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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
Processo TC 06661/20
Origem: Secretaria de Estado da Saúde
Natureza: Inspeção Especial de Licitações e Contratos – Dispensa de Licitação – COVID-19
Responsável: Geraldo Antônio de Medeiros (Secretário)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO. COVID-19. Secretaria de
Estado da Saúde. Aquisição emergencial de equipamentos para proteção
individual para enfrentamento da pandemia decorrente do CORONAVÍRUS
– COVID-19. Dispensa de Licitação. Indícios de excesso de preço. Pesquisa
comparativa sem considerar a realidade local e/ou a média de preço regional,
sem a discriminação adequada dos produtos e a ausência indicativa de
compatibilidade mínima com os parâmetros descritos nos termos da demanda.
Recursos do Sistema Único de Saúde Transferidos ao Estado. Recursos
Federais. Comunicação ao Ministério Público Federal, à Controladoria Geral
da União, ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal, à Receita
Federal, à Secretaria de Estado da Receita e à Procuradoria Geral de Justiça.
Encaminhamento de cópia da decisão à Auditoria. Arquivamento.
ACÓRDÃO AC2 - TC 02102/20

RELATÓRIO
Cuida-se de análise da Dispensa de Licitação 088/2020 e do Contrato 113/2020,
materializados pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, sob a gestão do Secretário, Senhor
GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS, em razão da aquisição de equipamentos médico-hospitalares
relacionados ao combate do COVID-19 (máscaras, aventais cirúrgicos, luvas, propés, toucas, óculos e
protetores faciais), junto à empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ
12.040.718/0001-90, no montante de R$5.591.535,24.
Após exame dos elementos inicialmente encartados nos autos, a Auditoria lavrou
relatórios técnicos (fls. 418/436 e 437/454), o primeiro assinado pelo Técnico de Contas Públicas (TCP)
Emanuel César Gomes da Silva e o segundo subscrito pelo Auditor de Contas Públicas (ACP) Paulo
Germano da Costa Alves Filho, ambos chancelados pelas Auditoras de Contas Públicas Ludmilla Costa
de Carvalho Frade (Chefe de Divisão) e Maria Zaira Chagas Guerra Pontes (Chefe de Departamento),
por meio dos quais apontou máculas e inconsistências.
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Foi proferido despacho no seguinte teor (fls. 455/457):

Efetuadas as comunicações e citado o Secretário de Estado da Saúde, este apresentou
esclarecimentos (fls. 476/600), sendo analisados pela Unidade Técnica em relatório de fls. 607/619,
subscrito pela mesma equipe de Auditores de Contas Públicas, concluindo pela permanência das
seguintes máculas:
a) Indicação de sobrepreço no montante de R$723.151,47;
b) Ausência de designação formal do gestor dos contratos;
c) Realização de despesa, antes da ratificação do processo de dispensa de licitação e,
consequente, contratação;
d) Divergência entre a descrição do objeto contida no contrato e o respectivo extrato do
contrato publicado no DOE;
e) Existência de informações sobre a empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, indicando a possível prática de condutas irregulares em contratos com o
poder público.
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Ao se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em parecer da lavra da Procuradora
Elvira Samara Pereira de Oliveira (fls. 622/630), opinou pela:

