
Recorrentes: ZAP SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAcAO LTDA - ME

Assunto: Recurso Administrativo contra Decisão de Responsabilizacao

Relator: Conseiheiro FabrIclo Ceccato Borgo

RELATORIO

Trata-se de recurso em Processo Administrativo de Responsabilizacao (PAR) in -

terposto pela empresa ZAP SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAcAO LTDA -

ME (CNPJ no 14.145.704/0001-67), já devidamente qualificada nos autos em ep-

grafe, contra decisão condenatôria proferida pelo Secretário de Estado de Contro-

le e Transparência as fls. 461-493.

Foi instaurado o presente PAR por meio da Portaria n° 068-S/2017 (fls. 261-262),

publicada no Diário Oficial do Espirito Santo de 17 de abril de 2017. Nos termos

da normativa inaugural, exprirnem as provas dos autos que as empresas JARDIM

COMERCIO & SERVIOS LTDA - ME, JP COMERCIAL FORNECEDORA E

SERVIOS LTDA - ME, COMERCIAL DUCATO LTDA - ME e ZAP SERVlçOS

DE CONSERVAcAO LTDA - ME, pertencentes a um mesmo grupo familiar, ten -
am participado de pregoes eletrOnicos conduzidos pela Administracao Püblica se

valendo de urn mesmo endereco de Internet Protocol (IP), o que indiciaria a frus-

traçao ou a fraude ao caráter competitivo dos certames, consubstanciadas na

quebra do sigilo das propostas ofertadas durante as disputas. As apuraçOes pre-

liminares indicaram, outrossim, que algumas das empresas compartilhavam ende-

reços comerciais ou possularn enderecos muito próximos, outro indicio de possi-

vel conluio quando da participacao conjunta em processos licitatários püblicos.
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perante este colegiado, imputou-se a suposta defraudacao, em conluio corn a de -

fendente JARDIM COMERCIO, do Pregao EletrOnico n° 003/2015, realizado pela

Junta Comercial do Estado do EspIrito Santo (JUCEES).

Diante dos fatos apurados, o Secretário de Estado de Controle e Transparência,

em decisão prolatada as fls. 461-493 dos autos, condenou as empresas denunci-

adas pela prática dos atos lesivos tipificados no artigo 5°, inciso IV, aUnea "a", da

Lei n° 12.846/2013 e no artigo 70 da Lei n° 10.520/2002, aplicando-Ihes as san-

çOes de rnulta administrativa, de publicacao extraordinária da decisäo condenatô-

na e de irnpedimento de licitar e contratar corn a Adrninistracao PUblica pelo prazo

de 06 (seis) rneses. Reproduzo abaixo o dispositivo da decisão recorrida:

Ante o exposto, CONDENO as empresas JARDIM COMERCIO & SER-
vicos LTDA - ME (CNPJ n° 08.722.213/0001-39); JP COMERCIAL
FORNECEDORA E SERVIOS LTDA - ME (CNPJ ri° 10.906.855/0001-
30); COMERCIAL DUCATO LTDA- ME (CNPJ n° 11.897.085/0001-79);

ZAP SERVIOS E coNsERvAçAo LTDA - ME (CNPJ no
14.145.704/0001-67) coma incursas nos ilicitos administrativos tipifica-

dos no artigo 5°, inciso IV, alinea "a", da Lei n° 12846/2013 e no artigo
70 da Lei n° 10.520/2002; ABSOLVENDO -AS, contudo, das dernais rn-
putaçOes descritas na Portaria no 068-S/2017 (artigo 5°, inciso IV, alineas
"b' e 'd', da Lei Anticorrupçao Empresarial), corn fuicro nas razOes deli -

neadas no decursa da fundamentaçao desta decisâo.

Aplico-Ihes, por conseguinte, as sançoes administrativas cominadas pe-
los incisos I e II do artigo 6° da Lei n° 12.846/2013 e pelo aludido artigo
7° da Lei n° 10.520/2002. A vista das circunstãncias jã analisadas anteri-
ormente, durante a operaçäo das dosimetrias, fixo as penalidades da se-

guinte forma:

a) pagarnento de multas administrativas nos valores correspondentes
a:

al) R$ 15.132,06 (quinze mu, cento e trinta e dais reais e seis centavos)
para a empresa JARDIM COMERCIO & SERVIOS LTDA - ME;

a.2) R$ 3.855,61 (trës mu, aitocentos e cinquenta e cinco reais e sessen-
ta e urn centavos) para a empresa JP COMERCIAL FORNECEDORA E
SERVIOS LTDA- ME;

/)

a.3) R$ 343,31 (trezentos e quarenta e tres reats e trinta e urn centavos) ../
para a empresa COMERCIAL DUCATO LTDA - ME;

'MA]
-

/
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a.4) R$ 11.351,90 (onze mu, trezentos e cinquenta e urn reais e noventa
centavos) para a ernpresa ZAP SERVIOS E CONSERVAcAO LTDA -

ME,

b) publicacao extraordinãria da ementa desta decisão condenatOria
nos seguintes rneios:

b.1) Diãrio Oficial do Estado do Espirito Santo;
b.2) Jornal A Gazeta ou no A Tribuna;
b.3) Edital afixado no prOprio estabelecirnento, que perrnita a fácil visibili-
dade pelo pCiblico, por 30 (trinta) dias;
b.4) Sitio eletrOnico da empresa, por 30 (trinta) dias;

C) Impedimento de licitar e contratar corn toda a Adrninistraçäo PUbli -
ca (União, Estados, Distrito Federal e Municipios), Direta e lndireta, pe-
los prazos de:

ci) 09 (nove) meses para a ernpresa JARDIM COMERCIO & SERVI-
ços LTDA - ME;

c.2) 06 (seis) meses para a empresa JP COMERCIAL FORNECEDORA
E SERVIOS LTDA- ME;

c.3) 06 (seis) meses para a empresa COMERCIAL DUCATO LTDA -

ME,

c.4) 06 (seis) rneses para a empresa ZAP SERVIOS E CONSERVA-
çAO LTDA - ME.

Da decisão, somente a empresa ZAP SERVIOS recorreu, sucedendo as dernais

o trânsito em julgado administrativo da condenacao. Em exame da peca recursal

interposta (fls. 501-528), observo que sustentou a Recorrente as seguintes teses:

1. Preliminar de nulidade da decisão administrativa de responsabi-

Iizaçao por cerceamento de defesa e por violacao a garantia do

duplo grau de jurisdicao administrativa;

2. Inocorrência do ilicito tipificado no artigo 5°, inciso IV, alinea "a",

da Lei n° 12.846/2013;

3. Ilegalidades na aplicacao e na dosimetria das sancOes adminis-

trativas (multa e impedirnento de licitar e contratar corn a Adm-

nistracao PUblica): vIcio de fundamentacao e violacao ao princi- ,'i

pio da proporcionalidade. '1\)
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amente, pela reforma da decisão condenatária para absolve-la de todas as impu-

tacOes deduzidas na Portaria inaugural ou, sucessivamente, para que seja aplica-

da apenas a sançao de advertência ou, em Ultimo caso, na hipOtese de restarem

mantidas as sancoes de multa e de impedirnento de licitar e contratar corn a Ad -

ministracao PUblica, pela reducao da primeira e pelo reconhecimento do efeito ex

nunc (nao retroativo) da segunda. Em sequência, forarn os autos remetidos a
Procuradoria Geral do Estado (PGE) para análise do recurso interposto.

