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I Processo Administrativo de Responsabilizacão n° 74470574

Recorrentes: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA e SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Assu nto: Recursos Administrativos contra Decisão de Responsabil izacâo

Relator: Conseiheiro Ademar And reatta

RELATORIO

Trata-se de recursos em Processo Administrativo de Responsabilizacão (PAR)

interpostos pelas empresas HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOS-

PITALARES LTDA e SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (antiga COMER-

CIAL GUANABARA LTDA - EPP), já devidamente qualificadas nos autos em epi-

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

le e TransparOncia as fls. 652-682.

Foi instaurado o presente PAR por meio da Portaria n° 082-S12016 (fls. 244-245),

publicada no Diário Oficial do Espirito Santo (DIO-ES) em 24 de rnaio de 2016.

Nos termos da normativa inaugural, exprirnem as provas dos autos que as em -

presas HOSPIDROGAS e SEMEAR "utilizaram IP idëntico quando da participacão

em diversos pregoes eletrOnicos no Estado do Espirito Santo"; "que as empresas

possuem, em seu quadro societãrio, sOcios administradores corn grau de paren-

tesco prOxirno"; "que o estabelecirnento comercial da pessoa jurIdica COMERCI -

AL GUANABARA - EPP [...] aparenta -se incompatIvel corn a estrutura necessária

a execução da atividade de comércio atacadista de medicamentos e drogas"; e

"que a prática citada constitui comportamento inidôneo e fraude em Iicitação [ ....
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ram urn mesmo endereço de IP em, pelo menos, quatro pregoes eletrônicos, con -

duzidos pelos Hospitais DOrio Silva (HDS) e São Lucas (HSL), ambos vinculados

a SESA.

Os certames, indicados em rnanifestaçoes do Inslituto de Tecnologia da Informa-

cão e da Comunicação do Estado do Espirito Santo (PRODEST), juntadas as fis.

181-183 e fls. 235-237, forarn os seguintes: Pregão EletrOnico n° 26.843 (HDS);

Pregão Eletrônico n° 27.562 (HDS); Pregão Eletrônico n° 28.153 (HDS); e Pregão

EletrOnico n° 28.410 (HSL). As provas coihidas nos autos também atestaram a

relação de parentesco entre os sOcios das Recorrentes, a similaridade de endere-

ços e a oferta de lances muito semeihantes durante as disputas dos pregOes.

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

em decisão prolatada as fls. 652-682 dos autos, condenou as empresas denunci-

adas pela prática dos atos lesivos tipificados no artigo 50, inciso IV, alinea "a", da

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

çöes de multa administrativa, de publicação extraordinária da decisão condenatO-

na e de impedimento de licitar e contratar corn a Administração PUblica pelo prazo

de 10 (dez) meses. Reproduzo abaixo a parte dispositiva da decisäo recorrida:

Diante do exposto, por considerar que as empresas HOSF!DROGAS
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n°
35.997.345/0001-46, e SEMEAR DISTRIBUIDORA E!REL - EPP (anti-
gas DEBORA DAZZI PIOL - EPP e COMERCIAL GUANABARA LTDA -

EPP), CNPJ n° 10.269.296/0001-02, incorreram nos ilIcitos administrati-
vos tipificados no artigo 5°, inciso V, alinea "a", da Lel n° 12.846/2013 e
no artigo 70 da Lel no 10.520/2002, aplico-Ihes as sancOes administrati -
vas cominadas pelos incisos I e II do artigo 6° da Lei Anticorrupcão Em -

presarial e, também, a penalidade estiputada pelo aludido artigo 70 da
Lel do Pregäo.

A vista das circunstâncias já analisadas anteriormente, durante a opera-

ção da dosimetria, fixo as sancOes administrativas da seguinte forma:

a) pagamento de multas administrativas nos vatores correspondentes a
R$ 2.317.150,11 (dois milhOes, trezentos e dezessete mit, cento e Gin-

quenta reals e onze centavos), para a empresa HOSPIDROGAS CO-

MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e R$ 75.433,62 (Se-
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tenta e cinco mu, quatrocentos e trunta e três reais e sessenta e dois cen-
tavos), para a empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP;

b) publicação extraordinána da ementa desta decisâo condenatôria nos
seguintes meios:
b.1) Diário Oficial do Estado do EspIrito Santo;
b.2) Jornal A Gazeta ou no A Tribuna;
b.3) Edital afixado no próprio estabelecimento, que permita a fácil visibili-
dade pelo püblico, por 30 (trinta) dias;
b4) SItlo eletrOnico da empresa, por 30 (trinta) dias;

c) Impedimento de licitar e contratar corn toda a Administraçao Püblica
Direta e Indireta, em nIvel nacional (União, Estados, Distrito Federal e
Municipios), pelo prazo de 10 (dez) meses.

Irresignadas, as Recorrentes interpuseram recursos pleiteando a anulação e/ou a

reforma da decisão condenatOria proferida em primeira instãncia administrativa.

Em exame da peça recursal interposta pela pessoa jurIdica HOSPIDROGAS (fls

698-720), observo que sustentou a Recorrente as teses seguintes:

1. Preliminar de nulidade do processo administrativo de responsa-

bilização par extrapolacao do prazo regulamentar para sua con -

clusão - violaçâo ao artigo 12 do Decreto n° 3.956-R12016;

2. Prehminar de nulidade do processo administrativo de responsa-

bilização par inépcia da portaria inaugural - vioiação das garan-

tias constitucionais do contraditOrio e da ampla defesa;

3. Preliminar de nulidade da decisão recorrida por julgamento extra

petita - violacao ao principio da correlaçao;

4. Descabimento da aplicação da sançào cominada pelo artigo 70

da Lei n° 10.520/2002;

5. Ilegalidades na dosimetria da pena de multa administrativa - nu -

lidade da decisão recorrida por vicio de fundamentação e viola-

ção de precedentes da SECONT/ES.

(3
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xo elencadas:

1. InocorrOncia do ato lesivo tipificado no artigo 5°, inciso IV, alInea

"a", da Lei n° 12.846/2013;

2. Descabimento da aplicacão da sanção cominada pelo artigo 70

da Lel n° 10.520/2002;

3. Ilegalidade da dosimetria da multa administrativa par ausência

de individualização da pena e por vIcio de fundamentaçao.
<X)

Em sequência, foram os autos remetidos a Procuradoria Geral do Estado (POE)

para análise da regularidade das nterposiçães recursais. No Parecer PGE/PCA n°

01128/2019, exarado as fls. 819-830, a representante da PGE forrnulou cinco re-

cornendaçöes de reforma da decisão: (1) restricao dos efeitos da penalidade de

impedimento de licitar e contratar corn a Administração Püblica, cominada pelo

artigo 70 da Lei no 10.520/2002, ao âmbito do Estado do EspIrito Santo; (2) averi-

guacao da regularidade dos faturarnentos brutos utilizados como base de cálculo

das multas, especificamente quanta a exclusão dos tributos; (3) decotamento da

circunstância agravante da vantagem auferida/pretendida da dosimetria da rnulta

aplicada a empresa HOSPIDROGAS; (4) decotamento da circunstância agravante

da vantagem auferida/pretendida da dosirnetria da multa aplicada a ernpresa SE-

MEAR; e (5) decotarnento da circunstância agravante da repercussão social dos

atos lesivos das dosimetrias das multas aplicadas a arnbas as Recorrentes.

Corn efeito, posicionou -se a i. Procurador do Estado pelo parcial provirnento dos

recursos interpostos.

Referido parecer foi, contudo, aprovado corn ressalva pela Procuradora-Chefe da

Procuradoria de Consultoria Adrninistrativa (PCA), que asseverou, no Despacho

PGE/PCA n° 01366/2019 (fls. 832), que a pena cominada pelo artigo 7° da Lei n°
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10.520/2002 deve ser aplicada nào pela SECONT, mas "no âmbito da apuracäo

da infração administrativa pelo órgao responsável pea realização da Iicitação"

Restou acoihido este Ultimo despacho, por seus prOprios fundamentos, pelo Pro-

curador Geral do Estado na man ifestação de fls. 833.

Finalmente, já no ámbito deste Conseiho do Controe e da Transparência (CON -

SECT), foram a mim distribuldos Os recursos para análise e julgamento.

Em sIntese, e o relatOrio.

Passo a decidir.

VOTO

Preambularmente, reconheço a tempestividade dos recursos administrativos in -

terpostos. Igualmente presentes os demais pressupostos processuais de admissi-

bilidade, conheço dos recursos e prossigo a anáflse e julgamento das questöes

preliminares e de mérito suscitadas pelas empresas recorrentes.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMiNSTRATIVO DE RES-

PONSABILIZAçAO POR EXTRAPOLAcAO DO PRAZO REGULAMENTAR

PARA SUA CONCLUSAO - VIOLAcAO AO ARTGO 12 DO DECRETO N°

3.956-R1201 6

Alega a Recorrente HOSPIDROGAS, em sede preliminar, que a extrapoação do

prazo de 180 dias para conclusão do PAR, em violação ao disposto no artigo 12

do Decreto Estadual n° 3.956-R/2016, implicou a nulidade do mesmo, tornando

imperativa a sua anulacao por ofensa a garantia constitucional da razoáveD dura-
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cáo do processo e aos princIpios da legalidade, da morahdade e da eficiência (ar-

tigo 5°, inciso LXXVIII, e artigo 37, caput, da Constituição Federal).

Não assiste razão a Defesa.

E firme a jurisprudência deste Conselho no sentido de que o prazo estipulado pelo

artigo 12 do Decreto n° 3.956-R/2016 é imprOprio, considerando-se a inexistência

de previsão de qualquer consequOncia jurIdica, no arcabouço normativo aplicável

a especie, para as hipOteses em que se verlfique o seu descumprimento.

Compreende -se, pois, que o propOsito que dinamizou a consagracao desse dis-

positivo foi apenas estabelecer urn parametro cronolOgico geral, sem pretensöes

de vinculaçao inflexIvel, para a conclusão dos processos administrativos de res-

ponsabilizacao no âmbito da SECONT.

Trata-se de raciocInio que encontra seguro amparo na doutrina brasileira. Cite-se,

para exemplificar urna tal orientação, o magistério de Juliano Heinen1, autor que

assim interpreta o artigo 10, § 30, da Lei n° 12.846/2013 (cujo teor e idOntico ao do

disposto no artigo 12 do Decreto Estadual n° 3.956-R12016):

'0 processo administrativo deve ser concluldo no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data de pubhcação do ato que instituir a comis-
são (artigo 10, § 3°). Tal interstIcio de tempo pode ser prorrogado, medi -

ante decisão da autoridade instauradora (artigo 10, § 4°), que faz corn
que esse lapso de tempo seja considerado urn prazo impróprio. E essa
é sua natureza também por conta do gue não ha fixação de gualguer
expiacão para o caso de descumprimento dos cento e oitenta dias"
(grifos acrescidos).

Outrossirn, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justica (STJ) já pacificou o

entendirnento segundo o qual o reconhecimento de nulidades processuais - in-

clusive por excesso de prazo - depende da comprovacäo de efetivo prejuIzo a
defesa, segundo o princIpio pas de nuiité sans grief.

1 HEINEN, Juliano. Comentários a Lei Anticorrupçao: Lel n° 12.846/2013. Belo Horizonte: Edito-
ra FOrum, 2015, 322p.
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Nesse sentido as seguintes precedentes daquea Carte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANA IN-
DIVIDUAL. SERVIDOR PLJBLICO FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. PROCES -

SO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSAO. ART. 43, INCI -

SOS VIII, XVI E XLVIII, DA LEI N. 4.878/65. NULIDADE. EXCESSO DE PRA-

ZO PARA A CONCLUSAO DOS TRABALHOS DA COMVSSAO PROCES-
SANTE. PREJUIZO. AUSENCIA. POSTERIOR MODIFICAçAO DA TIPIFICA-
çAo PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVANCIA. ALEGADA
INSUFICIENCIA DO CONJUNTO PROBATORIO DO PAD. INADEouAçAO
DA VIA ELEITA. NECESSARIA DtLAcAo PROBATORIA. PRECEDENTES.
SEGURANA DENEGADA.
1. Não merece guarida a alegação de nulidade sob o fundamento de ciue
houve excesso de prazo para a conclusão dos trabaihos da Comissão
Processante, contrariando o disposto no art. 152 da Lei n. 8.112/90. 0 ex -

cesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar
não é causa de nulidade guando não demonstrado prejuIzo a defesa do
servidor. Precedentes.