O julgamento foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo.
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VOTO DO RELATOR
A licitação, nos termos constitucionais e legais, tem dupla finalidade: tanto é
procedimento administrativo tendente a conceder à pública administração melhores condições (de
técnica e de preço) nos contratos que celebrar, quanto e precipuamente se revela como instituto de
concretude do regime democrático, pois visa, também, facultar à sociedade a oportunidade de participar
dos negócios públicos. Por ser um procedimento que só garante a eficiência na Administração, visto que
sempre objetiva as propostas mais vantajosas, a licitação, quando não realizada ou realizada em
desacordo com a norma jurídica, longe de configurar mera informalidade, constitui séria ameaça aos
princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade, além de profundo desacato ao
regime democrático, pois retira de boa parcela da atividade econômica a faculdade de negociar com a
pública administração.
No caso da dispensa de licitação em análise, a Secretaria de Estado da Saúde, conforme
Termo de Ratificação de fls. 281/282, baseou o procedimento na Lei Nacional 8.666/93, art. 24 inciso
IV, cujo teor segue:
Art. 24. É dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;
Como a solicitação de abertura do processo administrativo ocorreu em 18/03/2020 (fl.
283), poderia ter fundamentado o procedimento na Lei Nacional 13.979/2020, de 06/02/2020,
especialmente editada para dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, cujo art. 4º
segue:
Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
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§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplicase apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus.
§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores
(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do
Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e
insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de
licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
§ 4º. Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de
compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata
o inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado.
§ 5º. Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá
aplicar o regulamento federal sobre registro de preços.
§ 6º. O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data
de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos
e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto
no § 4º e no § 5º.
Art. 4º-A. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art.
4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas
condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se
atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
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IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência.
Art. 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos
preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 4º-D. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a
gestão do contrato.
Art. 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico simplificado.
§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere
o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
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§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações
ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a
autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais
requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo
objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que
trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput.
§ 4º. As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de
preços serão consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal,
observado o prazo estabelecido no § 6º do art. 4º.
Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e
poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento
dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a
administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do
valor inicial atualizado do contrato.
A legislação excepcional e temporária, ao tempo que disciplinou o procedimento mais
flexível para a aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus,
não se desgarrou da republicana e democrática necessidade de imbuir transparência aos atos decorrentes.
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Feita essas breves considerações, passamos a análise das máculas apontadas pela Unidade
Técnica.
A indicação de sobrepreço.
A Unidade Técnica verificou que não foi apresentada pesquisa de preços junto a três
empresas do ramo para aferição de preços, contudo, foi apresentada justificativa (fls. 319/322) amparada
no artigo 4º-E, § 2º da Lei Federal 13.979/20. Entretanto, a Unidade Técnica indicou possível excesso
de preços nos itens 3, 4, 8, 10 e 13:
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Em sua defesa, o gestor, em síntese, indicou que devido ao cenário incomum provocado
pela pandemia do COVD-19, houve grandes oscilações de preços no mercado e, ao final, detalhou item
a item preços praticados em Órgãos Federais.
A Auditoria, não acatou os argumentos apresentados sob a seguinte alegação:
“Desta forma, a Auditoria não desconsidera as circunstâncias envolvendo o mercado em
virtude da pandemia de COVID-19 (o que foi sopesado no relatório inicial), todavia, entende que não
se pode desprezar princípios que regem a Administração Pública e com isso gerar prejuízos ao erário.
Tendo em vista a semelhança dos argumentos trazidos para refutar a indicação de
sobrepreço sobre cada um dos itens adquiridos, a Auditoria faz uma análise conjunta, pois, considera
que o levantamento feito às fls.418/436, à luz das pesquisas realizadas no Banco de Preços (fls.
398/416), levou em consideração as especificidades dos itens, bem como, o período de referência