No Parecer PGE/PCA n° 01576/2019, exarado as fls. 567-568, a i. representante

da PGE opinou pelo não provimento do apelo, posto que "não trouxe novos ele-

mentos que merecessern revisão da decisão recorrida". Referido parecer foi apro-

vado pelo Despacho PGE/PCA n° 01897/2019, da lavra da e. Procuradora-Chefe

da PCA, o qua!, por sua vez, acabou acolhido pelo Subprocurador-Geral do Esta -

do para Assuntos Administrativos, por rneio da manifestaçao de fls. 571

Finalmente, já no âmbito deste Conseiho do Controle e da Transparência (CON -

SECT), foi a mim distribuIdo o recurso para análise e julgamento.

Em sintese, e a relatOrio.

Passo a decidir.

VOTO

Prearnbularmente, reconheco a tempestividade dos recursos administrativos in-

terpostos. Igualmente presentes os demais pressupostos processuals de adrnissi-

bilidade, conheco dos recursos e prossigo a análise e julgamento das questOes

preliminares e de mérito suscitadas pela ernpresa Recorrente. 7
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISAO RECORRIDA POR CERCEAMEN -

TO DE DEFESA E POR vloLAcAo AO DUPLO GRAU ADMINISTRATIVO
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empresas condenadas, o que finda por impossibilitar o pleno exercIcio dos princ-

pios constitucionais do contraditOrio e da ampla defesa.

Alega, ainda, que se verificou, in casu, cristalina ofensa a garantia do duplo grau

de jurisdicao administrativa, tendo em vista ser presidido este Conseiho pelo Se-

cretário de Estado de Controle e Transparéncia, prolator da decisão hostilizada, o

que, nos termos do recurso, "retira a independência do entendimento do Cotegia-

do, maculando o direito constitucional da parte a urn novo julgarnento".

Assente nesses dois fundarnentos, suscita a Recorrente preliminar de nulidade da

decisäo recorrida por cercearnento de defesa.

Sem razão a Recorrente.

Em anátise da decisão, noto que a autoridade julgadora efetivamente promoveu a

individualizacao das condutas irnputadas a ernpresa ZAP SERVIcOS: haver, em

cornprovado conluio corn a empresa JARDIM COMERCIO, frustrado e fraudado o

caráter cornpetitivo do Pregão EletrOnico n° 003/2015, efetuado pea JUCEES.

As evidências que de supedâneo serviram a tal conclusão foram igualmente dis-

crirninadas: o cornpartilhamento de enderecos de IP na disputa do certame licita-

tôrio, apesar da distáncia fIsica entre as sedes das empresas; a identidade parcial

dos respectivos quadros societários e as relacoes de estreito parentesco entre os

sOcios das duas denunciadas.

Nesse sentido, destaco os trechos seguintes da fundarnentacao tecida pelo Se-

cretário para condenar a Recorrente e a JARDIM COMERCIO por lesarem o cará-

LI uurtipttitivu uu rieyu cItLtuIIIuu ii uuiu w yiiiu dureLAuu). /

7/p
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[...] Corn efeito, as manifestacOes exaradas pela PRODEST (fls. 41-61;
104-124 e 167-187) tornaram inequivoca a conclusão de que as ernpre-
sas JARDIM COMERCIO, JP COMERCIAL e COMERCIAL DUCATO
serviram-se de urn mesmo endereco de IP (n° 187.36.216.235) durante
as disputas do Lote n° 01 do Pregao EletrOnico n° 014/2014, realizado
pelo DER; e que as empresas JARDIM COMERCIO e ZAP SERVIOS
lançaram mao de idêntico expediente no boio do Pregão Eletrônico
no 003/2015 (IP no 187.36.220.48), Lotes no 02 e no 03, conduzido pela
JUCEES. (fis. 467)

Também no gue concerne ao Preqão Eletrônico n° 003/2015 (JU-
CEES), apurou -se a identidade parcial dos guadros societários das
empresas gue dele participararn: Julia Jardirn Perovano e Felipe
Carneiro Perovano novamente fiqurarn corno sócios das duas pes-
soas iuridicas investiqadas (JARDIM COMERCIO e ZAP SERVICOS).
Outra relevante evidência coliqida no curso das investiqaçoes foi a
relacäo familiar existente entre sôcios de ambas as empresas de-

nunciadas: José Alcides Perovano (sócio da ZAP SERVICOS) é pai
de Felipe Carneiro Perovano (sócio da JARDIM COMERCIO e da
ZAP SERVIOS). A indicaçao porrnenorizada dos sOcios propnetários e
administradores das duas defendentes pode ser ida as fls. 06 e 207-208
dos autos presentes. (fis. 469)

Diante dessas circunstâncias, revelarn -se fartos e convergentes os mdi-
cios de que as empresas denunciadas constituirarn, entre si, conluios
vocacionados a fraudar e a frustrar o carãter competitivo dos dois pie-

goes eletrOnicos investigados (JARDIM COMERCIO, JP COMERCIAL e
COMERCIAL DUCATO no Pregao EletrOnico n° 014/2014; JARDIM
COMERCIO e ZAP SERVIQOS no Pregao Eletrônico n° 003/2015). Is-

so porque è pacifico na jurisprudência desta Secretaria (ern prirneira e
segunda instãncias administrativas) o entendimento segundo o qual o
sornatório de indIcios consubstanciados (1) no cornpartilhamento
de urn mesmo endereço de lP por empresas diversas; (2) na exis-
tência de sócios comuns elou corn relaçoes de parentesco entre Si;
e (3) no fato de as empresas possuirem urn mesmo ou serneihante en -

dereço comercial confiqura urn guadro de convicção suficienternente
sólido para autorizar a conclusão de gue houve violaçäo do sigilo
das propostas e, portanto, fraude ao processo licitatório. (fls. 471-
472)

r- %
Ademais, em cuidadosa anahse das pecas defenswas, nao vislumbro \
fundamentos aptos a desconstituirem as provas indiciârias que suportam
tais conclusOes. smntomatico, nesse sentido, o fato de as Defesas Se-

quer haverem tangenciado a questao da identidade dos endereços de P
durante os dois certames apurados, embora seja essa a evidëncia cen-
tral das imputaçOes nestes autos deduzidas. Ern tal contexto, urna das
obscuridades gue rnais careciam de esclarecimento era corno em -

presas cujas sedes distavarn rnais de 12 km entre Si (refiro -me as
pessoas iurIdicas JARDIM COMERCIO e JP COMERCIAL, de urn Ia- /
do, e a COMERCIAL DUCATO e ZAP SERVICOS, de outro) poderiam
estar conectadas a uma mesma rede de internet para formulacão de 1

_________________,. 1/7
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seus lances sem haverem burlado a regra do siqilo das propostas.