(STJ - MS: 20747 DF 2014/0010924-9, Relator: Ministro OG Fernandes, Data
de julgamento: 10/06/2015, Si - Primeira Seçäo, Data de publicacao: DJe
18/06/2015)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. NULIDADES. INOCORRENCIA. EXCESSO DE PRAZO. DES -

CRIcAo PORMENORIZADA DOS FATOS NA PORTARIA DE INSTAURA-
cAo. PROVA EMPRESATADA. INTERCEPTAcAO TELEFONICA. AUSNCIA
DE JUNTADA DE COPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENCIA.
1. 0 desprezo pelos prazos máximos do rito não resulta, de per si, na nu -

lidade ou extinçâo do procedimento, mormente guando näo comprovado
prejuIzo a defesa do servidor.

(STJ - MS: 10.154/DF, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Secão,
Data dojulgamento: 25/09/2013, Data de Publicaçäo: 19/i 2/2013).

Ademais, como cuidou de ressaltar o representante da Procuradoria Geral do Es-

tado no Parecer PGE/PCA n° oii 28/2019, "o principal fator de atraso da instruçao

processual (inclusive a origem da suspensao de fi. 580) foram os sucessivos pe-

didos de redesignação de audiência apresentados pela empresa SEMEAR, que

foram deferidos a fim de garantir o exercIcio pleno da amp/a defesa. A/em disso,

nas oportunidades que tiveram de se manifestar (audiOncia, petiçöes e a!egaçoes

finals) nos autos ate a conclusão da instrucao processual em nenhum momenta

foi questionada a extrapo/ação do prazo ou alegado qualquer cerceamento de
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por extemporânea, a alegacão de nulidade agora em sede recursal" (fls. 823).

Isto posto, concebendo como impróprio o prazo previsto no artigo 12 do Decreto

Estadual n° 3.956-R12016, insuscetIvel, pals, de condicionar a validade do pro-

cesso administrativo de responsabilizacäo, rejeito a primeira a tese preliminar

arguida pela recorrente HOSPIDROGAS.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RES-

PoNsABILlzAcAo POR INEPCIA DA PORTARIA INAUGURAL - vtoLAcAo
DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA

DEFESA

Sustenta a recorrente HOSPIDROGAS prehminar de nulidade do processo admi-

nistrativo de responsabilizacão por inepcia da Portaria n° 082-S12016, sob o ar-

gumento de que a normativa inaugural não delineou os fatos imputados a empre-

sa, não especificou quals foram as pregOes eletrOnicos supostamente fraudados,

nao indicou as datas em que os mesmos ocorreram, não apontou quals sOcios

administradores das defendentes possuem grau de parentesco prOximo e qual é a

natureza dessa relação de familiaridade.

Conclui, a partir disso, que houve cerceamento de defesa e violação do artigo 100,

inciso V e paragrafo ünico, do Decreto n° 3.956-R12016, a configurar uma nulida -

de ab initio do presente PAR.

Sem razäo a Recorrente.

Uma superficial leitura da Portaria n° 082-S12016 é já suficiente para atestar a

inexistência da inépcia alegada pela Recorrente, porquanto nela constam, textu-

almente, o name e o cargo da autoridade instauradora; as nomes das empresas
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Comissão Processante (corn indicaçao da Presidente); o prazo para a conclusão

do processo; o enquadramento legal (capftulacão juridica preliminar) das condu-

tas infracionais imputadas; as sançOes aplicáveis ao caso e a sUmula dos fatos

gue serviram de base a instauração do mesmo.

Todos os requisitos exigidos pelo artigo 10 do Decreto Estadual n° 3.956-R12016

se quedaram, portanto, devidamente satisfeitos.

Entre as "considerandos" elencados na normativa inaugural, visualiza-se o deline-

amento do conjunto indiciário que aperfeicoou o pressuposto da justa causa para

a deflagracão do feito: o cornpartilhamento de IP's em pregOes eletrônicos; a rela-

çao de estreito parentesco entre os sOcios; a proximidade de endereços comerci-

ais; a (alegada) incompatibilidade entre a estrutura fisica de uma das empresas e

a atividade econOmica por ela exercida; e o caráter inidôneo dos comportamentos

praticados no curso dos certames licitatOrios investigados.

Note-se que, na portaria instauradora, basta conter a smntese dos fatos, sem ne-

cessidade de sua pormenorização, mesrno porque todos as eventos apurados jà

haviam sido preteritamente detaihados nos autos, durante a fase de investigacão

preliminar, a qual subsidiou a deflagracao do PAR. T

Registre-se que tambérn este entendimento encontra beneplácito na jurisprudên-

cia dos tribunais brasileiros, consoante se pode nos julgados seguintes observar:

RECURSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAçAO COMETIDA
POR OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS. PRELIMINAR DE NULl-
DADE DO PROCESSO POR EXCESSO DE PRAZO NA SUA CON -

CLUSAO. REJElcAo. AUSENCIA DE PREJUIZO. INEPCIA DA POR-
TARIA INSTAURADORA DO PAD. NAO ACOLHIMENTO. NULJDADE
DA SENTENA POR SER EXTRA PETITA. NAO OCORRENCIA. ME-

RITO. REFORMA DA DECISAO FUSTIGADA. IMPOSSIBILIDADE.
INOBSERVANCIA DAS PREscRlçOEs LEGAIS E DESCUMPRIMEN -

TO DE DEVER CONTIDO NA LEI FEDERAL N° 8.935/94. PENA DE
MULTA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO DESPROVI DO.
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1. Inexistindo quaisquer prejuIzos suportados pelo recorrente, sendolhe,
inclusive, devidamente assegurado o exercIcio do contraditório e da am -

pla defesa, nao ha que se falar em nulidade do procedimento.
2. A portaria instaurada in casu não se encontra inepta já gue nesta
contém a identificacão funcional do acusado, a descrição dos atos
ou dos fatos a serem apurados, a indicação da infração a ser punida

e o respectivo enguadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante, possibilitando -se assim o exercIcio da am -

pla defesa e do contraditório
3. lmpossIvel é o reconhecimento da nulidade da sentença_ por ser
esta extra petita como sustentado no recurso defensivo. eis gue é
nItida a correlaçâo

_

entre a sentença fustigada e os fatos descritos
na portaria.
[. ¯1
(TJ -MG - Recurso Administrativo: 10000160565818000/MG, Relator:
Pedro Vergara, Data de julgamento: 29/11/2018, Data de publicacao:
07/12/2018).

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGACAO DE INEP-

CÁO DOS FATOS NESSA FASE. ALEGAçAo DE EXCESSO DE PRA-

ZO NA CONCLUSAO DO PROCESSO. PRAZO DE SESSENTA DlAS,
PRORROGAVEL POR IGUAL PERIODO, ULTRAPASSADO. AUSEN -

CIA DE NULIDADE SE NAO HOUVE PREJUIZO A DEFESA DA SER-
VIDORA. SEGURANA DENEGADA.
1. A portaria gue instaura o processo administrativo disciplinar
possui a finalidade de dar publicidade ao ato, não sendo necessário
pormenorizar Os fatos gue serão objeto de apuração. A descricao
dos fatos e a imputação dirigida ao servidor püblico processado somente
serão exigiveis na fase do inquerito, ou seja, após a instrucão, quando,
indiciado, o servidor poderá exercer o seu direito de ampla defesa e con -

traditOrio.
2. Não ha nulidade na extrapolação do prazo legal para a conclusão do
processo administrativo disciplinar se não restou comprovado prejuIzo a
defesa do servidor.
3. Seguranca denegada.
(TJ-DF - MSG: 20150020116334, Relator: Roberval Casemiro Belinati,
Data dejulgamento: 16/02/2016, Conselho Especial, Data de Publicacao:
DJe 26/02/2016).

Atente-se, ademais, que todas as informacoes sublinhadas pela empresa Recor-

rente - quais os pregoes eletrOnicos defraudados, quais sOcios administradores

entre si guardavam relaçao de parentesco, qual o grau de parentesco, etc. - se

encontravam expressamente dispostas no RelatOrio de Investigacao n° 008/2015

(fls. 99-101) e na documentação a ele anexa (fls. 105-241).

Destaco, nesse sentido, a seguinte trecho do aludido R&atOrio de tnvestigacão:
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*

Visando apurar as informacOes contidas na denUncia, este Nücleo de In -

vestigacao realizou busca no sistema da Junta Comercial do Espirito
Santo e no Sistema da Secretaria de Estado da Seguranca PUblica e De -

fesa Social, constando que efetivamente a Empresa Hospidrogas Go -

mércio e Produtos Hospitalares Ltda. Tern como proprietários os
senhores Angela Dazzi Piol e Joäo Luiz Piol, pals de Débora Dazzi
Piol (fls. 84-88).

No dia 14 de agosto de 2015, foi feita verificacáo in loco onde ficou cons -

tatado que no nürnero 417, da Rua Alcindo Guanabara, Cristóvão Co-
lombo, Vila VelhaIES (endereco da empresa Hospidrogas Comércio e
Produtos Hospitalares Ltda.), existe urn prédio de 03 andares, sem ne-
nhuma placa identificando o que funciona no imOvel. No nUmero 408, da
citada rua (endereco da empresa Débora Dazzi Plo! - ME), foi verificado
que existe uma garagem onde se encontrava urn veIculo baü.

Visando verificar os lances ofertados pelas empresas em licitaçOes que
ambas participaram e nas quais uma dessas tenha sido vencedora, fo-
ram analisados relatOrios em que constam Os lances ofertados em pre-

goes que aconteceram no exercIclo de 2014 no Sistema Integrado de
Gestão Administrativa - SIGA. Observamos gue o comportamento

das empresas foi muito parecido corn o relatado no processo aihu-
res, sendo os lances praticamente idénticos, corn peguenas dife-
rencas, e sempre num lapso de tempo muito próximo, conforme se
observa das planlihas, comportamento este diferente das demais
empresas licitantes (fls. 91 a 95).

Atentamos também para o fato de gue, em ao menos cinco pregöes,

conforme documentacão em anexo, as empresas disputaram corn
idéntico nürnero de Internet Protocol (IP). Assim, este é mais urn ele-
mento que reforca a tese que as duas empresas, na verdade, atuarn co-

mo se fossem uma so, fraudando a competição dos procedimentos licita-
tOrios pOblicos (fls. 99-100).

Dessa maneira, minuciosamente descritos todos os fatos que ensejaram a instau-

raçao do presente PAR, em atos processuais anteriores a Portaria no 082-S12016,

que cuidou apenas de sumariá-Ios e consolidá-Ios, inocorreu cerceamento de de-

fesa em funcão da alegada inepcia da normativa inaugural, motivo pelo qual não

se cogita da nulidade suscitada pela Recorrente.

Tanto assim foi que nenhuma das Recorrentes alegou, no curso de toda a instru-

çao, dificuldade ou inviabilidade do exerciclo do direito de defesa em funcao da

descrição dos fatos na Portaria ora impugnada.
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ECRETARA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCA

Näo outra foi a conclusäo da PGE ao apreciar a preliminar arguida pela Defesa:

19. Como sabido, em regra a instauracao do PAR é precedida de Inves-
tigacao Preliminar, a fim de averiguar "indIcios de autoria e materialidade
de todo e qualquer fato que possa acarretar aplicacao das sancoes pre -

vistas na Lei Federal n° 12.846/13" (art. 30 do Decreto Estadual n°
3.956/2016). São as conclusöes dessa investigacão que embasam a ins-

tauraçao do PAR, aproveitando todo o material já produzido nos mesmos
autos. Por isso o art. 10 cinge -se a exigir a "sIntese dos fatos", por-
gue não haveria razão para na Portaria duplicar todas as informa-
côes contidas nos autos. Basta a devida "sIntese" para gue a em -

presa interessada compreenda Os fatos principals envolvidos, p0 -

dendo a partir daI buscar o acesso aos autos e iniciar sua defesa.

