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PROCESSO Nº: 01294/2014-TCERO
1
 (VOLUMES DE I A XXXII) 

UNIDADE 

JURISDICIONADA: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

VOLUME DE 

RECURSOS 

FISCALIZADOS: 
R$203.447.844,54
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RESPONSÁVEL: 
SENHOR JOSÉ HERMÍNIO COELHO – PRESIDENTE - CPF Nº 

117.618.978-61 

RELATOR: 
CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 

MELLO 

 

1. INTRODUÇÃO 

Versam os presentes autos acerca da análise da prestação de contas da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do 

Deputado JOSÉ HERMÍNIO COELHO, na qualidade de Presidente da Casa de Leis Estadual.   

É relevante ressaltar que o Corpo Instrutivo em seu derradeiro relatório, às fls. 

899/913, após destacar que o atual Presidente da Assembleia não teria encaminhado a esta Corte 

de Contas a Tomada de Contas Especial, visando a apurar possíveis irregularidades na concessão 

de diárias pendentes de prestação de contas, consoante Determinação contida nos itens II e III 

“a” e “b” da Decisão Monocrática DM-GCESS-TC 00066/15, às fls. 751/753, opinou que fosse 

reiterada ao gestor a referida Determinação. 

No mérito; considerando que as possíveis irregularidades nos processos de 

concessão de diárias deveriam ser apuradas na Tomada de Contas Especial, determinada no item 

II e item III “a” da Decisão Monocrática DM-GCESS-TC 00066/15, a qual deveria ser 

processada nos termos do §1º, do art. 44, da Lei Complementar nº 154, de 26 de julho de 1996, 

portanto sem comprometer o regular prosseguimento da análise dos presentes autos, e também 

considerando o que demais consta nos autos; o Corpo Técnico opinou pelo julgamento das 

presentes contas como REGULARES COM RESSALVAS, nos termos do artigo 16, II, da Lei 

Complementar nº 154/TCER-96 c/c o art. 24 da Resolução Administrativa nº 005/96-TCERO – 

Regimento Interno deste Tribunal de Contas. 

Entretanto, submetidos os autos à nova manifestação do Ministério Público de 

Contas, foi prolatada à Cota Ministerial n. 13/2015, de 5.10.2015, às fls. 917/918 v, que, 

dissentindo do Corpo Técnico; por entender necessário maior aprofundamento na investigação 

acerca da determinação contida no Despacho às fls. 477/478; pugnou, para complementação da 

instrução processual, fosse carreada aos autos a seguinte documentação, relativa às despesas 

executadas nas modalidades de dispensa e inexigibilidade/dispensa de licitação: a) renovação de 

seguros de veículos (R$22.582,79); b) revisão de veículos (R$ 92.940,16); c) locação de imóvel 

(R$ 657.352,36); d) Centro de Integração Empresa Escola – CIEE (R$ 953.140,72); e) serviços 

de terceiros – confecção de chaves e carimbos (R$ 31.598,76), estas alusivas à dispensa; e: a) 

                                                           
1
 Apensos: Processo TCERO nº 02493/2013 (Relatório de Controle Interno – Consolidado - exercício de 2013); e 

Processo TCERO nº 02443/2013 (GESTÃO FISCAL DO 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRES DE 2013). 
2
 Valor do Orçamento final da ALE/RO. 
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despesas com manutenção de veículos – período de garantia (R$ 44.755,57), esta alusiva à 

inexigibilidade.  

Posteriormente, em 6.11.2015, o Relator, Conselheiro Substituto, ERIVAN 

OLIVEIRA DA SILVA, proferiu a Decisão Monocrática n. DM-GCESS-TC 276/15, às fls. 

922/924, determinando ao atual Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado MAURO DE 

CARVALHO, que no prazo de 30 (trinta) dias encaminhasse a esta Corte de Contas o que se 

segue, in verbis: 

(...) 

a) a tomada de Contas instaurada em cumprimento a Decisão DM-

GCESS-TC 00066/15, visando à apuração de irregularidades nas concessões de 

diárias; e 

b) os processos administrativos relativos às despesas realizadas, no 

exercício de 2013, mediante dispensa e inexigibilidade/dispensa de licitação. 

(...) 

Na sequência, em 13.11.2015, foi emitido e encaminhado o seguinte expediente: 

Responsável/Desti-

natário 
Expediente Recebimento Atendimento 

Tempo 

decorrido 

Prazo 

legal 
Tempestividade 

MAURO DE 

CARVALHO 

Ofício n. 