Ante o eloquente silêncio das Defesas, a lacuna permaneceu, flãO a
grando êxito as denunciadas em dirimir as controvérsias sabre por que
utilizaram um mesmo endereço de P nos pregOes eletrOnicos investiga-

dos. (fis. 472-473)

Exsurge clara, corn efeito, na própria textualidade da decisäo, a resposta as reite-

radas indagacOes forrnuladas pela Recorrente acerca de quals teriam sido, con -

cretarnente, as acOes antijuridicas por eta praticadas, a justificar a aplicacao das

penalidades arbitradas ern primeira instância adrninistrativa.

Concluiu o Secretário, corn sólido lastro nas provas dos autos, que as ernpresas

ZAP SERVIOS e JARDIM COMERCIO participararn do Pregao EletrOnico n°

03/2015 ern urn rnesrno ambiente (assertiva atestada pela identidade de IP), ele-

mento de conviccao que, aliado a indIcios outros - corno a existência de relacOes
de parentesco entre os sOcios, a identidade parcial dos quadros societários e a

quilornetrica distância entre as sedes das defendentes (o que afasta a hipótese de

licito e regular compartllhamento de servicos de internet) -, evidenciou a ocorrên-

cia de quebra do sigilo das propostas, de sirnulacao de disputa e, por conseguin-

te, de fatal prejuIzo ao caráter cornpetitivo do certame licitatôrio apurado.

Nao se sustenta, portanto, a alegacao da Recorrente segundo a qual incorreu a r.

decisão recorrida em nulidade por cerceamento de defesa: cristalinamente identi-

ficadas as pessoas jurIdicas em conluio, as condutas praticadas, a licitacao macu-

lada e as provas que evidenciam a consumacao da fraude, dispunha a Recorrente

de todos os elementos de fato e de direito para em plenitude exercer a garantia

constitucional do contraditOrio, corno efetivamente o fez em seu recurso.

Revela-se igualmente inepto o segundo argumento deduzido pela ernpresa para

suscitar a preliminar ora apreciada. E cedico que, conquanto presida este Conse-

Iho por expressa deterrninacao legal (artigo 15, inciso I, da Lei Complementar Es-

tadual n° 856/2017), o Secretário de Estado de Controle e Transparência, exata-

mente por ser a autoridade prolatora das decisOes em primeira instância adminis-

'tt) ,;
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em sede de PAR instaurados corn fuicro na Lei n° 12.846/2013.

Desse modo, dispoem de inteiras independência e liberdade de convencimento os

conselheiros que compoem este Colegiado para exercerem o mister que Ihes foi

outorgado pelo artigo 17, inciso VII, da Lei Complementar n° 856/2017 e, também,

pelo artigo 20 do Decreto Estadual n° 3.956-R12016.

Insubsistente, destarte, a alegacao recursal de ultraje a garantia do duplo grau de

jurisdiçao administrativa e aos postulados do devido processo legal.

Diante dessas razöes, entendo que não merece acoihida a preliminar de nulida -

de da r. decisão recorrida por cerceamento de defesa.

2. MERITO - INOCORRENCIA DO ATO LESIVO TIPIFICADO NO ARTIGO 50,

INCISO IV, ALINEA "A", DA LEI N° 12.846/2013

Alega a empresa ZAP SERVIOS a inocorrência do ato lesivo tipificado no artigo

50 inciso IV, alInea "a", da Lei n° 12.846/2013, sob os fundamentos de que (i) o

caráter competitivo da licitacao foi observado e o objetivo de contratar pelo menor

preco foi atingido pela Administracao Püblica; (ii) que a decisäo recorrida não es -

pecificou a qual dos verbos-nUcleo do tipo (frustrar ou fraudar) as condutas impu-

tadas a Recorrente se subsumiram; (iii) que se rnostrou contraditôria a solucao de

absolver a Recorrente do ilIcito tipificado na alInea "d" e condená-la pelo previsto

na allnea "a", visto que ambos os tipos infracionais se baseiam na conduta de

"fraudar" licitacao pUblica; (iv) que diferentes empresas podem participar de uma

Iicitacao utilizando urn mesmo endereco de P sem que isso caracterize fraude ou

quebra do sigilo das propostas, posto que é muito cornum, atualmente, o rateio de

servicos de internet, rnediante compartilhamento de rede Wi-Fi, visando a reducao
de despesas; e (v) que a participacao de empresas corn sócios comuns ou corn

relacao de parentesco em licitacoes não configura, por si SO, fraude aos certames.
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ta logra infirmar os fundamentos da decisao recorrida no que tange a condenaçao

da Recorrente corno incursa no ilicito descrito no artigo 5°, inciso IV, allnea "a", da

Lei n° 12.846/2013.

Em sintonia corn o que restou delineado pelo Secretário na decisao condenatôria,

julgo haver, nos autos, uma conjuncao de robustas evidências a amparar a hipó-

tese deduzida na Portaria inaugural, segundo a qual as empresas JARDIM CO -

MERCIO e ZAP SERVIOS fraudaram, mediante conluio, o caráter competitivo

do Pregao EletrOnico n° 003/2015, conduzido pela JUCEES.

A luz da compreensao assentada na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uni-

ao (TCU), tern -se que o juIzo de valor formado pelo julgador nos casos de socie-

dades ernpresárias que em espUrio concerto laboram para fraudar certames licita-

tOrios emerge, substancialmente, do conjunto de indIcios coligidos a partir de urn

arnplo e sistemático exame dos autos, em harrnonia corn a já pacifica orientacao
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que "indIcios são provas, se

vários, convergentes e concordantes" (RE n° 68.006/MG).

No vertente caso, os elernentos de conviccao colecionados no curso da instrucao
exprirnern urn estreito vInculo entre as pessoas jurIdicas ZAP SERVIOS e JAR-

DIM COMERCIO, rnerecendo destaque, nesse sentido, a utilizacao de urn mesmo

endereco de IP quando da disputa do Pregao EletrOnico n° 03/2015, a existência

de sOcios comuns (Julia Jardim Perovano e Felipe Perovano) e a relacao de pa-

rentesco prOxirno entre sócios de uma e outra ernpresas ao tempo dos fatos (José

Alcides Perovano e Felipe Perovano, pal e filho, respectivamente).

For conseguinte, é equlvoca a suposicao, arniUde repisada nas razOes recursais,

de que a condenacao da Recorrente se lastreou unicarnente nos vInculos familia-

res existentes entre os sOcios das ernpresas, decorrendo, antes, como assinalado

acima, da conjugacao de sOlidas e convergentes evidências de cariz indiciário.

'I
t1A
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seio dos AcOrdäos no 2126/2010 e n° 0333/2015, segundo a qual "a prova indiciá-

na, constitulda por sornatOrio de indIcios que apontarn na mesma direçao, O sufi-

ciente para caracterizar fraude a Iicitaçao mediante conluio de licitantes"

Noutra manifestacao mais recente, a Plenário da Carte de Contas, em semeihan-

te direçao, tornou a consignar, par linhas ainda mais especIficas ao vertente caso,

que "a convergência dos indIcios consubstanciados no fato de as empresas p05-

suIrern o mesmo endereço cornercial, de terern apresentado propostas - corno

concorrentes em urn torneio Iicitatório - originadas do rnesmo endereço IP, bern

como apresentarern sôcios corn sobrenorne cornurn, são suficientes - nos terrnos

da vasta jurisprudência acirna colacionada - para caracterizar fraude a I/c/tacao"
(Acórdão n° 1005/2017, Relator Marcos Bemquerer, julgado em 17/05/2017).