20. Nesse sentido, corn a devida vênia, a descrição contida na Por-
taria n° 82-S/2016 atendeu o reguisito regulamentar. De fato, a "sIn-
tese" apresentada aponta para o conjunto de indicios de autoria e
materialidade levantados na lnvestigaçao Preliminar, onde agueles
guestionamentos apresentados pela Recorrente encontram a devida
resposta. Ademais, a Portaria, bem como todo o seguinte tràmite proce-
dimental, teve o diligente cuidado de nao antecipar conclusöes, permitin -

do as empresas envolvidas explicar e justificar amplamente as condutas
questionadas, por exemplo o compartilhamerito de P. [.1

21. Mais uma vez, importa registrar gue durante a instrução proces-
sual em nenhum momento foram suscitadas dificuldades no exerci-
do da defesa em razão da "sintese dos fatos" contidas na Portaria
ora querreada (fls. 824).

Corn efeito, inexistente a alegada inépcia da Portaria no 082-S12016, bern corno

qualquer ofensa as garantias constitucionais do contraditOrio e da arnpta defesa,

rejeito a sequnda a preliminar arguida pela recorrente HOSPIDROGAS.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISAO RECORRIDA POR JULGAMENTO

EXTRA PETITA - vIoLAcAo AO PRINCIPIO DA coRRELAçAo

Suscita a recorrente HOSPIDROGAS preliminar de nulidade absoluta da decisão

recorrida por agressão ao princIplo da correlação, caracterizando julgamento ex-

tra petita e, consequenternente, malferirnento as garantias constitucionais do con -

traditôrio e da arnpla defesa.
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Não merece guarida a alegacão da Recorrente.

Como asseverado na análise da tese preliminar anterior, a Portaria de instauracão
do PAR e o procedimento de investigacao que a antecedeu trataram de demarcar

corn clareza todo o âmbito fático que delimita o presente feito.

Nele se pôs sob apreciacáo a atuacão coordenada das recorrentes corn o fito de

frustrar ou fraudar o caráter competitivo de pregoes eletrOnicos, a luz de provas e

indicios robustos corno a identidade de endereços de lP na disputa dos certames,

a sirnilaridade de endereços comercials, a relação de parentesco entre os sOcios

e o pareamento de lances sucessivamente ofertados nas disputas licitatOrias.

Em exame da decisão objurgada, vislumbro que em seu bojo não houve sopesa-

mento de qualquer elemento de conviccao que já não estivesse previamente car-

reado aos autos, sujeito, pois, ao crivo do contraditório e da ampla defesa,

Em casos desse, nos quais a sintese dos fatos delineada na normativa inaugural

e ja suficiente para afastar qualquer hipOtese de inepcia, assentou o Tribunal de

Justiça de Minas Gerais (TJMG) - em precedente alhures citado neste voto - a

impossibilidade de se reconhecer a nulidade por julgamento extra petita, eis que

nItida se revela a congruência entre a decisão prolatada e a descricao fática con-

tida na Portaria de instauração:

RECURSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAçAo COMETIDA
FOR OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS. PRELIMINAR DE NULl-
DADE DO PROCESSO POR EXCESSO DE PRAZO NA SUA CON -

CLUSAO. REJEIcAO. AUSENCIA DE PREJUiZO. INEPCIA DA POR-
TARIA INSTAURADORA DO PAD. NAO ACOLHIMENTO. NULIDADE
DA SENTENA FOR SER EXTRA PETITA. NAO 000RRENcIA. ME -

RITO. REFORMA DA DECISAO FUSTIGADA. IMPOSSIBILIDADE.
INOBSERVANCIA DAS PREscRlcOEs LEGAIS E DESCUMPRIMEN -

TO DE DEVER CONTIDO NA LEI FEDERAL N° 8.935/94. PENA DE
MULTA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

3. ImpossIvel é o reconhecimento da nulidade da sentença por se
esta extra petita como sustentado no recurso defensivo, els gue e

z
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nItida a correlação entre a sentença fustiqada e Os fatos descritos
na portaria.
[. .

(TJ-MG - Recurso Administrativo: 10000160565818000/MG, Relator:
Pedro Vergara, Data de julgamento: 29/11/2018, Data de publicacao:
07/12/2018).

Outrossim, revela-se descabida a argumentacão tecida pela Recorrente no senti-

do de que a decisão recorrida "modificou o ângulo de análise" da fraude apreciada

nos autos. Todas as evidOncias valoradas - compartilhamento de lP's, proxirnida -

de de endereços comerciais, existência de relação de parentesco entre os sôcios,

método de formulacão dos lances - são de natureza objetiva, mas exprimern urn

espUrio concerto entre as recorrentes na disputa dos pregOes maculados.

Corn efeito, a existência de urn conluio - ainda que esse termo não haja sido tex-

tualrnente empregado na normativa inaugural - entre as empresas cornpãe o nü-

cleo da hipOtese acusatOria subjacente a todos os atos investigativos e persecutO-

rios (RelatOrio de lnvestigacao, Portaria de lnstauração, RelatOrio Final, etc.) pra-

ticados nos autos, de nenhum rnodo se constituindo o seu exarne em "inovação"

inadvertidamente operada pela decisão recorrida, a consumar o alegado vIcio por

julgamento extra pet/ta, em suposta ofensa ao devido processo adrninistrativo.

Forte nessas razOes, não configurada nulidade por julgarnento extra petita, rejeito

a terceira preliminar suscitada pela recorrente HOSPIDROGAS.

4. MERITO - INOCORRNCIA DO ATO LESIVO TIPIFICADO NO ARTIGO 5°,

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

Sustenta a recorrente SEMEAR a inocorrência do ato lesivo tipificado no artigo 50,

inciso IV, ailnea "a", da Lel n° 12.846/2013, sob os fundarnentos de (i) que não ha,

nos autos, elementos sOlidos capazes de caracterizar a desonestidade das licitan-

tes (animus fraudandi); (ii) que não houve danos ao erário; (iii) que não foi levada

em consideração a orientacao do Despacho PGE/PCA n° 0320/2015, exarado nos

z
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radora-Chefe da PCA supostamente haveria recomendado a "realização de inves-

tigacão, a fim de verificar se em outras Iicitaçoes as condutas das licitantes asse-

melhavam-se àquela demonstrada no Pregão 0425-20 14, para que, se assirn res-

tasse evidenciado, somente então remanescesse a necessidade de aplicacão das

sancoes" (fls. 736); (iv) que a Recorrente ofertou menor preco na disputa do Lote

01 do Pregao Eletrônico n° 28.410/2014, adjudicando o objeto da licitação a des-

peito da participação da HOSPIDROGAS, "o que, por si sO, anula a assacada ten -

tativa de correlacionar os fatos ocorridos no pregäo 0425/2014 corn os demais

certames em que as investigadas participaram conjuntamente"; e que (v) a Recor-

rente, no Pregão Eletrônico n° 27.562, "deixou de utilizar-se do benefIcio de mi-

croempresa, notadamente, porque, por óbvio, não Ihe era possIvel cobrir o lance

da primeira colocada HOSPIDROGAS".

Entendo, todavia, que nenhuma das alegaçOes deduzidas na peca recursal inter-

posts se revela apta a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida no que

tange a condenaçao das empresas como incursas no ilIcito descrito no artigo 50,

inciso IV, alinea "a", da Lei Anticorrupcão Ernpresarial.

Em linha corn o que restou assentado pelo Secretário no decisum objurgado, yen -

fica-se, nos autos, uma conjuncão de sOlidas evidências a respaldar a conclusão

de que as ernpresas recorrentes fraudaram, mediante ajuste, o caráter competiti-

vo de procedimentos licitatOrios conduzidos pela Administração Estadual.

Corn efeito, a luz do entendirnento perfilhado pelo Plenário do Tribunal de Contas

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

sociedades empresárias que em conluio laboram para fraudar licitaçoes emerge,

fundamentalmente, do conlunto de indIcios coligidos a partir de urn amplo e sis-

ternático exame dos autos, em harmonia corn a já pacIfica orientação firmada pelo

Suprerno Tribunal Federal no sentido de que "indIcios são provas, se var/os, con -

vergentes e concordantes" (RE n° 68.006/MG).
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cub entre as recorrentes, merecendo realce, nesse senfido, a utiHzaçäo de idênti-

Co endereço de IP quando do ingresso em diversos pregOes eletrOnicos efetuados

pela SESA, a relação de parentesco prOximo entre Os 5OCt05 de uma e outra pes-

soas juridicas a época dos fatos (pal, mae e filhos), a contiguidade de suas res-

pectivas sedes numa mesma rua do MunicIpio de Vila Velha e o compartilhamen -

to de uma mesma infraestrutura de rede de acesso a Internet.

Ademais, soma-se a tais indicios o fato de as empresas haverem ofertado lances

simétricos, em CUrtOS intervabos de tempo e corn vabores muito prOximos na etapa

final da fase competitiva do Pregão EbetrOnico n° 0425/2014, em insOlita metodo-

bogia de formulação das propostas que, conjugada as demais evidOncias, não p0-

de ser explicada senão peba existência de prévia combinação entre as bicitantes.

Isso porque - consoante observaram o I. Secretârio, o d. procurador que original -

mente apreciou a regularidade do certame e a então Procuradora-Chefe da PCA

- a SEMEAR (a época sob a denominação empresarial "COMERCIAL GUANA-

BARA") apresentou lances corn Infirnas diferenças (urn ou cinco centavos a mais)

em rebação aos da HOSPIDROGAS, visando a assegurar a segunda cobocação e

assim evitar a eventual cobertura da proposta vencedora por outra empresa, con-

forme o rito previsto pela Lel Complementar n° 123/2006.

Cuida-se de estratégia inidOnea e que frustra os objetivos da licitação ao acarretar

- segundo sublinhou o e. representante da PGE nos autos de origem - urn deses-

tImulo a competicão e o enfraquecimento do controle reciproco dos licitantes.

Outrossim, não se pode também desconsiderar o Oficio SEJUS/GS n° 2127/2015,

carreado as fls. 126 dos autos, pebo qual o Secretário de Estado de Justiça notici-

ou a SECONT o ocorrido no Pregão Eletrônico n° 007/2012, conduzido por aquela

Secretaria: a recorrente HOSPI DROGAS apresentou documento ("declaracao de

cumprimento de requisitos de habilitacao") em substituição a SEMEAR, conquan-
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to somente esta Ultima houvesse ingressado no certame, o que patenteou o fato

de entre ambas as empresas se vislumbrar o que o Secretário de Estado de Con -

trole e Transparência qualificou coma "unicidade administrativa".

Os elementos de convicção coletados são, portanto, suficientes a embasar a con -

denação imposta as recorrentes, a medida em que explicitam uma unidade instru-

tiva acerca do ajuste de vontades e da coordenacão de açöes destinadas a frau-

dar a caráter competitivo dos procedimentos licitatOrios apurados.

Prevalece, num tal cenário, a compreensão sedimentada pelo Plenário do TCU no

seio dos AcOrdãos n° 2126/2010, n° 333/2015 e n° 1005/2017, segundo a qual "a

prova indiciária, constitulda por somatOrio de indicios que apontam na mesma

direçao, O suficiente para caracterizar fraude a Iicitação mediante conluio de !ici

tantes".

Noutro excerto do Ultimo dos precedentes citados, lê-se, cam ainda major especi-

ficidade, em raciocInlo perfeitamente extensivel ao caso sob exame, que "a con -

vergência dos indIcios consubstanciados no fato de as empresas possuIrem o

mesmo endereco comercial, de terem apresentado propastas - como concorren-

tes em um torneio IicitatOrio - originadas do mesmo endereco IP, bern coma apre-

sentarem sOc/os cam sobrenome comum, são suficientes - nos termos da vasta

jurisprudOncia acima colacionada - para caracterizar fraude a Iicitaçao" (AcOrdão

n° 1005/2017, Plenário do TCU, Relator Marcos Bemquerer, 17/05/2017).