202/GC/ESS/15, 

à fl. 925. 

Recebido em 

17.11.2015. 

Atendido em 

18.2.2015, 

conforme 

Documento n. 

14724/15, às 

fls. 927/930 e 

Documentação 

comprobatória 

às fls. 

931/9.007. 

31 dias 30 dias 
3
 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Salienta-se que, instado novamente a se manifestar, o Deputado MAURO DE 

CARVALHO, desta vez, compareceu nos autos, conforme Documento n. 14724/15, às fls. 

927/930, com suas alegações de defesa e apresentou a documentação comprobatória juntada às 

fls. 931/9.007. 

Assim, depois de tramitado na forma regimental, de ordem do Conselheiro 

Relator, passaremos a análise da presente matéria, sob os diversos enfoques técnicos e legais. 

 

2. DAS ALEGAÇÕES DO SENHOR MAURO DE CARVALHO  

Compulsando o documento ofertado pelo Deputado MAURO DE CARVALHO, 

às fls. 927/930, verifica-se que, em relação à Tomada de Contas Especial, determinada no item II 

e item III “a” da Decisão Monocrática DM-GCESS-TC 00066/15, visando a apurar possíveis 

irregularidades nos processos de concessão de diárias, ele alega: 

Que a “tomada de contas” é medida de exceção e só aplicável quando esgotadas 

todas as ações na via administrativa. 

                                                           
3
 Documentação encaminhada ao TCERO tempestivamente, nos termos da Certidão Técnica à fl. 9.008. 
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Que antes de instaurar a TCE, conforme consta na Decisão DM-GCESS-TC 

00066/155, foi nomeada uma Comissão para Acompanhamento e Regularização de Diárias, 

criada por meio do Ato n° 0570/2014-SRH P/ALE, com o objetivo de realizar análise de todas as 

prestações de contas de diárias pendentes. 

Que os valores elevadíssimos das diárias pendentes no SIAFEM, permaneciam no 

decorrer dos anos, em virtude de diversos problemas operacionais, em especial quanto ao 

Sistema Contábil que aquela ALE/RO mantinha com empresa até o exercício de 2005, quando 

ocorreu a rescisão contratual, no entanto, a empresa não deixou os arquivos pertinentes, 

causando grandes transtornos, sendo um deles, o fato de todos os dados e prestações de contas 

terem sido lançados no SIAFEM como pendentes. 

Que a Comissão para Acompanhamento e Regularização de Diárias, criada por 

meio do Ato n° 0570/2014-SRH P/ALE, identificou que, em 17.3.2014, constavam no SIAFEM 

R$1.536.727,40 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e 

quarenta centavos) pendentes de prestação de contas. 

Que ao final dos trabalhos da aludida comissão, conforme consta no Relatório n° 

009/CARPD/ ALE/R0-2014
4
, restaram apenas o valor de R$45.100,00 (quarenta e cinco mil e 

cem reais) inscritos no SIAFEM e pendente de análise e baixa, conforme relação à fl. 1.130. 

Que, portanto, restou comprovado que o elevado valor registrado inicialmente no 

SIAFEM tratava-se de processos de diárias pendentes apenas de regularização no sistema, sendo 

que as diligências realizadas pela referida Comissão restaram frutíferas para solucionar a quase 

totalidade das pendências de prestações de contas. 

Que, visando a dar cumprimento à determinação dessa Corte de Contas, foi 

instaurada, após o fim dos trabalhos da Comissão para Acompanhamento e Regularização de 

Diárias, uma Tomada de Contas Especial, designada por meio do Ato n° 2298/2 15-SRHIP/ 

ALE, com o escopo de apurar as responsabilidades de pendências prestação de contas de diárias. 

Que a Comissão incumbida de executar as apurações na Tomada de Contas 

Especial realizou diversas diligências, em especial para identificar o quanto apurar referente às 

pendências constantes no memorando n. 009/TCED/2015, com planilha no valor de 

R$187.285,00 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais). 

Que ocorreram diversos problemas funcionais durante as apurações da comissão, 

culminando, em 13.10.2015, na prorrogação de prazo e na substituição de todos os seus 

membros, por meio do Ato 3233/2015-SRH/P/ALE. 

Que a nova comissão de tomada de contas especial realizou outras diligências 

para prosseguimento da TCE e conclusão dos trabalhos. 