Conquanto extensIveis ao caso dos autos os fundamentos do precedente supraci

tado (Acôrdão n° 1005/2017, TCU), impoe-se notar que as enderecos comerciais

das empresas desempenharn, aqui, vetor de conviccao em distinto sentido.

Ao tempo dos fatos, conforme destacam o Relatório de lnvestigacao e a Relatório

Final da Comissão Processante, as pessoas juridicas ZAP SERVIOS e JARDIM

COMERCIO situavam-se, respectivamente, a Avenida Princesa Isabel, n° 15, bair-

ro Centro, Vitária/ES e a Rua Buenos Aires, n° 595, bairro Aracás, Vila Veiha/ES.

Ora, distavarn entre si as sedes das empresas mais de 12 km, o que torna absolu

tamente inviável a compartilhamento Ilcito e regular de servico de internet na for

ma de ratelo de despesas, coma alegou a Recorrente em suas razOes, malgrado

näo tenha aos autos juntados qualquer prova que respaldasse uma tat afirmacao. \\

Dada essa significativa distância entre as instalacOes das pessoas juridicas, con

clusão imperiosa é a de que participararn elas da disputa do Pregao EletrOnico no
003/2015 em urn mesmo ambiente, a que evidenternente implica devassa ao sigi-
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3° inciso Ill, e 94 da Lei n° 8.666/1993.

Corn efeito, o arcabouco probatório acumulado nos autos confere seguro arnparo

a inferência, perfilhada pelo Secretário na decisäo recorrida, de que se consurnou,

na especie, o ilIcito administrativo tipificado no artigo 5°, inciso IV, alinea "a", da

Lei n° 12.846/2013: as pessoasjurIdicas JARDIM COMERCIO e ZAP SERVIcoS,

mediante ardiloso expediente (transgressao a regra do caráter confidencial das

propostas comercials durante as disputas), entre si engendrararn conluio destina -

do a garantir o êxito da prirneira no Pregao Eletrônico n° 003/2015, realizado pela

JUCEES, em fraude ao caráter concorrencial que deveria rege-lo.

Não prospera, portanto, a insistência da Recorrente na afirmaçao de que não se

configurou o ilIcito imputado, porquanto sagrou -se vencedora dos Lotes n° 02 e 03

do Pregao EletrOnico n° 03/2015 a licitante que ofertou o menor preco - nao Ca -

sualmente, a JARDIM COMERCIO -' o que demonstra haver sido preservado o

objetivo almejado pela Adrninistracao de selecionar a proposta mais vantajosa.

Isso porque, consoante explana Modesto CarvaIhosa1, todos os tipos infracionais

objetivos instituldos na Lei n° 12.846/2013 traduzem -se em ilIcitos de rnera condu-

ta (formais), "sendo irrelevante o resultado para que se caracterizern".

Portanto, não são dignos de consideracao, para fins de análise de tipicidade das

condutas, aspectos como rnaterializaçao de dano ao erário ou aufericao efetiva de

espUria vantagem pelos artIfices do expediente fraudulento identificado, segundo

já cuidou de salientar o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao apreciar o

crime previsto no artigo 90 da Lel n° 8.666/19932, tipo penal correlato ao ato lesivo

descrito na alinea "a" do inciso IV do artigo 50 da Lel Anticorrupçao Empresarial:

1 CARVALHOSA, Modesto. Consideraçoes sobre a Lei Anticorrupcao das Pessoas JurIdicas, Re-

vista dos Tribunais, 2015, 2° tiragern, pág. 220.
2 Art 90, Lei no 8.666/1993. Frustrar CU fraudar, mediante ajuste, cornbinaçao ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento Iicitatôrio, corn a intuito de obter, para SI CU

para outrem, vantagern decorrente da adjudicacão do objeto da Iicitacão: Pena - detencão, de 2
(dois) a 4 (quatro) anos, e multa. / ,
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Fis. N
____________

N Proc. 77537700

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA
AcAo PENAL. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. FoRMAçAo DE QUADI-
LHA. ART. 288 DO CODIGO PENAL. INEPCIA DA INICIAL. FALTA DE
INDICAçAO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS DELITIVAS. NAO
OCORRENCIA. FRAUDE A LICrrAçAo. CRIME FORMAL. INVIABILI-
DADE DE ANALISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS COR-
PUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Ajurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a
extinçao da acäo penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus,
somente se dá em hipOteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a
atipicidade da conduta; (b) a ausência de indicios minimos de autoria e
materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da
punibilidade.
2. A inicial acusatOria narrou de forma individualizada e objetiva as con -

dutas atribuidas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos
na peca acusatOria.
3. 0 Plenário desta Corte Ia decidiu gue o delito previsto no art. 90
da Lei 8666/1993 é formal, cuja consumação dã-se mediante o mero
aluste, combinação ou adoçao de gualguer outro expediente corn a
fim de fraudar ou frustrar o caráter competitivo da licitação, corn o
intuito de obter vantagem, para SI OU para outrem, decorrente da ad -

judicacão do seu objeto, de modo gue a consumação do delito in-
depende da homoloqação do procedimento IicitatOrio.
4. Não ha como avançar nas alegacoes postas na impetraçao acerca da
auséncia de indicios de autoria, questão que demandaria o revolvimento
de fatos e provas, o que e inviãvel em sede de habeas corpus. Como se
sabe, cabe as instãncias ordinárias proceder ao exame dos elementos
probatórios colhidos sob o crivo do contraditOrio e conferirem a definiçao
juridica adequada para os fatos que restaram devidamente comprova-

dos. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instân-
cias ordinárias, sob pena de distorçao do modelo constitucional de corn -

petências.
5. Ordem denegada.
(STF, HC 116680 / DF, Segunda Turma, Rel. Mm. TEORI ZAVASCKI,
DJe de 12-02-20 14).

Por fim, mostra-se igualmente inócua a tese recursal de que incorreu em insolüvel

contradicao a decisão recorrida ao absolver a Recorrente da imputacao lastreada

no artigo 5°, inciso IV, ailnea "d", da Lei n° 12.846/2013, e condená-la corn esteio

na allnea "a" do rnesmo dispositivo.

Ora, o enquadramento simultâneo das condutas imputadas a Recorrente em mais

de urn tipo infraciona! atrairia repercussOes na operacao de dosirnetria das pena-

lidades, corn possIvel majoracao das reprimendas aplicadas.

Por esse motivo, em linha corn argumentacao deduzida pela Cornissão no RelatO-(
rio Final, bern agiu o Secretário ao prestigiar a capitulacao jurIdica que mais es-
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corrente de dupla punicao da empresa por urna ünica acao tida como reprovável.

De mais a mais, as restantes alegacoes postuladas pela Recorrente, de igual mo-

do, näo se revelam aptas a desconstituir os fundarnentos da decisão recorrida.