Desse modo, o conjunto probatOrio produzido nos autos dá conta de seguramente

afiançar a conclusão, adequadamente fundarnentada pelo i. Secretário, de que se

consumou na espécie a ato lesivo descrito no artigo 50, inciso IV, alInea "a", da Lei

n° 12.846/2013: as recorrentes, mediante expediente ardiloso (violacao a regra do

sigilo das propostas), entre si articularam conluio vocacionado a assegurar a vito-

na de uma delas em procedimentos IicitatOrios realizados pela Administração Es -

tadual, em prejuIzo do caráter concorrencial quo deveria regê-los.
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indubitavelmente aperfeiçoa hipótese de fraude a Indole competitiva dos pregoes
eletrônicos investigados, a materializar a tipicidade das condutas perpetradas e a

consequente subsuncão das mesmas as elementares constitutivas do tipo infraci-

onal no qual restaram enquadradas no bojo da decisão recorrida.

De mais a mais, as restantes alegacöes postuladas pela recorrente SEMEAR, de

igual modo, não logram infirmar a imputacao acolhida na decisão condenatOria

Não prospera a insistência da recorrente na imprescindibilidade da demonstracão
do dolo de defraudar os certames licitatOrios apurados. Ainda que se considere a

intencão (dolo) como elemento Insito A conduta de fraudar, a consagracAo da sis-

temática da responsabilidade objetiva exonera a Administração de comprová -la

nos autos, bastando que se explicite, segundo as evidências coligidas, a conduta

ilIcita praticada (combinacao de lances e consequente violacão a regra do sigilo

das propostas), o dano verificado (mAcula a competitividade dos pregoes eletrOni -

cos) e o nexo de causalidade que cuida de relacioná-los no caso concreto, todos

elementos visualizados na r. decisão recorrida.

São igualmente inOcuos os fundamentos recursais de que não se poderia presu-

mir a ocorrOncia de fraude porque a Recorrente SEMEAR foi vitoriosa em certame

do qual também participou a HOSPIDROGAS e que, noutro pregao investigado, a

primeira nao cobriu o lance da segunda por não dispor de condiçoes econOmicas

para tanto.

Isso porque o espUrio concerto que justifica a condenaçao das empresas pode

servir ao triunfo de qualquer uma delas, quedando -se indiferente se uma ou outra

arremata este ou aquele pregão. Noutros termos, pouco importa qual das duas

logra a vitOria em cada licitação especificamente considerada: interessa apurar a

esterilizacao do caráter competitivo dos certames, a qual restou sobejamente

comprovada pelo prOdigo arcabouco indiciArio delineado nas linhas acima.

z
0

a

C,

('j

Q
w

0
I

Av. Governador Bey, 236- Centro - Vtôra!ES - CEP 29O1O15O
Telefone: (27) 3636-5353 - Fax: (27) 3636-5386
www.secontes.gov.br



do pela Recorrente SEM EAR, a I. Procuradora-Chefe da PCA divergiu do Parecer

PGE/PCA n° 01404/2014 apenas quanta a suposição de conluio entre as icitantes

corn o pregoeiro, mas não do conlulo entre as empresas para fraudarem o Pre-

gao Eletrônico n° 0425/2014. Transcrevo (fls. 64):

"Divirjo, pois, apenas no tocante a possibilidade de conluio do pre-

qoeiro corn os licitantes, haja vista que os elementos dos autos de-

monstrarn que, apesar de o pregoeiro não ter notificado o firn da Fase de
Lances do pregao corn urn rninuto de antecedência, houve urn hiato de
cinco rninutos entre o iltimo lance e o encerramento de fato do pregão.
Portanto, entendo que não é possivel se atribuir ao pregoeiro qualquer
rnedida corn o intuito de antecipar o térrnino do procedirnento e frustrar
as possibilidades dos dernais licitantes".

Não procede, destarte, a alegacão amiUde formutada pela Recorrente de que so-

mente se poderia cogitar de sua condenação corn base nos preceitos repressivos

da Lei Anticorrupcão Empresarial se a padrão de conduta flagrado durante a dis-

puta do Pregão EletrOnico n° 0425/2013 se replicasse em outros certames: a uma

porque a comprovacao da defraudação de urn Unico processo IicitatOrio e já sufi-

ciente para amparar o juIzo de responsabitizacao; a duas porque as provas coigi-

das são robustas na demonstração de que o ardil orquestrado pelas empresas se

repetiu em mais de urn pregao; a três porque e de todo oblIqua a leitura do Des -

pacho PGE/PCA n° 00320/2015 sustentada pela recorrente SEMEAR, porquanto

em nenhum instante da rnanifestação se visualiza a condicionamento da configu-

ração do ato lesivo a reiteracao das condutas artificiosas; e, finalmente, a quatro,

porque a i. Procuradora-Chefe da PCA subscreveu a excerto do parecer no qual o

d. Procurador sustentou a ocorrência de fraude ao Pregao Eletrônico n° 425/2013.

Postos tais fundamentos, rejeito a tese de mérito arguida pea recorrente SE -

MEAR e rnantenho a condenação das empresas coma incursas no ato lesivo tip i-

ficado no artigo 5°, inciso IV, ailnea "a", da Lei n° 12.846/2013.
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LEI N° 10.520/2002

Sustentam as Recorrentes a inaplicabilidade, ao caso vertente, da sanção de im-

pedimento de licitar e contratar corn a Adrninistraçäo, prevista no artigo 70 da Lei

n° 10.520/2002, sob o fundamento de que a incidOnda do dispositivo é reservada

a condutas antijurIdicas praticadas apOs a convocação da hcitante vencedora, a
luz da inscrição textualmente veiculada na pane inicial da norrna ("Quem, convo-

cado dentro do prazo de validade da sua proposta [...]").

Novamente, não prospera a insurgencia manifestada pelas empresas.

Em primeiro piano, em face do apontarnento registrado no Despacho PGE/PCA ri°

01366/2019 (fls. 832), importa destacar que inexiste dubiedade acerca da compe-

tOncia da SECONT para aplicação da penalidade cominada no artigo 70 da Lei n°

10.520/2002, eis que no parágrafo ünico do artigo 1° do Decreto n° 3.956-R/2016

se encontra fundamento legal expresso para tanto, desde que o órgao lesado näo

haja promovido o respectivo sancionamento pelos fatos apurados no PAR:

Art, 1°. Este Decreto regulamenta, no ämbito do Poder Executivo Esta
dual, a responsabUizaçao objetiva admnistratva do pessoas jurIthcas po
a prática de atos contra a Admriistracão PObUca Estadual do que trata a
Lei n° 12846. de 01.082013.

Quanto a pretensão recursal de adstringir a aplicacao da pena de impedirnento de

licitar e contratar corn o Poder PUblico, estipulada na Lei do Pregao, somente as
condutas antijurIdicas perpetradas em fase posterior a adjudicacão do objeto lid -
tado, e forçosa a conclusão pela sua insubsistOncia. Cuida-se, a todas as luzes,

Av. Governador Bey, 236- Gentro - VftódalES - CEP 291O15O
Telefone: (27) 36365353 - Fax: (27) 36365386
www.eecont.es.gov.br 2 dr



GOVERNO DO ESTADO DO ESPRTO SANTO
.'ETARA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCA

de proposição hermenêutica que não se coaduna corn as

Fk. N __________________-

N Proc. 74470574

ninalidades da norma

em questao, a despeito do unIssono reconhecimento de sua imperfeição redacio-

nat. Quadra, pois, reproduzi-ta abaixo antes de prosseguir corn a análise:

Art. 7°, Lei n° 10.520/02. Quem, convocado dentro do prazo de validade
da sua proposta, näo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresen -

tar documentacão falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execucão de seu objeto, não mantiver a proposta, faihar ou fraudar na
execucäo do contrato, comportar-se de modo inidOneo ou cometer frau -

de fiscal, ficará impedido de licitar e contratar corn a União, Estados, Dis-
trito Federal ou MunicIpios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sis-
temas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4o desta Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuIzo das mul-
tas previstas em edital e no contrato e das demais cominaçöes legais.

Corno tern amiüde sedimentado a jurisprudOncia e a doutrina nacionais, a meihor

intepretação do artigo 70 da Lei n° 10.520/2002 é a que restringe a alusão a con -

vocacao do licitante vencedor a açao tIpica de "não celebrar o contrato", de sorte

que as demais condutas na norma descritas - dentre elas a de "comportar-se de

modo inidOneo" no certame - não tenham coarctado o seu ãmbito de incidência a
figura do adjudicatário, mas estendam a sua eficácia a todas as fases do proce-

dimento licitatôrio malferido.

A tItulo de exemplo, desprovida seria de sentido, sob o aspecto em consideraçao,

a exclusão da ilicitude do cornportamento de apresentar documento falso em eta-

pa diversa daquela em que é convocada a empresa vitoriosa para firmar o contra -

to administrativo. Uma tat conduta, mormente em face da sua gravidade - posto

que caracterizadora, inclusive, salvo melhorjuIzo, de crime no âmbito da licitação

- e merecedora de repreensão em qualquer fase processual em que venha a se

consumar, não havendo de prosperar interpretacão limitativa do seu alcance.

E este o pacIfico entendimento das Cortes brasileiras e dos mais autorizados re-

presentantes da doutrina pátria, consoante pontuado nas tinhas abaixo:
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SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCA
N Proc. 74470574;

*

MANDADO DL SEGURANA - PREGAO - DECISAO DO PREFEITO
DO MUNICIPIO QUE ALPICA PENALIDADE VEDANDO A POSSIBILI-
DADE DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMlNlsTRAçAO E MUL -

TA - LICITANTE QUE UTILIZOU DOCUMENTO POR ELA FALSIFICA-

DO - ART. 70 DA LEI N° 10.520/02 - ITEM J5.1.2 DO EDITAL DE Lid -
TAcAO - LEGIsLAcAo APLCAVEL A TODOS OS LJCITANTES DU -

RANTE TODO 0 PROCEDIMENTO LICITATORIO - SEGURANA DE -

NEGADA.
1. A Administracao, ao efetuar diligéncia junto ao responsável pela emis-
são do laudo de retificacao juntado pela impetrante para instruir seu re-

curso administrativo, recebeu a resposta expressa do IaboratOrio no sen-
tido de ele ter sido falsificado.
2. A exegese correta do art. 7°, da Lei no 10.520/02, é de gue a refe-
rência ao convocado limita -se a conduta de não celebrar o contrato;
as demais condutas all descritas dirigem -se a todos os licitantes. 0
rol de irreqularidades do dispositivo não se limita as condutas pra-

ticadas no momento da convocacão para contratar, mas se estende
a todas as fases do procedimento licitatório na modalidade pregão.
Nada obstante a técnica guestionavel da redação do artigo 7°, a in -

terpretação sistemática facilmente revela seu conteüdo. porguanto

é extreme de düvidas gue a apresentacão de documento falso em
gualguer fase do certame constituiu atitude reprovável e repreensI-
vel pelo direito. Tanto a conduta da impetrante guanto as penalida-

des aplicadas estavam previstas em lei e no edital de licitação, pelo
gue improcedem os argumentos de atipicidade.

(TJ -SP - MS no 00048270620138260000, Relator: Desembargador Artur
Marques, Data de Julgamento: 12/06/2013, Orgao Especial, Data de Pu-
blicacao: 19/06/2013)

Acresca-se que, contra a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo

(TJSP), a empresa interpOs recurso perante o STJ. Entretanto, interpretação idên-

tica restou sedimentada pela Corte Superior: "Nada obstante o esforco da impe-

trante em fazer prevalecer sua interpretação no sent/do de que as penalidades se

aplicam apenas aos adjudicatários, a exegese correta do dispositivo é aquela sus-

ten tada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, no sentido de

que 'a referenda do artigo 70 da Lei 10.520/02 ao convocado limita-se a conduta

de nao celebrar contrato; as demais condutas a/i descritas, obviamente, dirigem -

se a todos os licitantes' (f/s. 971)" (STJ - RMS: 45315-SP 2014/0073487-9, Rela-

tora: Mm. Assusete Magalhaes, DJ 04/06/2018).