Que a nova comissão juntou ao processo o Ato n° 570/20 14-SRH/P/ ALE e os 09 

(nove) relatórios e documentos concernentes a Comissão de Acompanhamento e Regularização 

de Processos de Diárias. 

                                                           
4
 Documento datado em 26.1.2015, firmado pelo Senhor CARLOS ALBERTO CANOSA – Presidente; pela 

Senhora SIMONE RODRIGUES – Membro; pela Senhora MARIA DAS DORES GOMES – Membro; pelo Senhor 

SÉRGIO ROBERTO DOS S. REBELO - Membro; e pela Senhora MARLUCE NOGUEIRA – Membro. 
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Que a comissão de tomada de contas especial, em razão do prazo estipulado no 
Oficio n° 202/GC/ESS/15, apresentou Relatório Parcial

5
, concluindo que o valor das pendências 

de prestação de contas de diárias, em 5.5.2015, era de R$ 251.740,00 (duzentos e cinquenta e um 

mil, setecentos e quarenta reais), sendo que em 8.12.2015 esse valor era de apenas R$31.995,00 

(trinta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais), referentes a 34 (trinta e quatro) servidores, 

os quais serão alvo de apuração para apresentação do relatório final. 

Quanto à Determinação contida no item “b” da Decisão Monocrática n. DM-

GCESS-TC 276/15, para que fossem encaminhados a esta Corte os processos administrativos 

relativos às despesas realizadas, no exercício de 2013, mediante dispensa e 

inexigibilidade/dispensa de licitação, o Deputado MAURO DE CARVALHO assevera: 

Que foram realizadas diligências no sentido de encaminhar para apreciação as 

principais peças dos processos administrativos colacionados no Relatório Técnico, fls. 730 

"usque" à fl. 735, os quais seguem no Anexo III à sua peça de defesa, com identificação da 

despesa respectiva para subsidiar análise para aferir corretamente os pressupostos legais, uma 

vez que foram observados pelos gestores. 

Ademais, o Deputado MAURO DE CARVALHO salienta que também 

encaminhou a documentação relacionada aos procedimentos adotados para regularização dos 

suprimentos de fundos que estavam pendentes, conforme Anexo IV à sua peça de defesa. 

E, por fim, o Defendente argumenta que; considerando os resultados obtidos com 

as providências adotadas quanto às diárias pendentes junto ao SIAFEM, inclusive prestação de 

contas de diversos anos; considerando o valor de apenas R$31.995,00 (trinta e um mil, 

novecentos e noventa e cinco reais) de diárias ainda pendentes; considerando ainda o 

encaminhamento dos processos de dispensa e inexigibilidade; as determinações constantes nas 

Decisões DM-GCESS-TC 276/15 e DM-GCESS-TC 00066/15 restaram atendidas. 

Para corroborar sua argumentação o Defendente ofertou à documentação 

comprobatória juntada às fls. 931/9.007. 

De início, percebem-se nos argumentos apresentados acima, com a máxima vênia, 

morosidade na adoção de providências para sanar os problemas evidenciados nos presentes autos 

e fortes indícios de deficiência no sistema de controle no âmbito da administração da ALE/RO.  

Sucede que, do ponto de vista técnico e com a máxima vênia, é inadmissível que 

fatos ocorridos no exercício de 2005, como o próprio defendente afirmar, pudessem afetar os 

registros contábeis do exercício de 2013. O que evidencia, no mínimo, morosidade dos gestores 

do órgão em tomar as medidas necessárias para sanar os problemas identificados, sobretudo, na 

busca de salvaguardar o patrimônio do órgão. 

No caso, por exemplo, dos processos de concessões de diárias com pendências nas 

prestações de contas, análise, homologação e baixa no SIAFEM, só após a provocação do 

TCERO é que foi editado o Ato n° 0570/2014-SRH P/ALE com a finalidade de promover sua 

regularização. 

Vale salientar que a argumentação do Defendente será mais detalhadamente 

analisada nos tópicos seguintes à luz da documentação ofertada.  
                                                           
5
 Documento às fls. 1.223/1.224, com ressalva da ausência da folha n. 609 do processo administrativo/ALE. 
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2.1 DA COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

DIÁRIAS 

Trata-se de comissão instaurada no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 

de Rondônia – ALE/RO -, instituída pelo Ato 0570/2014-SRH/P/ALE, publicado no Do-e-

ALE/RO n° 47, em 2.4.2014, objetivando o Acompanhamento a Regularização de Diárias – 

Concessão de Diárias Pendentes de Análise, Aprovação, Homologação e Baixa no SIAFEM, 

conforme documentos juntados às fls. 931/1.131. 