semelhante ao da dispensa em testilha. Ademais, o relatório de fls. 437/454 considerou a variação no
período e evidenciou que mesmo nos casos das medianas mais altas no intervalo pesquisado, os valores
daquelas contratações se mostraram em valores mais vantajosos que o da presente dispensa, isto é, em
preços inferiores, indicando a existência de sobrepreço e revelando a insuficiência da pesquisa do
comprador ou mesmo ausência de negociação, diante disso, mantém-se a conclusão inicial.”
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O Ministério Público entendeu que:
“A respeito do sobrepreço, a Auditoria apontou que não houve apresentação da pesquisa
de preços junto a três empresas do ramo para aferição dos preços de mercado praticados à época, mas
apenas justificativa, amparada no art. 4º-E, § 2º, da Lei Federal nº 13.979/2020.
Assim sendo, o Órgão de Instrução elaborou levantamento (fls. 418/436), traçando um
comparativo de preços relativos ao período da vertente dispensa, em que, considerando os valores das
menores e das maiores medianas dos itens, foi possível se observara existência de sobrepreço na
aquisição de alguns dos itens integrantes da dispensa ora em análise.
Em sede de defesa, segundo o gestor, a partir de março de 2020, observou-se a
ocorrência do chamado efeito da inflação de demanda, também conhecida como “curva de Philips”,
significando dizer que houve uma procura por determinado bem sem a correspondente resposta
compatível de oferta, acarretando o aumento do valor respectivo, e, dentro desse contexto, os
Municípios, Estados e a União disputaram tais bens, requisitando-os, ou mesmo os confiscando.
Ademais, aduz que o núcleo de compras da SES lançou pesquisa de mercado para
quantidade significativa de empresas, porém, apenas uma única (Tecnocenter Material Médicos
Hospitalar) respondeu e apresentou proposta de preço para alguns itens, bem como também foram
realizadas pesquisas no Banco de Preços em Saúde e na ferramenta Preço da Hora desta Corte de
Contas, apesar de não ter logrado êxito na resposta acerca dos preços. Finalmente, após o fechamento
do mapa de acompanhamento de preços, a empresa Gradual Comércio e Serviços Eireli-ME apresentou
o menor preço para os 13 (treze) itens do procedimento em análise.
Além disso, o gestor teceu algumas considerações acerca de cada item adquirido,
tratando da razão de ser dos preços contratados.
Em contrapartida, a Auditoria manteve a eiva, por entender que, de acordo com o
levantamento elaborado (fls. 418/436), lastreado inclusive nos dados obtidos no Banco de Preços (fls.
398/416), ficou evidente que foram levadas em consideração as especificidades dos itens adquiridos,
assim como o período de referência semelhante ao da dispensa em apreço, porém, mesmo nos casos das
medianas mais altas no intervalo pesquisado, os valores das contratações se mostraram mais
desvantajosos ao Poder Público, revelando a insuficiência da pesquisa do comprador ou mesmo
ausência de negociação.
Aqui, há de se destacar que, se por um lado, o contexto da pandemia pela Covid19provocou uma elevação dos preços de materiais médico-hospitalares, por outro norte, na pesquisa
realizada pela Auditoria, todos esses fatores foram sopesados.
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Cumpre frisar, a demais, que a autorização consignada na Lei Federal nº 13.979/2020
não abona o gestor de buscar contratar pelos valores razoáveis praticados no mercado no período de
referência, pois, do contrário, em havendo contratação antieconômica, caberá a responsabilização de
quem lhe deu causa.
Importante registrar que a função administrativa não exige apenas obediência ao
princípio da legalidade, mas também aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade,
visto que estes impõem ao agente público a realização de suas atividades com presteza e rendimento
funcional, sem exageros desnecessários, exigindo resultados positivos para o serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade, sob pena de desvio de finalidade e
transgressão a tais princípios.
Com efeito, toda licitação também deve observar o princípio legal da economicidade,
encartado no art. 70 da CF, pelo qual se deve buscar a melhor relação custo-benefício no trato dos
recursos públicos.
Diante de todos os elementos enumerados, este Parquet entende pela ocorrência de
sobrepreço em alguns itens licitados, vislumbrando ser o caso de retorno dos autos ao Órgão Auditor,
com o fito de apurar a totalidade dos valores pagos em decorrência da contratação direta em causa,
inclusive, quantificando expressamente o montante a ser ressarcido, a título de sobrepreço.”
Em relação ao sobrepreço apontado de R$723.151,47, representando 12,93% do valor
total contratado (R$5.591.535,24), segundo o relatório da Auditoria, indicou-se possível excesso em
apenas 05 (cinco) dos 12 (doze) itens, conforme descrições abaixo:
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Para chegar ao possível sobrepreço, a Auditoria utilizou o site de pesquisa Banco de
Preços, disponível no endereço https://www.bancodeprecos.com.br/.
A Auditoria, tomou como base apenas uma fonte de pesquisa, qual seja, site de instituição
privada (https://www.bancodeprecos.com.br/), desenvolvido pelo Grupo Negócios Públicos. Portanto,
é de se reconhecer que a pesquisa foi deveras limitada. É imprescindível que se demonstre,
minimamente, para fins de avaliação dos preços contratados, variantes e informações importantes como
valores praticados na realidade local ou regional, credibilidade, localização, tempo de entrega e média
de preços. Para tanto, há bancos de dados públicos que poderiam ser utilizados para a comparação e
formação de média de preços praticados pelos fornecedores, a exemplo das seguintes ferramentas:
(https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/)
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(https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governomunicipal/transparencia/banco-de-preco#/)