Não outra é a compreensão de Marcal Justen Filho2:

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: Comentários a legislacao do pregão comum e eletrânico. 4 ed.
Revisada e atualizada. São Paulo: Dialética, 2005, p. 181.
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SECRETARA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCA
N Proc. 7447O574

"0 elenco de irregularidades contemplado no art. 7° refere -se a con -

dutas praticadas não apenas por ocasião da contratacão, mas tam -

bern no curso da Iicitacão e, mesmo, durante a execucão do contra -

to. A referéncia a convocacão dentro do prazo de validade da pro -

posta é restrita, exciusivamente, a conduta de deixar de celebrar o
contrato. E inquestionavel que apresentar documentacao falsa no cer-

tame' é conduta reprovável, cuja ilicitude independe da convocacao para
assinar o contrato. Dito em outras palavras, o legislador foi infeliz quando
impôs a redacão final para o art. 7°. Mas essa faiha redacional, também
verificada no tocante ao art. 4°, XIII, é plenamente superável por meio da
interpretacão sisternática e corn os critérios Ogicos de raciocinlo".

Nos autos presentes, trilhou essa mesma vereda hermenêutca o i. representante

da PGE no Parecer PGE/PCA n° 01128/2019: "Também nao prospera a alegacao

de descabimento da aplicacão da sancão prevista no art. 7° da Lei Federal n°

10.520/2002, porque estaria restrita ao licitante 'convocado dentro do prazo de

validade da sua proposta', isto é, apOs a adjudicacao do objeto do certame. Em-

bora a literalidade da redacão desse dispositivo suscite essa interpretaçäo, a dou-

trina e a jurisprudência nacional ha muito sedirnentaram o entendimento de que o

legislador foi infeliz, sem, corn isso, prejudicar a api/cação das Sançöes aos de -

rnais casos em que as condutas irreguiares necessariamente precedem a 'convo-

cação para celebrar contrato', como 'comportar-se de modo inidOneo' (fls. 825).

Ante tais razöes, rejeito a tese recursal aduzida pelas Recorrentes no sentido da

inaplicabilidade ao caso da sanção cominada pelo artigo 7° da Lei n° 10.520/2002

6. MERITO - ILEGALIDADES NA DOSIMETRIA DAS MULTAS ADMINISTRATI -

VAS - EQUIVOCO DA BASE DE CALCULO UTILIZADA - NULIDADE POR vi-

CbS DE FUNDAMENTAçAO - AUSENCIA DE INoIvaDuALIzAçAo DAS PE -

NAS - DESPROPORCIONALIDADE DAS SANcOES APLICADAS - VIOLA-

cÁo AOS PRECEDENTES DA SECONT-ES

Sustentam as empresas Recorrentes que a decisão prolatada pebo Secretário de

Estado de Controle e Transparência incorreu em diversas ilegalidades no capitubo

referente a dosimetria das penalidades de muita administrativa, porquanto (1) uti-
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12.846/2013 (faturamento bruto, exciuldos os tributos, do Ultimo exercicio ante-

rior ao da instauração do PAR); (2) se baseou em fundamentos inidOneos para

promover o agravamento das multas; (3) violou o princIpio constitucional da mdi-

vidualização da pena; (4) fixou sancOes pecuniárias desproporcionais; e (5) con -

trariou a metodologia utilizada em todos os precedentes da SECONT-ES ate aqui.

Entendo, neste ponto, que merecem parcial acoihimento as razöes recursais adu-

zidas pelas empresas.

Em análise do OfIcio de fls. 540, pelo qual a Receita Federal informou a esta Se-

cretaria qual foi o faturamento bruto logrado pelas Recorrentes no Ultimo exercIcio

anterior ao da instauração do PAR (2015), verifico que nao consta, no documento,

qualquer indicação de que foram deduzidos os tributos incidentes sobre as recei-

tas brutas das empresas, como textualmente determina o inciso I do artigo 6° da

Lei n° 12.846/2013. Desse modo, não ha como validar as multas arbitradas na r.

decisão recorrida, por equlvoco das bases de cálculo utilizadas.

Em face dessas circunstâncias, foi, novamente, sohcftada a Receita Federal, por

meio do OF/N°011/2019/SUBINT/SECONT (anexo ao presente voto), a prestacäo

de informaçöes acerca dos faturamentos brutos das empresas alusivos ao exercI-

cio de 2015, desta feita corn a expressa exclusão dos tributos, nos moldes da

lnstrução Normativa da Controladoria-Geral da União (IN/CGU) n° 01/2015.

Em resposta, a Receita Federal encaminhou o OF/N°38/2019/DRFNIT/EIF1 (ane-

xo ao presente voto), pelo qual informou o que se segue:

Corn base nas declaracoes apresentadas pelos contribuintes, apurou -se
o faturarnento bruto, exciuldos os tributos, de acordo corn a metodologia
estabelecida na Instrucao Normativa CGU n° 1, de 07 de abril de 2015,
para fins de cálculo da multa a que se refere o art. 6° da Lei n° 12.846,
de 10 de agosto de 2013, para o exercIcio 2015, ano-calendário 2014, o
valor de R$

paraa
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empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA, CNPJ 35997.345/0001-46 e de R$

para a empresa SEMEAR DSTRIBUIDORA EIRELI,
CNPJ 10.269.296/0001-02.

E, pois, corn base nessas novas informacoes, de inequlvoca consonância corn as

disposiçOes legais que disciplinam a dosimetria da penalidade pecuniária ern sede

de PAR, que devern ser recalculadas as mu Itas arbitradas em prejuIzo das Recor-

rentes na r. decisão hostilizada.

Consolidou -se na jurisprudência desta Secretaria o entendimento de que o Decre-

to Estadual n° 3.956-R12016 estabeleceu urn procedirnento de dosimetria da multa

subdividido em duas fases. A prirneira, que se destina a deterrninação da multa-

base, compreende a aplicacao do artigo 25 (valoracao da gravidade e da reper-

cussão social das infracoes), do artigo 26 (análise das circunstâncias agravantes)

e do artigo 27 (exame das circunstãncias atenuantes). A segunda fase, a seu tur-

no, regulada pelo artigo 29 do Decreto Estadual, consiste na avaliacao da mci-

dência ou não da causa especial de dirninuição de multa em funçao da existência

de urn programa integridade efetivo no âmbito da pessoa juridica condenada. Ao

final desse procedimento bifásico, chega-se a multa definitiva a ser arbitrada.

A leitura da decisão recorrida exprime que o I. SecretArio de Estado de Controle e

Transparência assirnilou corno vetoriais negativas, na primeira fase da dosimetria

das sançães pecuniarias das Recorrentes, seis circunstâncias: (1) gravidade dos

atos lesivos; (2) repercussão social das infraçOes; (3) valor dos contratos firmados

ou pretendidos; (4) valor das vantagens auferidas pelas infratoras; (5) relaçao dos

atos lesivos corn a area da saüde; e (6) tolerância e ciência do corpo diretivo das

pessoas juridicas. Aplicou o i. julgador a percentual de 1 % para cada criteria valo-

rado em prejuIzo das Recorrentes, a resultar na alIquota de 6% incidente sabre os

faturarnentos brutos, donde a fixação dos valores das multas em R$ 2.317.150,11

(dois rnilhöes, trezentos e dezessete mil, cento e cinquenta reals e onze centavos)
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centos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) para a empresa SEMEAR.

Julgo, todavia, que duas dessas agravantes devem ser decotadas da dosimetria

das multas impostas as Recorrentes, a saber: repercussao social das infraçOes

(artigo 25 do Decreto Estadual n° 3.956-R12016) e valor das vantagens auferidas

pelas empresas (artigo 26, inciso II, do Decreto Estadual n° 3.956-R/2016).

No tocante a primeira, tenho que o fundamento da "celebração de contratos ad-

ministrativos corn as pessoas jurIdicas infratoras, resultando no repasse de urn

significativo montante de verbas püblicas ern benefIcio das mesmas" não se corn-

patibiliza corn o critério legal da repercussão social das infracoes. A meu juIzo, ao

prevO-lo, pretendeu o legislador se referir a consequências negativas extraordiná-

rias, decorrentes dos atos ilicitos praticados, que afetem diretamente a sociedade

civil, as quais devem ser especIfica e concretamente demonstradas na decisão.

Nesse sentido, a mera alusão ao fato de as infraçOes propiciarem as Recorrentes

a celebraçao de contratos administrativos e a aufericao de vantagens econômicas

näo se afigurou urn fundamento idôneo a exasperacão das rnulta-bases a tItulo de

repercussão social dos atos lesivos, devendo ser afastada a agravante respectiva.

No que tange a segunda das circunstâncias de agravamento citadas, entendo que

por "vantagem auferida pelo infrator" se deve compreender - ern linha corn o que

assinalou a d. PGE as fls. 828 - o lucro que a obtenção dos contratos proporcio-

naria, e nao apenas os valores globais (brutos) em que seriam assinadas as res-

pectivas avencas adrninistrativas. Disso decorre que a aplicacao da agravante em

causa se encontra condicionada a indicação e a comprovação do lucro de que se

beneficiariam as autoras dos ilicitos e do seu desbordamento do limite legal de R$

300.000,00 (trezentos mil reais), corn a dernonstração pormenorizada do parâme-

tro de cálculo utilizado, o que, todavia, nao foi observado na r. decisão recorrida.
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multas -bases foram corretamente aplicados pelo e. Secretário.

O caráter continuado dos atos lilcitos potencializou a gravidade das condutas pra-

ticadas. A fraude ao caráter competitivo de quatro licitaçOes pUblicas, por suposto,

e mais lesiva para a Administracao do que uma infracao singular, o que autoriza o

recrudescimento da sanção infligida.

Os valores dos contratos firmados ou pretendidos ultrapassaram a bahza legal de

R$ 1.000.000,00 (urn milhão de reals). Corno pontuado na decisão recorrida, so-

mente o Pregão n° 0425/2014 já se mostrou suficiente a chancelar a incidência da

agravante, visto que fol arrematado pela Recorrente HOSPIDROGAS corn uma

proposta de R$ 1 .770.000,00 (urn milhão e setecentos e setenta mu reals). Nesse

caso, como a fraude foi perpetrada ern conluio corn a Recorrente SEMEAR, a ela

tarnbérn se pode estender a aplicação da agravante, ao revés do que sustentou a

empresa em seu recurso.

Indubitavelmente, os atos lesivos tiveram relação imediata corn a saUde pUblica,

posto que as fraudes macularam certames realizados para aquisicao de medica-

mentos pela Administraçâo Püblica Estadual (SESA e hospitais püblicos).

A ciência das infraçöes pelo corpo diretivo das empresas recorrentes fol, também,

inequivoca dado que foram praticadas pelos seus proprios socios

Tenho, portanto, que o percentual de I % fixado para cada circunstância de agra-

varnento refletiu corn fidelidade as peculiaridades do caso, razão pela qual deve

ser rnantido. Corn efeito, tendo subsistido quatro vetoriais negativas (e decotadas

outras duas), deve incidir a atIquota de 4% sobre as bases de cálculo fornecidas

pela Receita Federal no OF/N°38/2019/DRFNIT/EIFI (faturamentos brutos, exclu-

Idos os tributos, referentes ao exercIcio de 2015), citados linhas acima.
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las nos seguintes patamares: R$ 1 .544.766,74 (urn milhão, quinhentos e quarenta

e quatro mu, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) para

a empresa HOSPIDROGAS e R$ 50.289,08 (cinquenta mu, duzentos e oitenta e

nove reais e oito centavos) para a empresa SEMEAR.