Postos tais fundamentos, rejeito a tese de mérito suscitada pela Recorrente e

mantenho a condenacao da empresa corno incursa no ato lesivo tipificado no arti -

go 50, inciso IV, ailnea "a", da Lei n° 12.846/2013.

3. MERITO - ILEGALIDADES NA ApLIcAcAo E NA DOSIMETRIA DAS PENA-

LIDADES

Sustenta a Recorrente que a decisão guerreada incorreu em diversas ilegalidades

ao aplicar e quantificar as sancOes administrativas de multa e de impedimento de

licitar e contratar corn a Administracao Püblica.

Alega violacao ao princIpio da proporcionalidade (do que resultaria a inviabilidade

econOmica da ernpresa) e a não especificacao, na r. decisão recorrida, de a qual

das condutas tipicas do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 se subsumiriam as acoes
supostamente por ela praticadas.

Requer, nesse sentido, a substituicao das penalidades aplicadas pela sancao de

advertência somente (posto que suficiente para satisfazer o objetivo de prevençao
especial) ou, subsidiariamente, a reducao da pena pecuniária e o reconhecimento

do efeito ex nunc da reprirnenda de impedimento de licitar corn a Adrninistraçao.

Não merecern acoihida, no entanto, as insurgencias da Recorrente.

Em primeiro piano, nao vislumbro transgressao ao princIpio da proporcionalidade r.
na dosimetria operada na r. decisäo recorrida. f /

Av. Governador 8ey, 236- Centro - VftOda!ES - CEP 29010.160
T&efone: (27) 36365353 - Fax: (27) 3636.5386
wwwsecontesgovbr 13 de 16



auferido pela ZAP SERVIOS no ano anterior ao da instauracao do PAR, observo

que a sancao muito mais se aproxirnou do mInimo do que do rnáxirno legal: o Se -

cretário, mediante aplicaçao de duas circunstâncias de agravamento (gravidade

da conduta e ciência do ato lesivo pelo corpo diretivo da pessoa jurIdica), arbitrou

a penalidade pecuniária em apenas 2% (dois) do faturamento bruto, num intervalo

que poderia oscilar entre 0,1% (um décirno por cento) e 20% (vinte por cento).

Nern mesmo das esparsas alegacOes tecidas nas razöes recursais se faz possivel

extrair fundamentos idOneos para prornover a reducao da multa aplicada.

Ainda que a circunstância atenuante da colaboracao efetiva corn as investigaçOes

(artigo 27, inciso II, do Decreto n° 3.956-R12016) não suponha a confissão, con -

soante assinalado no recurso, näo ha registro nos autos de atos cooperativos que

lograssem justificar o agraciarnento da Recorrente corn a minorante: tanto é assim

que, na prOpria peca recursal, não se ye qualquer apontamento dessa natureza.

I l}JI L..JI '..JI_I V II'...JJ jici '.J Vl LI I 1I I I, 1J.JI '..j AL. '.4'.., I I..,I 111_Il ICI

lidade padece a dosirnetria efetuada na decisão recorrida; a duas, porque a Lei n°

12.846/2013 sequer prevê a sancão de advertência; e a três, porque não é Ilcito a

Tarnbém não prospera a alegacao de que foi comprovada nos autos a existência

de urn prograrna de integridade efetivo no âmbito da ernpresa: as fls. 311-323, a

Recorrente fez juntar apenas urn "Código de Etica e Conduta", o qual sequer se

aproxima de satisfazer os requisitos rnInirnos legais para autorizar a aplicacao da

causa especial de dirninuicao de rnulta prevista no artigo 29 do Decreto Estadual.

Sernelhante situacao diviso no que concerne a sancao de irnpedimento de licitar e

contratar corn a Adrninistracao PUblica: podendo chegar ao patarnar rnáxirno legal

de 5 (cinco) anos, aplicou-se em face da Recorrente o prazo de sornente 06 (seis)

rneses, novarnente rnais se aproxirnando a reprirnenda do mInimo previsto ern lei. ,J[

Não prospera, por isso, a pretensão recursal de substituir as sancOes impostas a
7A ID QIIDII('CQ rI r1 d'.,rfr,r'i A im r'.rrri t i rri hI im iIri_
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positivo, devendo adstringir-se sempre aquelas expressamente positivadas em el,

pasta que, ao penalizar qualquer particular em processo de cunho sancionatOrio,

pratica ato administrativo estritamente vinculado aos mandamentos legais.

Destaco, ademais, que igualmente insubsistente se mostra a alegacao de que, na

r. decisão recorrida, nao houve capitulacao jurIdica da conduta imputada a Recor-

rente em qualquer dos verbos nucleares que compoem a estrutura tIpica do artigo

70 da Lel n° 10.520/2002, dispositivo de Iei que assim prevê:

Art. 70 Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
nao celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentaçao
falsa exigida para o certarne, ensejar o retardarnento da execução de
seu objeto, nào mantiver a proposta, faihar ou fraudar na execucao do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou corneter fraude fiscal, fi-
cará impedido de licitar e contratar corn a Uniâo, Estados, Distrito Fede-
ral ou Municipios e, serä descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastrarnento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o
desta Lel, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sern prejuizo das rnultas pie-

vistas ern edital e no contrato e das dernais corninaçOes legais.

Grifou-se, no texto legal acima reproduzido, a acao tIpica que fol assimilada como

expresso supedâneo da capitulaçao jurIdica da conduta atribuida a Recorrente na

fundamentacao da decisão objurgada: entendeu, corretamente, o Secretário que

a fraude ao caráter competitivo do Pregao EletrOnico n° 03/2015, perpetrada me-

diante conluio das empresas JARDIM COMERCIO e ZAP SERVlcOS, redundou

num 'comportamento inidOneo", fundamentando -o nos termos seguintes:

Quanto a terceira irnputaçao, entendo que restou plenamente caracteri-
zada a infraçäo prevista no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002. Na rnedida
ern que se considerou demonstrado o conluio entre as pessoas juridicas
denunciadas para fraudar e frustrar o caráter competitivo de dois pre -

goes eletrOnicos conduzidos por Orgäos pUblicos integrantes da Adminis-
traçao Estadual, afigura-se inexorável concebê-lo corno urn "comporta-
mento inidôneo", nos rnoldes preconizados pelo referido dispositivo.
Corn efeito, amparado no perrnissivo disposto no artigo 1°, paragrafo
ünico, do Decreto Estadual n° 3.956-R/2016, julgo que deve ser aplicada, Ij
ern desfavor das ernpresas JARDIM COMERCIO, JP COMERCIAL,
COMERCIAL DUCATO e ZAP SERVICOS, a penalidade de irnpedirnen -

to de licitar e contratar corn o Poder PUblico, posto que incursas no ilicio
adrninistrativo tipificado pelo artigo 7° da Lei do Pregào.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPRTO SANTO FIs.N2______

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARNCA N Proc. 77537700

Quanto a projecao no tempo dos efeitos da sançao de impedimenta, noto que, na

decisão recorrida, não fez constar a Secretário qualquer aplicacao retroativa, corn

aptidao para afetar eventuais contratos em curso. Par essa razão, em linha corn a

jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente ha de produzir efeitos para a

futuro (ex nunc) a pena de impedimenta de licitar e contratar corn a Administracao
PUblica, em nhvel nacional, imposta a Recorrente nos autos deste PAR.