Cabe ressaltar que o gestor informou ter realizado as pesquisas de preços nos seguintes
Órgãos Públicos:

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Acórdão 51/2008,
relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz, sinaliza que o sobrepreço – aquisição de bens ou produtos por
valores superiores aos praticados no mercado – deve ser constatado com base no preço médio de mercado
praticado no local e no momento da aquisição do bem auferido pela Administração Pública, vejamos:
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“Tomada de Contas Especial. Sobrepreço. Utilização de metodologia inadequada para
apuração. Descaracterização de débito. Infrações de normas de Administração Pública. Irregularidade
e multa. 1. Caracterização de sobrepreço deve ser feita com base em comparação dos preços de
aquisição com aqueles vigentes no mercado local no mesmo período. 2. Descaracteriza a existência de
débito a apuração de sobrepreço feita com base em parâmetros de preços vigentes em regiões com
características distintas daquela em que foram feitas as aquisições contestadas ou com base em preços
praticados em outras licitações, efetuadas por órgãos com características diferentes.”
Vale ressaltar que este Tribunal de Contas já tratou do tema em diversos julgados no
mesmo sentido: Acórdão AC2 - TC 00427/11, Acórdão AC2 - TC 01132/19, Acórdão AC2 - TC
00555/10, Acórdão AC2 – TC 00345/19 e Acórdão AC1 - TC 01236/20.
Não obstante, é preciso ressaltar que a alta nos preços e/ou prática abusiva de preços de
alguns insumos médico-hospitalares essenciais e necessários na prevenção e combate ao COVID-19,
vem sendo registrado em diversos Estados brasileiros, devido ao cenário incomum, com escala mundial,
causado pela pandemia.
Consta à fl. 319/322 justificativa apresentada pelo Gestor, constante no processo
administrativo, que foi realizada pesquisa junto a empresas fornecedoras dos materiais/equipamento:
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Além do mais, consta no Documento TC 27716/20 (fls. 398/416) que, a Unidade Técnica,
para realizar a comparação dos itens, utilizou os seguintes TERMOS (em destaque) para pesquisa de
preços:

Como se pode observar, não restou evidente que os produtos pesquisados pela Unidade
Técnica, pelos termos utilizados, guardam compatibilidade com os parâmetros descritos detalhadamente
no documento de fls. 185/186, fator este, necessário para comparação dos matérias/equipamentos.
Por fim, calha registrar que os recursos públicos utilizados para os pagamentos das
despesas consideradas em excesso pela Auditoria, objeto da análise, tiveram sua origem exclusivamente
federal, conforme relatório (fl. 437): “Destaque-se, ainda, que consoante informação do SIAF 4.0 (fl.
349), a fonte de recursos do procedimento em análise se trata da Fonte 160 - Recursos Transferidos do
Fundo Nacional de Saúde.”

17/35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
Processo TC 06661/20
Tratando-se de recursos da União repassados ao Estado, a análise da respectiva prestação
de contas compete aos órgãos federais. Vejamos a dicção da Constituição Federal de 1988:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
...
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município;
Cabem, assim, as comunicações aos órgãos federais.