Ressalto que a circunstância atenuante da não consumação do ato lesivo, previs-

ta no inciso I do artigo 27 do Decreto Estadual no 3.956-R12016, foi corretamente

repelida pela r. decisAo vergastada. Isso porque é de natureza formal o ilIcito tipi-

ficado no artigo 50, inciso IV, alInea "a", da Lei n° 12.846/2013, consumando-se

corn a mera prática das condutas que acarretam a ruptura do equilIbrio do certa -

me, independentemente da celebraçao do contrato administrativo que dele decor-

rena. Noutros termos, significa dizer que a anulação ulterior do pregao eletrônico

pela Administracão é irrelevante para a anAlise da consumacao da infraçao. Além

disso, nao se pode olvidar que apenas restou anulado urn dentre quatro certames

defraudados, havendo os outros trOs se desdobrado em efetivas contrataçöes.

Sobre esse ponto também se rnanifestou a d. PGE no parecer de fls. 819-830: "A

R. Decisão recorrida afastou corretamente a atenuante que, segundo a Recorren-

te, decorreria da anulaçäo do Pregao (art. 27, I, do Decreto Estadual), p0/s a con -

duta destinada a fraudar o certame já se consumara plenamente" (fls. 829).

Não ha de prosperar, também, o argumento fuicrado na suposta ofensa ao princi-

pio constitucional da individualizacAo da pena. A dosimetria compartulhada deveu -

Se, unicamente, ao fato de haverem sido idënticas as condutas imputadas As Re -

correntes, visto que praticadas rnediante conluio. Outrossim, a aplicacao de mul-

tas diferenciadas para cada empresa, em conformidade corn os seus respectivos

faturamentos brutos, faz prova de que foram consideradas as particulares condi-

çöes de cada uma, consoante assinalou, em sua rnanifestacao, a PGE as fis. 829.
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alegacao de infensas ao princIplo da proporcionaUdade. A alIquota de 4% estabe-

lecida em face das Recorrentes corresponde a apenas urn quinto do patamar ma -

ximo cominado pelo artigo 6°, inciso I, da Lei n° 12.846/2013 (20% do faturamento

bruto da pessoa jurIdica no Ultimo exercIcio anterior ao da instauração do PAR). A

reversão desse percentual em penalidades pecuniárias mais ou menos elevadas

em valores liquidos deriva, exclusivamente, dos faturamentos brutos logrados pa-

las empresas, base de cálculo eleita pela Lei Anticorrupcäo Empresarial. Em todo

caso, o arbitramento de percentual qua sequer se aproxima da metade da pena

maxima prevista em abstrato afasta, peremptoriamente, o argumento da violaçäo

ao imperativo constitucional da razoabilidade nos processos sancionatOrios.

Por fim, sublinho ser inOcua a tese segundo a qual a r. decisão recorrida vulnerou

os precedentes anteriores da SECONT ao lançar mao de metodologia diversa na

dosimetria das penalidades. Como se sabe, os julgados consolidados na jurispru-

dência administrativa desta d. Secretaria näo são dotados de efeitos vinculantes,

donde se infere que os métodos e entendimentos dantes proferidos são sempre

passIveis de correção, atualização e aprimoramento. A adstricão devida por qual-

quer decisão prolatada no âmbito da SECONT é a Lei n° 12.846/2013 e ao Decre-

to n° 3.956-R/2016, e a ambos os diplomas se manteve coadunada, em seus as -

pectos gerais (excetuadas as reformas acima indicadas), a r. decisão recorrida.

Por conseguinte, a luz das razOes tecidas nas linhas acima, concluo que deve ser

conferido parcial provimento aos apelos interpostos pelas Recorrentes corn o

fito de redimensionar as multas em face delas arbitradas em primeira instãncia

administrativa, carecendo de reforma, nesse particular, a r. decisão recorrida.

Ay. 3overnador Bey, 236 - Centro - \fltor&ES - CEP 29010l50
Teefone: (27) 36365353 Fax: (27) 36365386
www.aecontes.gov.br 29 de 30
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Senhores Conselheiros,

Ante todo o exposto, voto:

Por CONHECER dos recursos e CONCEDER-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a

fim de REFORMAR a r. decisão prolatada pelo e. Secretário de Estado de Contro-

le e Transparência para, mantendo a condenação das recorrentes como incursas

nos atos lesivos tipificados no artigo 50, inciso IV, alInea "a", da Lei n°

12.846/2013 e no artigo 70 da Lei n° 10.520/2002, redimensionar as multas ad -

ministrativas aplicadas, fixando -as nos patamares de R$ 1.544.766,74Jum

milhão, guinhentos e guarenta e guatro mu, setecentos e sessenta e seis

reals e setenta e guatro centavos) para a empresa HOSPIDROGAS COMER-

CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e de R$ 50.289,08 (cinguenta mil,

duzentos e oitenta e nove reals e oito centavos) para a empresa SEMEAR

DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP (antiqa COMERCIAL GUANABARA LTDA -

EPP), mantidas, contudo, as demais sancöes arbitradas em primeira instância

administrativa (publicação extraordinária da decisão condenatOria e impedimento

de licitar e contratar corn a Administração PUblica Direta e Indireta, a nIvel nacio-

nal - União, Estados, Distrito Federal e MunicIpios -, pelo prazo de dez meses).

E corno voto.

VitOria/ES, 18 de fevereiro de 2021.

ADEMAR ANDREATTA

Conseiheiro Relator

ACOMPANHAM 0 VOTO:

Av. Governador Bey, 236- Centro - Vftóda/ES - CEP 2901O150
T&efone: (27) 36365353 - Fax: (27) 36365386
www.secont,es.gov,br
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PORTARIA N° 122 DE 03 MARCO
DE 2021

TRANSFERIR para a RESERVA
REMUNERADA a pedido o 2°
SARGENTO PM WALMIR COELHO
DOS SANTOS, fl.° funcional
849355/1, a contar de 18/08/2020,
percebendo seus proventos integrals
na modalidade de remuneracâo
por subsidio na referenda 15,
na sua própria graduacão,
conforme disposto no Art. 50, §
10, inciso I, ailneas "a" e "b", da
Lel Complementar fl.0 943/2020,
c/c o Art. 87, inciso I, e Art. 90,
caput, da Lel n.° 3.196/1978,
alterada pela Lel n.° 943/2020.
(Processo89265874)

SONIA MARIA CASOTII
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651862

PORTARIA N° 123 DE 03 MARCO
DE 2021

IRANSFERIR para a RESERVA
4EMUNERADA a pedido o CAPITAO

PM LUIZ CLAUDIO CONCETcAO
DA SILVA, fl.° funcional 847474/1,
a contar de 0 1/08/2020, percebendo
seus proventos integrals na
modalidade de remuneraco por
subsIdlo na referenda 15, na sue
própria graduacão, conforme
disposto no Art. 5°, § 10, inciso
I, ailneas "a" e "b", § 30, da Lei
Complementar fl.0 943/2020,
c/c o Art. 87, indiso I, e Art. 90,
caput, da Lel n.° 3.196/1978,
alterada pela Lel fl.0 943/2020.
(Processo:89265858)

SONIA MARIA CASO11I
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651863

PORTARIA N° 124 DE 03 MARCO
DE 2021

TRANSFERIR para a RESERVA
REMUNERADA a pedido, 0 10
SARGENTO PM JULIO CESAR
MOREIRA DE JESUS, NF
839611/1, a contar de 25/07/2020,
'ercebendo seus proventos integrals
ia modalidade de remuneraco

por subsIdlo na referenda 15, na
sue própria graduacäo, conforme
disposto no Art. 50, § 1°, inciso I,
ailnea "a" e "b", § 30, e Art. 11,
caput, todos da Lel Complementar
no 943/2020, c/c Art. 87, inciso
I e Art. 90, caput, ambos da Lei
no 3.196/1978, alterados pela
Lel Complernentar no 943/2020.
(Processo:89208595)

SONIA MARIA CASOTI1
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651865

PORTARIA N° 125 DE 03 MARCO
DE 2021

TRANSFERIR pare a RESERVA
REMUNERADA a pedido 0 2°
SARGENTO PM NELIO PATRICIO
DOS SANTOS DE ANDRADE,
n.0 funcional 849744/1, a contar
de 10/10/2020, percebendo seus
proventos integrals na modalidade
de rernunerac8o por subsIdlo
na referenda 15, na sua própria
graduaç8o, conforme disposto no Art.
50, § 10, inciso I, alineas "a" e "b", e
Art. 11, caput, da Lel Complernentar

n.° 943/2020, c/c o Art. 87, inciso
I, e Art. 90, caput, da Lel fl.°
3.196/1978, alterada pela Lel fl.°
943/2020. (Processo:89359402)

SONIA MARIA CASO1TI
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651869

PORTARIA N° 126 DE 03 MARCO
DE 2021

CONCEDER 0 BENEFICIO DE APO-

SENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIcAO ESPECIAL DO
MAGISTERIO, a partir de 08 de marco
de 2016, de acordo corn o art. 60, incisos
I, II, III e IV da Ernenda Constltucional
n° 41, publiceda em 31 de dezembro
de 2003, ao PROFESSOR B, V-16, do
Quadm do Magistérlo do Servico Civil
do Poder Executivo, EDNA MILANEZ
GRECHI, N° Funcional 67602/51,
cornputdos 36 ano(s) 9 rnês(es) 21
die(s) de tempo de contnbuição, corn
o prnveflto fixado na forrna do art.
70, da Ernenda Constitucional no 41,
publicada em 31 de dezembro de 2003.
(Processo01707990)

SONIA MARIA CASO1TI
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651871

PORTARIA N° 127 DE 03 MARCO
DE 2021

CONCEDER 0 BENEFICIO DE APO-

SENITADORIA POR TEMPO DE
COF'1TRIsUIcAO ESPECIAL DO
MAGISTERIO, a partir de 20 de
fevereiro de 2018, de acordo corn o
art. 6°, incisos I, II, III e IV da Emenda
Constltudonal no 41, publuda em 31
de dezernbro de 2003, ao PROFESSOR
A, V.16, do Quadro do Magistérlo
do Servico Civil do Poder Executivo,
MARIA DO CARMO CORRADI, N°
Funcional 783800/1, computados 32
anos e 5 dies de tempo de contribuição,
corn o provento fixado na forma do art.
70, da Ernenda Constltucional no 41,
publicada em 31 de dezembro de 2003.
(Processo:19390076)

SONIA MARIA CASO1TI
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651872

PORTARIA N° 128 DE 03 MARCO
DE 2021

TRANSFERIR pare a RESERVA
REMUNERADA a pedido o 10
SARGENifO PM ONILTON COSME
PEREIRA, fl.° funcional 839131/1,
a contar de 12/10/2020, pemebendo
seus proventos integrals na modalidade
de rernuneraçäo par subsIdlo na
referenda 15, na sua própria grad uaçào,
conforme disposto no Art. 50, § 1°,
indso I, ailneas "a" e "b", § 30, da Lel
Complernentar n.° 943/2020, c/c o Art.
87, indso I, e Art. 90, caput, da Lei fl.°
3.196/1978, alterada pela Lei fl.°
943/2020.(Processo:89359399)

SONIA MARIA CASO1TI
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651873

PORTARIA N° 129 DE 03 MARCO
DE 2021

TRANSFERIR pare a RESERVA
REMUNERADA a pedido o 10
SARGENTO PM SILVIOMAR

Vitória (ES), segunda-feira, 08 de Marco de 2021.