Cite-se, nesse sentido, os precedentes seguintes do Tribunal de Contas da União

e do Superior Tribunal de Justica acerca da superveniência de sançOes no cam po

das licitacOes e suas potenciais implicacOes nos contratos administrativos ja cele-

brados e corn execucao em andamento:

12. Corn efeito, a despeito da proxirnidade das datas, a superveniência
da mencionada sançao adrninistrativa, par si sO, nao teria a condão de
ensejar a nulidade ou a rescisão do contrato em epigrafe, uma vez que
a suspensão temporãria para licitar produz efeitos ex nunc, não se
aplicando automaticamente aos contratos já celebrados, sobretudo
em contratos outros distintos do que gerou a sancao, consoante juris-
prudéncia predorninante desta Casa.
13. Como e sabido, em sanção mais grave de declaração de inido-
neidade, esta Corte seguindo iurisprudência inaugurada pelo STJ
nos MS 13.101 -OF, Mi Eliana Calmon, de 9/12/2008, e 13964, Mm.
Teori Zavascki, de 25/5/2009, estabeleceu gue seus efeitos são pa -

ra o futuro ou ex nunc, nos termos dos AcOrdãos 1262/2009 -

Plenário, Mi. José Jorge, e 1340/2011 -Plenário, Mm. Weder de Oil -

veira. Mesma regra se aplica a suspensão temporária para licitar.
[. .

(TCU, AcOrdão no 2183/2019, plenãrio, Relator: AUGEJSTO SHERMAN,
Data de Julgamento: 11/09/2019)

ADMINISTRATIVO - LIclTAcAo - INIDONEIDADE DECRETADA FE -

LA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - ATO IMPUGNADO VIA
MANDADO DE SEGURANcA.
1. Ernpresa que, em processo administrativo regular, teve decretada a
sua inidoneidade para licitar e contratar corn o Poder PUblico, corn ba-
se em fatos concretos.
2. Constitucionalidade da sançâo aplicada corn respaldo na Lei de Lid -
taçOes, Lel 8.666/93 (arts. 87e 88).
3. Legalidade do ato administrativo sancionador que observou a devido
processo legal, a contraditOrio e a princFpio da proporcionahdade. )
4. Inidoneidade gue, como sanção, so produz efeito para o futuro
(efeito ex nunc), sem interferir nos contratos là existentes e em
andamento.
5. Segurança denegada. /4'

)I
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPiRTO SANTO FIs.N______

$-J ECRETARA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCA N Proc. 77537700

w

(STJ, MS 14.002/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRI-
MEIRA SEçAO, julgado em 28/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. LIcITAçAo. DEcLARAçAo DE INIDONEIDA-

DE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINIsTRAçA0 PUBLI -

CA. EFEITOS EX NUNC DA DECLARAçAO DE INIDONEIDADE: SIG -

NIFICADO. JULGADO DA PRIMEIRA sEçAo (MS 13.964/DF, DJe DE
25.5.2009). AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIA A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. [.1
2. E certo que a jurisprudencia desta Carte Superior de Justiça entende
que a sancao prevista no art. 87, III da Lei 8.666/1993 produz efeitos
näo apenas no âmbito do ente que a aplicou, mas na Administraçao
PUblica coma urn todo (REsp. 520.553/RJ, Rel. Mm. HERMAN BEN-
JAMIN, DJe 10.2.2011).
3. A declaracão de idoneidade näo tern a faculdade de afetar os
contratos administrativos a aperfeiçoados luridicamente ou em
fase de execução, sobretudo agueles celebrados corn entes pUbli -

cos nao vinculados a autoridade sancionadora e pertencente a En -

te Federado diverso (MS 14.OO2IDF, Rel. Mm. TEORI ALBINO ZA-
VASCKI, DJe 6.11.2009).
4. A sancäo aplicada tern efeitos apenas cx nunc para impedir gue
a Sociedade Empresãria venha a licitar ou contratar corn a Adrni-
nistracão PUblica pelo prazo estabelecido, nao qerando coma
conseguência irnediata a rescisäo autornática de contratos admi-
nistrativos là em curso (MS 13.101/DF, Rel. Mm. JOSE DELGADO,
Rel. p/ AcOrdão Mm. ELIANA CALMON, DJe 9.12.2008)5. Agravo In -

terno da Sociedade Empresaria a que se nega provirnento.
(STJ, Aglnt no REsp 1552078/DF, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019)

Forte nessas razOes, entendo coma insuscetIveis de acoihimento os pleitos recur-

sais de reforma da dosimetria das penalidades operada na r. decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Senhor Presidente,

Senhores Conselheiros,

Ante todo o exposto, voto:

Par CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de

manter, em todos as seus termos, a r. decisão condenatôria proferida pelo Secre-T
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decisão recorrida, não fez constar o Secretário qualquer aplicacao retroativa, corn

aptidão para afetar eventuais contratos em curso. For essa razão, em linha corn a

jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente ha de produzir efeitos para o

futuro (ex flunG) a pena de impedimenta de licitar e contratar corn a Administracao
PUblica, em nIvel nacional, imposta a Recorrente nos autos deste PAR.

Cite-se, nesse sentido, as precedentes seguintes do Tribunal de Contas da União

e do Superior Tribunal de Justica acerca da superveniencia de sancOes no campo

das licitacoes e suas potenclais implicacOes nos contratos administrativos já cele-

brados e corn execucao em andarnento:

Voto

12. Corn efeito, a despeito da proximidade das datas, a superveniencia
da rnencionada sancao administrativa, por si SO, não teria o condão de
ensejar a nulidade ou a rescisäo do contrato em epigrafe, uma vez que
a suspensão temporária para licitar produz efeitos ex nunc, não se
aplicando automaticamente aos contratos iá celebrados, sobretudo
em contratos outros distintos do que gerou a sancão, consoante juris-
prudéncia predominante desta Casa.
13. Como é sabido, em sanção mais grave de declaração de inido-
neidade, esta Corte seguindo Iurisprudência inaugurada pelo STJ
nos MS 13.101 -DF, Mm. Eliana Calmon, de 9/12/2008, e 13.964, Mm.
Teori Zavascki, de 25/5/2009, estabeleceu gue seus efeitos são pa -

ra o futuro ou ex nunc, nos termos dos AcOrdãos 1262/2009 -

Plenãrio. Mi. José Jorge, e 1340/2011 -Plenãrio, Mm. Weder de Oh -
veira. Mesma regra se aplica a suspensão temporãria para hicitar.
[. I
(TCU, AcOrdão n° 2183/2019, Plenãrio, Relator: AUGUSTO SHERMAN,
Data de Julgamento: 11/09/2019)