A ausência de designação formal do gestor dos contratos.
A Unidade Técnica indicou a ausência de designação formal do gestor do contrato.
Em sua defesa, o gestor alegou que no Sistema de Avaliação de Conformidade de
Contratos da Controladoria Geral do Estado – CGE, há a informação relativa à gestora do contrato
113/2020 que é a servidora TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, mat. 173.656-6 – Gerente
Executiva de Vigilância em Saúde.
A Unidade Técnica não acatou os argumentos trazidos pelo defendente sob o fundamento
de que “a defesa se limitou a fazer referência ao documento de fls. 598/599, que trata de consulta ao
sistema da Controladoria Geral do Estado - CGE em que consta o nome da Sra. TALITA TAVARES
ALVES DE ALMEIDA na condição de gestora do contrato, todavia, não acosta aos autos o documento
hábil (portaria) a fim de evidenciar a formalização do ato.”
O Ministério Público se pronunciou “pela subsistência da eiva, ensejando recomendação
em face do não cumprimento da comprovação do responsável, inclusive pela devida fiscalização
durante a execução do contrato, cujo objeto é de inestimável importância à seara da saúde, em face do
cenário de enfrentamento da pandemia pelo COVID-19.”
Com relação a este item, consta nos autos do Processo de Acompanhamento da Gestão
da Secretaria de Estado da Saúde (Processo TC 01031/20) o Documento TC 58934/20, fls. 26859/27108,
informação encaminhada pelo gestor indicando que:
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“... não obstante no contrato administrativo nº 113/2020 tendo constado como gestor,
por ocasião de sua assinatura em 07/04/2020,a Sra. Talita Tavares Alves de Almeida, houve
posteriormente a substituição do gestor do contrato, passando tal função ser exercida pelo Sr. Roberto
Vaz Medeiros Filho, Gerente Administrativo da Secretaria de Estado da Saúde(GEAD/SES).
Tal mudança ocorreu em razão de toda a logística de recebimento de EPIs e dispensação
destes para Rede Estadual de Saúde estarem, diretamente, relacionadas às ações da Gerência
Administrativa e não da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde cargo atualmente ocupado pela
Sra. Talita Tavares Alves de Almeida. Neste sentido, procedeu-se a modificação no Sistema de
Avaliação de Conformidade de Contratos da CGE-PB, fazendo constar às informações do Sr. Roberto
Vaz Medeiros Filho.”
Ao final, informou que anexou “a portaria de nomeação do Sr. Roberto Vaz de Medeiros
Filho, Gerente Administrativo da Secretaria de Estado da Saúde, matrícula nº 183.757-5 como gestor
de contratos da GEAD/SES, conforme Portaria nº 0628/GS publicada no D.O.E de 17/10/2019”. De
fato, à fl. 26863 do Processo TC 01031/20 consta a portaria:
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Por sua vez, relatório da Controladoria Geral do Estado 1546/20 não constatou
inconformidades, eis o relatório:

Assim, existe a indicação que a Senhora TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA
fora substituída pelo Senhor ROBERTO VAZ DE MEDEIROS. De toda forma, cabe expedir
recomendações no sentido de aprimorar os controles nas informações relativas à execução dos
contratos.
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Realização de despesa, antes da ratificação do processo de dispensa de licitação e,
consequente, contratação.
A Unidade Técnica apontou (fl. 430 e 435) o registro de “despesa com mesmo valor e
objeto deste processo registrada no portal da transparência do Governo do Estado/PB em data anterior
a ratificação da Dispensa nº 0088/2020 e assinatura do contrato nº 113/2020”, em 26/03/2020.
Em sua defesa, o gestor alegou, em síntese, que “por se tratar de medida emergencial o
empenho da despesa foi realizado em momento anterior à ratificação do procedimento, de forma
excepcional, para que lógica de entrega do material não fosse demasiadamente longa. Por conseguinte,
após a emissão da Nota de Empenho houve a continuidade do procedimento com ratificação e
elaboração do contrato administrativo. Contudo, não houve entrega não aparada (sic) por contrato ou
execução da despesa anterior a ratificação, não havendo mácula ou ilegalidade no procedimento.”
O Ministério Público assim se pronunciou:
“Convém destacar que a ratificação do ato de dispensa e sua respectiva publicação na
imprensa oficial não representa mera formalidade, e sim, uma exigência legal, que tem por finalidade
tornar público o ato administrativo praticado e lhe conferir a devida eficácia.
Vale esclarecer que a publicidade constitui condição de eficácia para os atos
administrativos, marcando o início da produção de seus efeitos externos. Dessa forma, a publicação do
ato de ratificação do procedimento de dispensa pela autoridade superior compõe o plano de eficácia
do ato administrativo, tornando-o apto a produzir efeitos regulares.
Ademais, a publicação do extrato do contrato administrativo não supre a falta de
publicação da ratificação do procedimento de dispensa, visto se tratar de instrumentos distintos. Aliás,
a Lei de Licitações e Contratos, em seu art. 61, parágrafo único, também estabelece como obrigatória
a publicação resumida do contrato na imprensa oficial, dispondo ainda que tal providência é condição
indispensável para a eficácia do contrato.
À primeira vista, a eiva em tela se configuraria em mera falha formal, passível
eventualmente de ser minimizada, desde que inexistissem irregularidades materiais e mais relevantes
no procedimento. Todavia, como visto nos presentes autos, outras foram as consequências mais
gravosas, tais como a constatação de sobrepreço.”
O que ocorreu em 26/03/2020 foi o empenho da despesa. Na sequência, consta nos autos
que a ratificação da dispensa foi realizada em 02/04/2020, eis a publicação (fl. 282):
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Por sua vez, segundo dados encaminhado ao Tribunal de Contas, o contrato foi assinado
em 07/04/2020 (fl. 395):
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Segundo informações constantes no Documento TC 58934/20, anexado ao Processo TC
01031/20 (Processo de Acompanhamento da Gestão da Secretaria de Estado da Saúde), a despesa só
começou a ser paga em 08/04/2020:
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A existência do contrato é condição necessária para a liquidação e pagamento da despesa
e não para o seu empenho, pois o empenho é a reserva orçamentária para garantir a futura despesa,
pendente ou não se condição. A condição pode ser, justamente, a finalização dos atos formais de
contratação e materiais de entrega do objeto. Vejamos os dispositivos da Lei 4.320/64:
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para
o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1°. Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente,
determinando que a despesa seja paga.
Assim, o contrato é base para a liquidação e posterior pagamento, e não para o empenho,
que pode ocorrer até mesmo de forma global ou por estimativa no início do ano para todas as despesas
de uma determinada natureza a ser processada no decorrer do exercício.
Não há, pois, a irregularidade.