JOSÉ PIMENTA, n.° fundional
839260/1, a contar de 16/10/2020,
percebendo seus proventos integrals
na modalidade de remuneracäo
por subsIdlo na referenda 15, na
sua própria graduac8o, conforme
disposto no Art. 50, § 1°, indiso I,
alIneas "a" e "b", § 30 da Lel
Cornplementar n.° 943/2020,
c/c o Art. 87, inciso I, e Art. 90,
caput, da Lel n.° 3.196/1978,
alterada pela Lei n.° 943/2020.
(Processo:893591 19)

SONIA MARIA CASOTTI
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651876

PORTARIA N° 130 DE 03
MARCO DE 2021

TRANSFERIR para a RESERVA
REMUNERADA a pedido 0
10 SARGENTO PM MANOEL
FREIRE DE ALMEIDA, n.°
funcional 838254/1, a dontar
de 26/09/2020, percebendo
seus proventos integrals na
modalidade de remuneracâo
por subsIdlo na referenda 15,
na sua própria graduaç8o,
conforme disposto no Art. 50,
§ 10, indiso I, alineas "a" e
"b", § 30 da Lel Complernentar
n.° 943/2020, c/c o Art. 87,
indiso I, e Art. 90, caput, da
Lel n.° 3.196/1978, alterada
pela Lei fl.0 943/2020.
(Processo:89359348)

SONIA MARIA CASOTTI
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651878

PORTARIA N° 131 DE 03 MARCO
DE 2021

TRANSFERIR pare a RESERVA
REMUNERADA a pedido 0
SUBTENENTE PM LUCIANO
LYRA CARVALHO, n.°
funcional 845246/1, a contar de
14/08/2020, percebendo seus
proventos integrals na modalidade
de remuneracäo por subsIdlo na
referenda 15, na sua própria
graduacão, conforme disposto no
Art. 50, § 10, indiso I, alineas "a"
e "b", § 3° e Art. 11, caput, da
Lel Complementar fl.0 943/2020,
c/c o Art. 87, inciso I, e Art. 90,
caput, da Lel n.° 3.196/1978,
alterada pela Lei fl.0 943/2020.
(Processo:89277015)

pela Lel Complementar n.°
943/2020 e ainda o Art. 25 da
Lel Complementar n.° 101/1997.
(Processo:88917215)

SONIA MARIA CASOITI
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651880

PORTARIA N° 133 DE 03 MARCO
DE 2021

TORNAR SEM EFEITO a Portaria
no 1161 de 11 de julho de 2018,
publicada no Diário Ofidial de 18
de julho de 2018 e TRANSFERIR
"EX-OFFICIO" para a RESERVA
REMUNERADA, 0 1 SAP.GENTO
PM LUCIO BATISTA DA SILVA, NF
842439/1, a contar de 07/06/2017,
percebendo seus proventos integrals
na modalidade de remuneracao
por subsIdlo na referenda 14, na
sue própria graduaào, conforme
disposto no Art.16 e haver incidido
no Art. 17, § 7°c/co Art. 25, caput e
parágrafo Onico da Lel Complementar
no 420/2007, alterada pelas Leis
Complementares no 745/2013 e
747/2013.(Processo:82364419)

SONIA MARIA CASOTFI
Presidente Executho -

Respondendo
Protocolo 651882

PORTARIA N° 134 DE 03 MARCO
DE 2021

TRANSFERIR para a RESERVA
REMUNERADA a pedido o
10 SARGENTO PM WILLIAN
SENHORINHA MANHAES, n.°
funcionat 838618/1, a contar de
12/06/2020, percebendo seus
proventos integrals na modahdade
de remuneracão por subsidlo
na referenda 15, na sua própria
gradua8o, conforme disposto no
Art. 50, § 10, indiso I, alineas "a" e
"b", e § 30, da Lel Complementar n.°
943/2020, dc 0 Art. 87, indiso I, e
Art. 90, caput, da Lei n.° 3.196/1978,
alterada pela Lel n.° 943/2020, e
Art. 25 da Lei Complementar n.0
101/1997.(Processo:88997260)

SONIA MARIA CASO1TI
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651885

SONIA MARIA CASOITI
Presidente Executivo -

Respondendo
Protocolo 651879

PORTARIA N° 132 DE 03 MARCO
DE 2021

TRANSFERIR para a RESERVA
REMUNERADA a pedido 0
SUBTENENTE BM CARLOS
ANTONIO LOZORIO, NF
900040/1, a contar de
28/05/2020, percebendo seus
proventos integrals na modalidade
de remuneracào por subsidlo na
referenda 15, na sua própria
graduacäo, conforme disposto
no Art. 50, § 10, indiso I, alineas
"a" e "b" e § 3° e Art. 11, caput,
ambos da Lel Complementar n.°
943/2020, c/c o Art. 87, indiso
I, e Art. 90, caput, ambos da
Lei fl.0 3.196/1978, alterados

DECISAO RECURSAL CONSECT
N° 001/2021

O CONSELHO DO CONTROLE E
DA TRANSPARENCIA, no uso des
atribuiçôes e prerrogativas dispostas
na Lel Complementar no 856/2017,
Decreto Estadual no 3.956-R, de
30 de marco de 2016, assim como
no Regimento Interno aprovado
pela Resoluç8o CONSECT no 003,
de 11 de dezembro de 2017, e
alteracfles posteriores, em reuniâo
Ordinária realizada no die 22 de
fevereiro de 2021, após análise do
recurso administrativo reladionado
ao PAR Instaurado pela Portaria no
082-S, de 24 de maio de 2016, em
face da empresa: HOSPIDROGAS
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, CNP)

n° 35997.345/0001-46 e
COMERCIAL GUANABARA LTDA -

p,k 010- DEPARTAMENTO 00 IMI'RENSA OFICIAL DO ESTAIX) DO ESI'IRlIO SANTO DOD SON,4,,. 64, Mwc,,4, 20210,134007CM,g,, 4, d44582



Vitória (ES), segunda-feira, 08 de Marco de 2021.

EPP, CNP) n0 10.269.296/0001-
02.
ENQUADRAMENTO:
Condenaç8o das Empresas como
incursas nos ilicitos administrativos
tipificados no artigo 5°, inciso IV,
alinea "a", da Lel n° 12.846/2013 e
no artigo 70 da Lel n° 10.520/2002.
CONDUTA:
Frustrar e fraudar mediante conlulo,
o caráter competitivo de proce-
dimentos licitatôrios pblicos e
comportar-se de modo inidôneo em
pregfles eletrônicos.
DECIDE:
Nos termos proferido no voto do
Relator, os membrosaptosdecidiram
por conhecer, por unanimidade,
Os recursos e CONCEDER-LHES
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de
REFORMARa r. decis8o prolatada pelo
e. Secretário de Estado de Controle
e Transparência para, mantendo a
condenação das recorrentes como
incursas nos atos lesivos tipificados
no artigo 50, inciso IV, alinea "a",
da Lei n° 12.846/2013 e no artigo
70 da Lei n° 10.520/2002, redimen-
ionar as multas administrativas
plicadas, fixando-as nos patamares

de R$ 1.544.766,74 (um milhäo,
quinhentos e quarenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e seis reals e
setenta e quatro centavos) para a
empresa HOSPIDROGAS COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e de R$ 50.289,08 (cinquenta mu,
duzentos e oitenta e nove reals e olto
centavos) para a empresa SEMEAR
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
(antiga COMERCIAL GUANABARA
LTDA - EPP), mantidas, contudo,
as demais sançôes arbitradas em
primeira instância administrati -
ye (pub11caç80 extraordinária da
decisäo condenatória e impedimento
de licitar e contratar com a Admi-
nistraç8o PUblica Direta e Indireta,
a nivel nacional - Uniäo, Estados,
Distrito Federal e Municipios -, pelo
prazo de dez meses).

Vitória, 03 de marco de 2021.

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

Protocolo 651916

PORTARIA N° 24-S, DE 10 DE
MARCO DE 2021.

0 SECRETARIO DE ESTADO
CONTROLE E TRANSPARENcIA,
no uso das atribuiçBes legais, e

CONSIDERANDO o disposto no
Processo Administrativo Disciplinar
no 82072701.

RESOLVE:
Ait 1° - Determinar
ARQUIVAMENTO do Processo
Administravo Disciplinar n°
82072701, instaurado com a
publicação da Portana n° 133-S, de
11 de malo de 2018, da Secretaria de
Estado de Contrale e Transparênda,
em desfavor da servidora MIRIAN
SCARDUA, n° funcional 2668033,
vto que, conforme apurado, não vis-
lumbrou-se a existência de fato punivel
no âmbito admintraUvo disciplinar.

PORTARIA N° 25-S, DE 10 DE
MARCO DE 2021.

0 SECRETARIO DE ESTADO
CONTROLE E TRANSPARENCIA,
no uso das atnbuiçBes legais, e

CONSIDERANDO 0 disposto no
Processo Admirristrativo Disciplinar
n° 76949494.

Executivo, CLEBSON ROCHA, no.
Funcional 3118037, para exercer a
Funçäo Gratificada de Presidente
de Comissäo Processante, Ref.
PCF-01, da Secretaria de Estado
de Controle e Transparência -

SECONT.
EDMAR MOREIRA CAMATA

Secretário de Estado de Controle e
Transparência

Protocolo 652043
RESOLVE:

Art. 1° - Determinar 0
ARQUIVAMENTO do Processo
Administrativo Disciplinar no
76949494, instaurado corn a
publicação da Portaria n° 003-S, de
05 de janeiro de 2017, da Secretaria
de Estado de Controle e Transpa-
rência, em desfavor do servidor
LUCIANO FERREIRA LARANJA,
n° funcional 3550575, visto
que, conforme apurado, o servidor
regularizou sua situaçào funcional.

Art. 2° - Esta Portaria entra em
vigor na data de sue publicacäo.

Vitória, ES, 01 de marco de 2021

Edmar Moreira Camata
Secretário de Estado de Controle e

Transparência
Protocolo 652006

PORTARIA N° 26-S, DE 10 DE
MARCO DE 2021.

0 SECRETARIO DE ESTADO
CONTROLE E TRANSPARENCIA,
no uso das atribuiçfles legais, e

CONSIDERANDO o disposto no
Processo Administrativo Disciplinar
n° 85643459.

PORTARIA N° 028-S, DE 04 DE
MARCO DE 2021.
O Secretário de Estado de
Controle e Transparência, no
uso de suas atribuiçöes legais
dispostas na Lei Complementar n°.
856, de 17 de maio de 2017,

RESOLVE:
Cessar, a partir de
05/03/2021, os efeitos da
Portarian° 197-S, de 05/12/2016,
publicada no Diário Oficial de
06/12/2016, que designou o
servidor, ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar Fazendário
- AF da SEFAZ, DORIEDSON
DE OLIVEIRA SILVA, n°.
Funcional 424435, pare exercer
a Funcão Gratificada de Membro
de Comissäo Processante, Ref.
MCF-01, da Secretaria de Estado
de Controle e Transparència -

S B CO NT
EDMAR MOREIRA CAMATA

Secretário de Estado de Controle e
Transparência

Protocolo 652045

RESUMO DE CONVENIO DE
CESSAO N° 001/ 2021
Proc n° 2021-FTWDV

Assunto: Cessào de Servidor
RESOLVE:

Art. 1° - Determiner 0
ARQUIVAMENTO do Processo
Administrativo Disciplinar no
85643459, instaurado com a
publicac8o da Portaria no 099-S, de
11 de abril de 2019, da Secretaria
de Estado de Controle e Transpa-
rência, em desfavor do servidor
MAKSON ROSA DOS SANTOS,
n° funcional 1543245, tendo
em vista a sentença do Magistrado
do 2° Juizado Especial Criminal
e Fazenda POblica de Vitória/
ES no processo n° 0005256-
52.2020.8.08.0024.

Art. 2° - Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicaçäo.

Vitória, ES, 01 de marco de 2021

Edmar Moreira Camata
Secretário de Estado de Controle e

Transparència
Protocolo 652009

PORTARIA N° 027-S, DE 04 DE
MARCO DE 2021.
0 Secretário de Estado de
Controle e Transparência, no uso
de suas atribuicöes legais dispostas
na Lei Complementar n°. 856, de 17
de maio de 2017,

Art. 2° - Esta Portaria entra em RESOLVE:
vigor na data de sua publicac8o.