ADMINISTRATIVO - LICITAcAo - INIDONEIDADE DECRETADA PE -

LA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - ATO IMPUGNADO VIA
MANDADO DE sEGuRANcA.
1. Empresa que, em processo administrativo regular, teve decretada a
sua inidoneidade para licitar e contratar corn o Poder PUblico, corn ba-
se em fatos concretos.
2. Constitucionalidade da sancão aplicada corn respaldo na Lei de Lici-
tacOes, Lei 8.666/93 (arts. 87e 88).
3. Legalidade do ato adrninistrativo sancionador que observou o devido
processo legal, o contraditorlo e o principto da proporcionalidade.
4. Inidoneidade gue, como sanção, so produz efeito para 0 futuro
(efeito ex nunc), sem interterir nos contratos Ia existentes e em
andamento.
5. Segurança denegada. c/' ¯\
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPRTO SANTO Fis.
______

SECRETARA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCA N Proc. 77537700

(STJ, MS 14.002/DF, Ret. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRI-
MEIRA SEcAO, julgado em 28/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. LICITAçAO. oECLARAçAo DE INIDONEIDA-

DE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINIsTRAcA0 PUBLI -

CA. EFEITOS EX NUNC DA DECLARAçAo DE INIDONEIDADE: SIG -

NIFICADO. JULGADO DA PRIMEIRA SEçAo (MS 13.964/OF, DJe DE
25.5.2009). AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIA A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. [.1
2. E certo que a jurisprudencia desta Carte Superior de Justica entende
que a sançao prevista no art. 87, III da Lei 8.666/1993 produz efeitos
näo apenas no âmbito do ente que a aplicou, mas na Administracao
PUblica coma urn todo (REsp. 520.553/RJ, Ret. Mm. HERMAN BEN-
JAMIN, DJe 10.2.2011).
3. A declaração de idoneidade não tern a faculdade de afetar Os

contratos administrativos Ia aperleiçoados luridicamente ou em
fase de execução, sobretudo agueles celebrados corn entes pUbIi
cos não vinculados a autoridade sancionadora e pertencente a En -

te Federado diverso (MS 14.002/OF, Ret. Mm. TEORI ALBINO ZA-
VASCKI, OJe 6.11.2009).
4. A sancão aplicada tern efeitos apenas ex nunc para impedir gue
a Sociedade Empresária venha a licitar ou contratar corn a Admi-
nistracäo PUblica pelo prazo estabelecido, nao gerando como
conseguência imediata a rescisäo automática de contratos admi-
nistrativos já em curso (MS 13.101/OF, Ret. Mm. JOSÉ DELGADO,
Ret. p/ AcOrdão Mm. ELIANA CALMON, OJe 9.12.2008)5. Agravo In -

terno da Sociedade Empresãria a que se nega provirnento.
(STJ, Aglnt no REsp 1552078/OF, Ret. Ministro NAPOLEAO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019)

Forte nessas razêes, entendo como insuscetIveis de acohimento os pleitos recur-

sais de reforma da dosimetria das penalidades operada na r. decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Senhor Presidente,

Senhores Consetheiros,

Ante todo o exposto, voto:

Por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de

manter, em todos os seus termos, a r. decisão condenatária proferida pelo Secre-

-

Av. Governador ey, 236- Centro - VtOria!ES - CEP 29010-150
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tário de Estado de Controle e Transparência, conservando o enquadramento da

Recorrente ZAP SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAcAO LTDA - ME no ar-
tigo 5°, inciso IV, alInea "a", da Lei n° 12.846/2013 e no artigo 70 da Lel no
10.520/2002, e incOlumes todas as sancOes originalmente aplicadas.

E como voto.

VitOria/ES, 18 çté $1rbro 41e 2020.

FABRiCIO
ConseIhei

ACOMPAN HAM 0 \tOTO:

M- 22453

Fabianci da Rocha Louzada
" Audltoc do Estado

N° FqncIona: 2728150
/ SECO(T

MirianPØfto do Saramento
Sub$ecretári4 de Estado

dTransprência
NfuncionaI: 4050282

Seretri de Estjdo de Controle e lranspordncla

/ /\\
;: /

Audicéia Li,ña Silva Andrade
1Auditor do Estado

N FunconaI: 3341704
SC,e1tansparéflCo

Ma1è1ofiu'p9AfltufleS
s ado de Estado

de Controle
N2 funcional: 622270

oereethrta de tsOde tie Coatrote e Troospariorto

Tgo B.zoneNascjmento
Auditor do Estado

N.0Fu,c. 314482

Av. Governador Bley. 236 Centro - Vitória!ES - CEP 29010-150
T&efone: (27) 3636-5353 - Fax: (27) 3636-5386
wwwsecont.es.gav.br 18 de 18



* A GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
Secretoria de Con trole a Transparencia

DECISAO RECURSAL CONSECT N° 002/2020

O CONSELHO DO CONTROLE E DA TRANSPARENCIA, no usa das atribuiçOes e prerrogativas

dispostas na Lei Complementar no 856/2017, Decreto Estadual n° 3.956-R, de 30 de marco de 2016,

assim coma no Regimento Interno aprovado pela Resolução CONSECT n° 003, de 11 de dezembro

de 2017, e alteraçOes posteriores, em reuniäo Ordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2020,

apôs análise do recurso administrativo relacionado 20 PAR Instaurado pela Portaria n° 068-S, de 17

de abril de 2017, em face das empresas: JARDIM COMERCIO & SERVIOS LTDA-ME, JP

COMERCIAL FORNECEDORA E SERVIOS LTDA-ME, COMERCIAL DUCATO LTDA -ME e ZAP

SERVIOS DE CONSERVAcAO LTDA-ME.

ENQUADRAMENTO:

-Condenaçao das Empresas coma incursas nos ilicitos administrativas tipificados nos art. 5°, inciso

IV, alinea "a", da Lei n° 12.846/13 e no art. 7° da Lei n° 10.520/02 e absolvdas das demais

imputaçOes descritas no art. 5°, IV, alineas "b' e "d", da Lei n° 12.846/13.

CONDUTA: Frustrar e fraudar mediante conluio, a caráter competitivo de pracedimentos licitatOrios

pUblicos e comportar-se de modo inidOneo em pregOes eletrOnicos.

DECIDE:

Nos termos proferido no voto do Relator, as membros aptos decidiram par conhecer, par

unanimidade, a recurso interposto pela empresa ZAP SERVIOS DE CONSERVAcAO LTDA-ME. e, no

mérito, negar-Ihes pravimento, mantendo, em todos as seus termos, a R. decisäo condenatOria

praferida pelo Secretário de Estado de Controle e Transparencia.

VitOna, 21 de dezembro de 2020.