A divergência entre a descrição do objeto contida no contrato e o respectivo extrato
do contrato publicado no DOE.
A Unidade Técnica apontou a divergência entre a descrição do objeto no contrato e o
respectivo extrato publicado no DOE.
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O gestor alegou que “o objeto do Contrato Administrativo nº 0113/2020 se trata de
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sendo um dos seus itens a “Máscara
Respiratória, categoria PFF2”, neste sentido, por lapso houve a informação incorreta no extrato da
publicação do Diário Oficial do Estado (DOE). Por se tratar de falha formal, pleiteamos pelo
afastamento da irregularidade.”
A Auditoria não acatou os esclarecimentos trazidos pela defesa sob o fundamento de que
“a defesa apenas confirmou a inconformidade, contudo não adotou medidas no sentido de promover a
retificação da publicação, razão pela qual fica mantida a conclusão inicial.”
O Ministério Público opinou no sentido de “inferir que há possibilidade de convalidação
do ato administrativo defeituoso, desde que presente nova publicação contendo a devida retificação.
Todavia, o gestor não apresentou qualquer documento probatório neste sentido, de modo que há de ser
aplicada multa à autoridade responsável, em face do desrespeito ao disposto no parágrafo único do art.
61 da lei 8666/93.”
De fato, observa-se divergência na descrição do objeto no contrato e a descrição do
extrato do contrato publicado no DOE, senão vejamos:
A descrição do objeto fl. 389:

A publicação do extrato do contrato no DOE foi a seguinte:
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Conforme consta fl. 282, o Termo de Ratificação e Adjudicação da dispensa publicado
do DOE consta como objeto a aquisição de equipamentos de proteção individual:

Consultando as informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Governo do
Estado (https://transparencia.pb.gov.br/compras/contratos), encontram-se as seguintes informações:
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O contrato 0113/20 está registrado na Controladoria Geral do Estado sob o número 2001033-8:

