “pacotes de
intercâmbio”, a estimativa de preços seja elaborada de modo mais
detalhado, com especificação dos diversos itens que compõem os
pacotes e, por conseguinte, os valores do serviço ofertado;
3.4 Seja aperfeiçoada a elaboração de termos de referência, com
inclusão das informações essenciais à identificação precisa do objeto
licitado.
3.5. Recomende à unidade instrução o acompanhamento da
execução dos contratos decorrentes do Pregão em apreço e, bem
assim, do pagamento das despesas.

Publique-se, registre-se e intime-se.
TCE/PB –1ª Câmara Virtual.
João Pessoa, 23 de julho de 2020.

mnba
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Lei de Licitações: Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...)
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes
no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis;

Assinado

30 de Julho de 2020 às 11:21

Cons. Antônio Gomes Vieira Filho
PRESIDENTE

Assinado

29 de Julho de 2020 às 06:54

Cons. Fernando Rodrigues Catão
RELATOR

Assinado

29 de Julho de 2020 às 14:00

Isabella Barbosa Marinho Falcão
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