EDMAR MOREIRA CAMATA
Secretarlo de Estado de Controle e Transparência - SECONT

Av. Governador Bley, 236- Ed. Fábio Ruschi, 6° e 8° andares, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-150
(27) 3636-5353 I 3636-5330 - Fax: (27) 3636-5386

www.secont.es.gov.br - www.transparencia.es.gov.br - www.ouvidoria.es.gov.br
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12
RPPS - MUNICIPIO DE CARIACICA
04/05/2009 a 30/06/2009

SEDU
DINA SILVEIRA BARROS
476370/5
RGPS
04/04/1994 a 02/02/2004
03/02/2004 a 03/02/2004
01/09/2004 a 22/09/2005

ELIZA MEDEIROS MORAES
3206467/1
RGPS
01/06/2002 a 31/07/2007
29/08/2008 a 07/10/2008

TCE
]OAO CARLOS BATISTA
200456
RGPS
25/01/1973 a 24/02/1973
01/06/1973 a 10/09/1973

18/10/1973 a 25/07/1975
07/10/1975 a 31/12/1976
01/01/1977 a 06/01/1978
01/02/1978 a 31/05/1979
02/07/1979 a 18/04/1980
05/05/1980 a 03/10/1994

IDAF
RINGO SOUZA BATISTA
467987/2
RGPS
10/02/1986 a 18/11/1988
15/09/1994 a 22/03/1996
10/07/1996 a 21/09/1997
02/07/1998 a 02/10/2006

DPE
RODRIGO LOPES TORRES
31943 10/1
RPPS - GOVERNO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
10/03/2008 a 03/08/2008
RPPS - UNIAO
18/08/2008 a 26/09/2010

Protocolo 635542

0.5. no 182-S, de 21 de dezembro de 2020

CONCEDER, dias restantes de férias regulamentares referentes ao
exerciclo de 2019, ao servidor abaixo relacionado:

N° FIJNCIONAL NOME Dias do fédas Periodo
3110354 Helde Paula da

Silva
11 (ooze) 21/12 a 31/1 2/2020

Vitória, 21 de dezembro de 2020.

MARIA DE LOURDES ABDALLA GOULART STARLING
Gerente Administrativa/ GEAD

Protocolo 635823

0.S. N° 181-S, de 21 de dezembro
de 2020.

RESUMO DE RESCISAO DO
TERMO DE COMPROMISSO DE
RESIDENCIA JURIDICA

Orgão Concedente:

'ROCURADORIA GERAL DO
ESTADO

Residentes:

Vitôria (ES), segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020.

RES0LUcAO CONSECT N°
024/2020

O Conselho do Controle e da Trans-

parência - CONSECT, órgOo de
caréter deliberativo da Secretaria
de Estado de Controle e Trans-

parência - SECONT, em reuniOo
ordinária realizada no dia 18 de
dezembro de 2020, no uso de sua
atribuiç8o quo he confere o inciso
IX, do art. 17 do Lei Complementar
n° 856, de 16 de maio de 2017, e

Considerando as Portarias SECONT
N° 209-S, de 20/10/2017, e
alteraçOes posteriores, que
tratam do Relatório Resumido de
Atividados 0 Rotinas Finalisticas da
Secretaria de Estado de Controle e
Transparência - SECONT;

Considerando o disposto no
processo n° Processo 2020-V721H
- E-Docs.
RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a Nota Técnica
n° 001-2020: Utilizaço de
Bonificaçöes e Despesas Indiretas
- BDI, encargos sociais e demais
taxas para elaborac8o do planilha
orçamontária do obras o servicos
de engenharia.

Art. 2°. A Norma de Procedimento
está disponibilizada na integra no
endereco eletrônico da Secretaria
de Estado de Controle 0 Transpa-
rência (http://www.secont.es.gov.
br/).

Art. 3° Esta Resolucão entra em
vigor na data de sua publicaçOo.

Vitória, 23 de dezembro de 2020.

EDMAR MOREIRA CAMATA
Presidente do CONSECT

Secretário de Estado do Controle e
TransparOncia

Protocolo 635930

DECISAO RECURSAL CONSECT
N° 002/2020

PORTARIA N°. 020-R, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

O CONSELHO DO CONTROLE
E DA TRANSPARENCIA, no uso
das atribuiçôes e prerrogativas
dispostas no Lei Complementar
n° 856/2017, Decreto Estadual n°
3.956-R, de 30 de marco de 2016,
assim como no Regimento Interno
aprovado pela Resoluc8o CONSECT
n° 003, de 11 de dezembro do
2017, e alteracOes posteriores,
em reuni8o Ordinária realizada no
dia 18 do dozembro do 2020, apOs
análise do recurso administrativo
relacionado 00 PAR Instaurado pola
Portaria n° 068-S, do 17 de abril
de 2017, em face das empresas:
JARDIM COMERCIO & SERVIOS
LTDA-ME, JP COMERCIAL
FORNECEDORA E SERVIOS
LTDA-ME, COMERCIAL DUCATO
LTDA-ME e ZAP SERVIOS DE
CoNSERvAcAo LTDA-ME.

ENQUADRAMENTO:
-Condonaco das Emprosas como
incursas nos ilIcitos administrativos
tipificados nos art. 50, inciso IV,
alinea "a", da Lel n° 12.846/13 0
no art. 70 do Lei n° 10.520/02
absolvidas das domais imputaçôes
doscritas no art. 50, IV, ailneas "b"
o "d", do Loi n0 12.846/13.

CONDUTA: Frustrar 0 fraudar
mediante conluio, o carátor
compotitivo do procedimentos
licitatórios ptiblicos 0 comportar-se
do modo inidôneo em pregOos
olotrônicos.

DECIDE:

Nos termos proforido no voto
do Relator, os mombros aptos
docidiram por conhocer, por
unanimidade, o recurso intorposto
pela omprosa ZAP SERVIOS DE
CONsERVAcAo LTDA-ME. e,
no mérito, nogar-Ihes provimonto,
mantendo, em todos os seus
termos, a R. docis0o condenatOria
proforida pelo Secrotário de Estado
de Controle o Transparência.

VitOria, 21 de dezombro de 2020.

EDMAR MOREIRA CAMATA
Secrotário de Estado do Controle e
Transparência - SECONT

Protocolo 635959

Aprova o Piano Anual de Auditoria do Secrotaria de Controle o Transparência para o ano de 2021.

O Secretário de Estado de Controle e Transparência, no uso das atribuiçoes legais instituldas polo Lei Complemontar n° 856 de 17/05/2017, no
art. 13, inciso IX e polo Constituiçào Estadual, no art. 98,

RESOLVE:

Art. 10 Aprovar 0 PIano Anual de Auditoria para o oxorcicio de 2021, conformo disposto no Anexo I.

Art. 2° 0 PIano Anual do Auditoria está orientado pelo Piano Estratégico de Auditoria - PEA, porlodo do 2020 a 2023, olaborado com base no Portaria
n° 014- R/2015, com alteraçOes na Portaria n° 013- R/2017.

Art. 3° As informaçöos constantes no Anoxo I referem-se as auditorias programados pela Socrotaria do Controle e Transparência para o ano do 2021.

Parágrafo ánico. As Ordons do Sorviços do Auditoria - OSA - rolacionadas as auditorias constantos no Anoxo I 0 OOS monitoramontos do auditorias
roalizadas em anos antorioros sorão autorizadas peio Subsocrotário do Controlo.

Art. 4°. Esta Portaria ontra em vigor na data do sua publicaç0o.

Vitória/ES, 23 do dozombro do 2020.

- Willian Nakagawa

A partir de 18/12/2020.

- Vanossa Moroira Silva Rogly

A partir de 30/12/2020

Vitória, 21 do dozombro do 2020.

RODRIGO FRANCISCO DE
PAULA
Procurador Goral do Estado

Protocolo 635899
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