Assim, em que pese a observação da douta Auditoria sobre a divergência da descrição do
objeto no extrato publicado, consta, em publicações nas páginas oficiais de transparência pública, a
descrição correta do objeto. A unidade Técnica não apontou maiores repercussões no lapso da
publicação. Entretanto, faz-se necessário expedir recomendação, ao gestor, para aprimorar os controles
administrativos para que a falha não se repita.
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A existência de informações sobre a empresa GRADUAL COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI, indicando a possível prática de condutas irregulares em
contratos com o poder público.
A Auditoria colecionou diversas matérias jornalísticas indicado que a empresa
GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI estaria possivelmente praticando condutas irregulares
em contratos com o poder público.
Em sua defesa, o Gestor alegou, em síntese, que não havia qualquer procedimento com
trânsito em julgado em desfavor da citada empresa.
A Unidade Técnica informou que “a constatação visa subsidiar o relator de informações
a respeito da contratação com o poder público, a fim de garantir a correta aplicação dos recursos da
sociedade.”
O Ministério Público entendeu que:
“... o Órgão de Instrução colacionou notícias extraídas de portais eletrônicos, apontando
o envolvimento da empresa Gradual Comércio e Serviços em esquema de produtos superfaturados,
durante a gestão do atual Prefeito Luciano Cartaxo, na área da Saúde no Município de João Pessoa,
podendo indicar a possível prática de condutas suspeitas na contratação com os órgãos públicos. No
mais, apesar de tais suspeitas, a Auditoria apurou que não havia registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS. Ao final, concordou com a sugestão de oficiar aos órgãos públicos
competentes para averiguar a existência de possíveis impedimentos.
Sobre o tema, em despacho de fls. 455/457 foram encaminhados ofícios ao Ministério
Público Federal, à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União, através de suas
unidades neste Estado, bem como à Procuradoria Geral de Justiça, para comunicar os fatos relacionados
ao presente processo.
Após o encarte deste relatório, não chegaram outros subsídios, conforme imagem da
tramitação do presente processo:
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De fato, a Unidade Técnica não apontou decisão de órgãos competentes indicando que a
empresa mencionada estaria impedida de contratar com o Poder Público. Entretanto, é salutar a
preocupação do Órgão Técnico, afinal, os montantes envolvidos são de grande monta.
Assim, mais uma vez é pertinente a comunicação aos Órgãos Federais de controle ante a
origem do recurso público envolvido e impugnado.
Pelas informações disponíveis, a empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI-ME (CNPJ: 12.040.718/0001-90), segundo o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
constante no site da Receita Federal do Brasil, está localizada na Rua Dr. Oscar Soares, nº 50 - Jaguaribe
– João Pessoa-PB. Consta ainda o endereço do sócio. Eis as informações:
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Verificando o sistema GOOGLEMAPS, as imagens da empresa estão assim registradas:

Chama a atenção que, por ocasião do início das atividades da GRADUAL COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI, em 13 de maio de 2010, o sócio administrador, o Senhor LORRAN COSTA
LIMA (CPF 085.980.394-54) tinha apenas 20 anos à época. Além deste fato, saliente-se que o Senhor
LORRAN COSTA LIMA, apesar da pouca idade, em pesquisa realizada nos sistemas da Junta
Comercial do Estado da Paraíba – JUCEP, também tem participação em outras empresas:
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Anteriormente, a GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI possuía natureza
jurídica de sociedade empresária de responsabilidade limitada, tendo em seu quadro societário, além do
Senhor LORRAN COSTA LIMA, a Senhora MARIA DA PENHA DA SILVA (CPF 055.005.194-50),
que tem como domicílio a mesma residência do Senhor LORRAN COSTA LIMA, ou seja, a Rua
Vereador Gumercindo Barbosa Dunda, 378 – Apto 101 – Bessa – João Pessoa – PB. Além dessa
constatação, nos registros do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, a citada sócia tem como escolaridade
“lê e escreve”. Afora este fato, também em pesquisa no Cadastro Nacional de Informações Sociais –
CNIS, a Senhora MARIA DA PENHA DA SILVA tem como ocupação o emprego de “doméstica”,
podendo evidenciar a utilização de interposta pessoa na composição societária da referida empresa.
Segundo informações da RAIS/CAGED, foram declaradas informações de pessoal, até o
ano de 2019, constando que a empresa está na faixa de 5 a 9 empregados.
Em pesquisa no Sistema Tramita do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB,
constatou-se a participação da GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI em 451 certames
licitatórios. No que tange aos contratos firmados com os jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado
da Paraíba – TCE/PB, a GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI firmou 492 contratos, que
somam R$53.204.065,99.
Em decorrência dos contratos assinados, o Governo do Estado da Paraíba empenhou
R$20.095.385,04, tendo sido pagos R$16.655.659,64.
Por seu turno, os Municípios paraibanos empenharam, em favor da GRADUAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, R$22.005.357,72, tendo sido pagos R$17.031.233,44.
Cabe salientar que, apenas com fundamento na excepcionalidade na contratação direta
(Dispensa de Licitação) por causa da pandemia do Coronavírus, a GRADUAL COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI contratou com os jurisdicionados do TCE/PB, de março de 2020 até a presente
data, R$13.281.837,86.
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Conforme as demonstrações contábeis apresentadas às fls. 498/526, é possível vislumbrar
inconsistências nas informações disponibilizadas no exercício de 2018.
O saldo apresentado na Demonstração de Fluxo de Caixa (R$4.023.964,10) apresenta
uma divergência com os registros das disponibilidades no Balanço Patrimonial (R$1.413.273,23):