Vitória, ES, 01 de marco de 2021.
Edmar Moreira Camata

Secretârio de Estado de Controle e
Transparência

Protocolo 652005

Cessar, a partir de 05/03/2021,
os efeitos da Portaria n° 151-S,
de 24/07/2021, publicada no
Diário Oficial de 25/07/2017, que
designou 0 servidor, ocupante
de cargo efetivo Analista do

Cedente: Secretaria de Estado
de Controle e Transparência -

5
SECONT.
Cessionária: Prefeitura Municipal
de Vitória/ES

Objeto: CessOo do Servidor Denis
Penedo Prates

Vigéncia: A contar de 15 de
Janeiro de 2021 e por termo
final o dia 31 de janeiro de
2023.

EDMAR MOREIRA CAMATA
Secretário de Estado de Controle e

Transparência
Protocolo 652106

RESUMO DE CONVENIO DE
CESSAO N° 002/2021
Proc n° 2021-DKSTC

Assunto: Cessão de Servidor

Cedente: Secretaria de Estado
de Controle e Transparência -

SECONT.

Cessionária: Prefeitura Municipal
de Aracruz/ES

Objeto: Cess0o do Servidor Luis
Fernando Mendonca Alves

Vigência: 04 (quatro) anos a
contar de 10 de fevereiro de 2021.

EDMAR MOREIRA CAMATA
Secretário de Estado de Controle e

Transparência

Protocolo 652110

ORDEM DE FORNECIMENTO

N° 001/2021

PROCESSO N°: 89444752
REF. ARP N°: 001/2020
CONTRATANTE: FUNDAcAO INOVA CAPIXABA
CONTRATADA: OBJECTTI SOLUçOES LTDA ME
OB3ETO: Aquisiç0o de 06 (seis) Certificados Digitais ICP-BRASIL,
armazenado em midia criptográfica (token usb), validade de 36 (trunks a
seis) meses, E-CPF A3
VALOR: R$ 582,00 (quinhentos a oitenta e dois reais)
DoTAcAo oRcAMENTARIA: Programs 02.04 - Elemento de Despesa
4.3.90.39.13 - Fonte 101000 do orcarnento da Fundacão para 0 exercicio
de 2021
NOTA DE CONTRATAçAO N°: 2021NC00006
DATA DA ASSINATURA: 25/02/2021

DEcRIcAo QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Certificados Digitais lCP-BRASIL, 06 R$ 97,00 R$ 582,00
armazenado em midia criptogrdfica
(token usb), validade de 36 (tninta e
seis) meses, E-CPFA3

Vile Velha, ES, 05 de marco de 2021.

Neio Lácio Fraga Pereira
Diretor Geral

Fundacão NOVA Capixaba

Protocolo 651977
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Vitória (ES), segunda-feira, 08 de Marco de 2021.

EPP, CNP) no 10.269.296/0001-
02.
ENQUADRAMENTO:
Condenaçäo das Empresas corno
ncursas nos ilicitos administrativos

tipiflcados no artigo 50, inciso IV,
alinea "a", da Lel no 12.846/2013 e
no artigo 70 da Lel no 10.520/2002.
CONDUTA:
Frustrar e fraudar mediante conlulo,
o caráter competitivo de proce-
dirnentos licitatórios pCiblicos e
comportar-se de modo inidôneo em
pregfles eletrônicos.
DEQDE:
Nos termos proferido no voto do
Relator, os membros aptos decidirarn
por conhecer, por unanimidade,
Os recursos e CONCEDER-LHES
PARCIAL PROVIMENTO, a tim de
REFORMARa r. dec1s80 prolatada pelo
e. Secretário de Estado de Controle
e Transparência para, mantendo a
condenaçâo des recorrentes como
incursas nos atos lesivos tipiticados
no artigo 50, inciso IV, alinea "a",
da Lel no 12.846/2013 e no artigo
7° da Lel no 10.520/2002, redimen-
ionar as multas administrativas
plicadas, flxando-as nos patarnares

de R$ 1.544.766,74 (urn rnilhâo,
quinhentos e quarenta e quatro rnll,
setecentos e sessenta e seis reals e
setenta e quatro centavos) para a
ernpresa HOSPIDROGAS COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e de R$ 50.289,08 (cinquenta mu,
duzentos e oltenta e nova reals e oito
centavos) pare a ernpresa SEMEAR
DISTRIBUIDORA EIREU - EPP
(antiga COMERCIAL GUANABAR.A
LTDA - EPP), mantidas, contudo,
as dernais sançôes arbitradas em
primeira instância administrati-
va (publicaçäo extraordinária da
decisão condenatOria e irnpedirnento
de licitar e contratar corn a Adrni-
nistracão POblica Direta e Indireta,
a nivel nacional - Uni8o, Estados,
Distrito Federal e Municipios -' pelo
prazo de dez mesas).

Vitória, 03 de marco de 2021.

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

Protocolo 651916

PORTARIA N° 24-S, DE 10 DE
MARCO DE 2021.

0 SECRETARIO DE ESTADO
CONTROLE E TRANSPARENcIA,
no uso das atribuiçfles legais, e

CONSIDERANDO 0 disposto no
Processo Adrninistrativo Discipliner
n° 82072701.

RESOLVE:
Art. 1° - Deterrninar 0

ARQUIVAMENTO do Processo
Administrativo Disciplinar n°
82072701, instaurado corn a
publicac8o da Portaria no 133-S. de
11 de rnaio de 2018, da Secretana de
Estado de Controle e Transparênda,
em desfavor da servidore MIRIAN
ScARDuA, n° funcional 2668033,
vto que, conforrne apuredo, näo vis-
lurnbrou -se a existência de fato punivel
no ârnbito administratlvo disciplinar.

Art. 2° - Esta Portaria entra ern
vigor na data de sue publicacão.

Vitória, ES, 01 de marco de 2021.
Edmar Moreira Camata

Secretärio de Estado de Controle e
Transparência

Protocolo 652005

PORTARIA N° 25-S, DE 10 DE
MARCO DE 2021.

o SECRETARIO DE ESTADO
CONTROLE E TRANSPARENCIA,
no uso des atrlbuiçOes legais, e

CONSIDERANDO o disposto no
Processo Adrninistrativo Discipliner
no 76949494.

Executivo, CLEBSON ROCHA, n°.
Euncional 3118037, para exercer a
Func8o Gratificada de Presidente
de Cornisso Processante, Ref.
PCF-01, da Secretaria de Estado
de Controle e Transparência -

SECONT.
EDMAR MOREIRA CAMATA

Secretário de Estado de Controle e
Transparência

Protocolo 652043
RESOLVE:

Art. 1° - Deterrninar 0
ARQUIVAMENTO do Processo
Administrativo Disciplinar n°
76949494, instaurado corn a
publicacao da Portaria n° 003-S. de
05 do janoiro do 2017, da Secrotaria
de Estado de Controle e Transpa-
rência, ern desfavor do servidor
LUCIANO FERREIRA LARANJA,
n° funcional 3550575, visto
que, conforrne apurado, o servidor
regularizou sua situacâo funcional.

Art. 20 - Esta Portaria entra ern
vigor na data de sua pub11cac8o.

Vitória, ES, 01 de rnarco de 2021

Edmar Moreira Camata
Secretário de Estado de Controle e

Transparência
Protocolo 652006

PORTARIA N° 26-S, DE 10 DE
MARCO DE 2021.

0 SECRETARIO DE ESTADO
CONTROLE E TRANSPARENCIA,
no uso das atribuiçOes legais, e

CONSIDERANDO 0 disposto no
Processo Administrativo Discipliner
no 85643459.

RESOLVE:

Art. 1° - Deterrninar 0

ARQUIVAMENTO do Processo
Administrativo Disciplinar n°
85643459, instaurado corn a
publicac8o da Portaria n° 099-5, de
11 de abril de 2019, da Secretaria
de Estado de Controle e Transpa-
rência, em desfevor do servidor
MAKSON ROSA DOS SANTOS,
n° funcional 1543245, tendo
ern vista a sentenca do Magistrado
do 2° Juizado Especial Crirninal
e Fazenda POblica de Vitória/
ES no processo n° 0005256-
52.2020.8.08.0024.

Art. 2° - Esta Portaria entra ern
vigor na data de sua publicac8o.

Vitôria, ES, 01 de rnarco de 2021

Edmar Moreira Camata
Secretário de Estado de Controle e

Transparência
Protocolo 652009

PORTARIA N° 028-S, DE 04 DE
MARCO DE 2021.
0 Secretário de Estado de
Controle e Transparência, no
uso de suas atribuiçfles legais
dispostas na Lel Complernentar no.
856, de 17 de rnaio de 2017,

RESOLVE:
Cessar, a partir de
05/03/2021, 05 efeitos da
Portaria no 197-S. de 05/12/2016,
publicada no Diário Oficial de
06/12/2016, que designou 0
servidor, ocupante do cargo
efetivo de Auxuliar Fazendário
- AF da SEFAZ, DORIEDSON
DE OLIVEIR.A SILVA, no.
Funcional 424435, pare exercer
a Funco Gratificada de Mernbro
de Comissão Processante, Ref.
MCF -01, de Secretaria de Estado
de Controle e Trensparência -

S E CO NT.
EDMAR MOREIRA CAMATA

Secretário de Estado de Controle e
Transparência

Protocolo 652045

RESUMO DE CONVENIO DE
CESSAO N° 001/ 2021
Proc n° 2021-FTWDV

Assunto: Cessão de Servidor

Ceclente: Secretaria de Estado
de Controle e Transparência -

ORDEM DE FORNECIMENTO

N° 001/2021

Protocolo 652110

PROCESSO N°: 89444752
REF. ARP N°: 00 1/2020
CONTRATANTE: FUNDAcAO INOVA CAPIXABA
CONTRATADA: OBJECTTI SOLUçOES LTDA ME
OBJETO: Aquisicão de 06 (seis) Certiflcados Digitais ICP-BRASIL,
arrnazenado ern rnIdia criptogrftce (token usb), validade do 36 (trinta e
seis) rneses, E-CPF A3
VALOR; R$ 582,00 (quinhentos e oltenta e dois reals)
DoTAcAo ORcAMENTARIA: Prograrna 02.04 - Elernento de Despesa
4.3.90.39.13 - Fonte 101000 do orcarnento da Fundacäo pare o exercicio
de 2021
NOTA DE CONTRATAcAO N°; 2021NC00006
DATA DA ASSINATURA: 25/02/2021

PORTARIA N° 027-S, DE 04 DE
MARCO DE 2021.
0 Secretário de Estado de
Controle e Transparência, no uso
de sues atrlbuiçOes legais dispostas
na Lel Cornplernentar n°. 856, de 17
de rnaio de 2017,

RESOLVE:

Cessar, a partir de 05/03/2021,
os efeitos da Portaria no 151-S,
de 24/07/2021, publicada no
Diário Oficial de 25/07/2017, que
designou o servidor, ocupante
do cargo efetivo Aneliste do

DECRIcA0 QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Certificados Digitais ICP-BRASIL, 06 R$ 97,00 R$ 582,00
armazenado em midia criptografica
(token usb), validade de 36 (trinta e
seis) meses, E.CPF A3

Vile Velha, ES, 05 do rnarço de 2021.

Neio Lücio Fraga Pereira
Diretor Geral

Fundacão INOVA Capixaba

5
SECONT.
Cessionária: Prefeitura Municipal
de Vitória/ES

Objeto: Cessào do Servidor Denis
Penedo Prates

Vigência: A contar de 15 de
Jeneiro de 2021 e por terrno
final o dia 31 de janeiro do
2023.

EDMAR MOREIRA CAMATA
Secretário do Estado de Controle e

Ira nsparência
Protocolo 652106

RESUMO DE CONVENIO DE

CESSAO N° 002/2021
Proc n° 2021-DKSTC

Assunto: Cessão do Servidor

Cedente: Secreterie do Estado
do Controle e Trensparência -

SECONT.

Cessionária: Prefeiture Municipal
de Aracruz/ES

Objeto: Cess8o do Servidor Luis
Fernando Mendonca Alves

Vigência: 04 (quatro) enos a
contar de 10 de fevereiro de 2021.

EDMAR MOREIRA CAMATA
Secretário de Estedo de Controle e

Transparência

Protocolo 651977
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