Nesse sentido, a princípio, as demonstrações não estariam representando com
fidedignidade os registros contábeis.
Outro dado que merece destaque, refere-se ao valor registrado na conta Estoque, no
montante de R$2.544.675,22, haja vista que, no exercício de 2018, realizou compras no montante de
R$2.787.807,89, conforme demonstrado abaixo:
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Nesse sentido, considerando a informação de pagamentos de fornecedores constante na
Demonstração do Fluxo de Caixa, no valor de R$1.822.478,00, haveria um montante de
aproximadamente R$1.042.185,83 de estoque a ser comprovado:

Detalhando as despesas já assinaladas, de acordo com informações constantes no portal
da transparência do Governo do Estado, a empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIME (CNPJ 12.040.718/0001-90) consta como credora do Governo do Estado da Paraíba, pelo menos,
nos últimos 5 (cinco) anos (2015 a 2020), com despesas empenhadas no montante de R$15.490.329,80:
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Em relação aos Municípios houve, nos últimos cinco anos, o pagamento de
R$10.680.848,74:
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Vale ressaltar que, do montante pago pelos Municípios, 73,21% tiveram origem do
Município de João Pessoa. Vejamos:

Nesse sentido, e tomando como base a possível não fidedignidade das Demonstrações
Contábeis relativas ao ano de 2018, que foram apresentadas em procedimentos licitatórios ou de
Dispensa para comprovar a boa situação da empresa, caberia a abertura de processo especial para exame
da idoneidade da empresa, mas essa providência já foi objeto de determinação no Processo TC 05052/15.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de que os membros deste egrégio Plenário
decidam:
1) COMUNICAR o teor do presente processo, por ofício encaminhado através dos
canais eletrônicos disponíveis, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral
da União, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à Receita Federal, através
de suas unidades na Paraíba, em vista dos recursos federais aplicados e impugnados
e dos fatos relacionados à empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIME (CNPJ 12.040.718/0001-90), bem como à Procuradoria Geral de Justiça e à
Secretaria de Estado da Receita;
2) ENCAMINHAR cópia desta decisão à Auditoria (DIAGM2) para ser encartada ao
processo de “Verificação de Inidoneidade” para aprofundar a análise sobre a
idoneidade da empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI (CNPJ
12.040.718/0001-90), conforme assinalado no Processo TC 05052/15; e
3) DETERMINAR O ARQUIVAMENTO dos autos.
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE-PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processos TC 06661/20, referentes à análise da
Dispensa de Licitação 088/2020 e do Contrato 113/2020, materializados pela SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE, sob a gestão do Secretário, Senhor GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS,
em razão da aquisição de equipamentos médico-hospitalares relacionados ao combate do COVID-19
(máscaras, aventais cirúrgicos, luvas, propés, toucas, óculos e protetores faciais), junto à empresa
GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ 12.040.718/0001-90, no montante de
R$5.591.535,24, ACORDAM os membros da 2ª CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
(2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:
I) COMUNICAR o teor do presente processo, por ofício encaminhado através dos canais
eletrônicos disponíveis, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, ao Ministério
Público Federal, à Polícia Federal e à Receita Federal, através de suas unidades na Paraíba, em vista dos
recursos federais aplicados e impugnados e dos fatos relacionados à empresa GRADUAL COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI-ME (CNPJ 12.040.718/0001-90), bem como à Procuradoria Geral de Justiça e à
Secretaria de Estado da Receita;
II) ENCAMINHAR cópia desta decisão à Auditoria (DIAGM2) para ser encartada ao
processo de “Verificação de Inidoneidade” para aprofundar a análise sobre a idoneidade da empresa
GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI (CNPJ 12.040.718/0001-90), conforme assinalado
no Processo TC 05052/15; e
III) DETERMINAR O ARQUIVAMENTO dos autos.
Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Remota do Tribunal Pleno.
João Pessoa (PB), 17 de novembro de 2020.

Assinado
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PRESIDENTE E RELATOR
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Marcílio Toscano Franca Filho
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