Verifica-se que a referida comissão inicialmente foi composta pelos seguintes 

servidores: (a) CARLOS ALBERTO CANOSA – Presidente; (b) MAIARA DA SILVA VIEIRA 

– Membro; (c) SERGIO ROBERTO DOS SANTOS REBELO – Membro; (d) ALINE PEREIRA 

MOTA BATISTA – Membro; e (e) MARIA DAS DORES GOMES – Secretária. 

Em síntese, os trabalhos da referida comissão produziu os seguintes relatórios: 

1) Primeiro Relatório Parcial da Comissão – RLT n. 001/CARPD/ALE/RO-2014
6
, 

de 7.5.2014, às fls. 933/937, em que é relatado que: 

a) de acordo com o Detalhamento Contábil do SIAFEM em 17.3.2014, a conta 

897110702 – PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANALISE-, perfaz um total de 1.536.727,40 (um 

milhão, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), 

perfazendo um total de 249 (duzentos e quarenta e nove) processos de concessão de diárias; e 

b) em 30.4.2014 existiam 235 (duzentos e trinta e cinco) processos de diárias em 

“análise da prestação de contas”, perfazendo o montante de R$1.234.961,10 (um milhão, 

duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e dez centavos), e 216 (duzentos 

e dezesseis) processos de diárias “pendentes de prestação de contas”, no valor de R$784.495,00 

(setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). 

2) Segundo Relatório Parcial da Comissão – RLT n. 002/CARPD/ALE/RO-2014, 

de 6.6.2014, às fls. 971/976, em que é reportado que: 

a) em 2.6.2014 existiam 225 (duzentos e vinte e cinco) processos de diárias em 

“análise da prestação de contas”, perfazendo o montante de R$1.163.170,50 (um milhão, cento e 

sessenta e três mil, cento e setenta reais e cinquenta centavos), e 170 (cento e setenta) processos 

de diárias “pendentes de prestação de contas”, no valor de R$527.945,00 (quinhentos e vinte e 

sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais). 

3) Terceiro Relatório Parcial da Comissão – RLT n. 003/CARPD/ALE/RO-2014, 

de 9.7.2014, às fls. 1.000/1.004, em que é informado que: 

a) em 30.6.2014 existiam 235 (duzentos e trinta e cinco) processos de diárias em 

“análise da prestação de contas”, perfazendo o montante de R$1.154.420,50 (um milhão, cento e 

cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos), e 101 (cento e um) 

processos de diárias “pendentes de prestação de contas”, no valor de R$403.845,00 (quatrocentos 

e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). 

                                                           
6
 Com a ressalva de que o referido relatório foi assinado apenas pelo Senhor CARLOS ALBERTO CANOSA – 

Presidente. 
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4) Quarto Relatório Parcial da Comissão – RLT n. 004/CARPD/ALE/RO-2014, 

de 7.8.2014, às fls. 1.018/1.022, em que é relatado que: 

a) em 4.8.2014 existiam 211 (duzentos e onze) processos de diárias em “análise 

da prestação de contas”, perfazendo o montante de R$827.197,10 (oitocentos e vinte e sete mil, 

cento e noventa e sete reais e dez centavos), e 105 (cento e cinco) processos de diárias 

“pendentes de prestação de contas”, no valor de R$401.620,00 (quatrocentos e um mil, 

seiscentos e vinte reais). 

5) Quinto Relatório Parcial da Comissão – RLT n. 005/CARPD/ALE/RO-2014, 

de 8.9.2014, às fls. 1.038/1.041, em que é relatado que: 

a) em 2.9.2014 existiam 168 (cento e sessenta e oito) processos de diárias em 

“análise da prestação de contas”, perfazendo o montante de R$562.835,00 (quinhentos e sessenta 

e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), e 103 (cento e três) processos de diárias “pendentes 

de prestação de contas”, no valor de R$392.995,00 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e 

noventa e cinco reais). 

6) Sexto Relatório Parcial da Comissão – RLT n. 006/CARPD/ALE/RO-2014, de 

7.10.2014, às fls. 1.056/1.059, em que é relatado que: 

a) em 1.10.2014 existiam 92 (noventa e dois) processos de diárias em “análise da 

prestação de contas”, perfazendo o montante de R$198.225,00 (cento e noventa e oito mil, 

duzentos e vinte e cinco reais), e 92 (noventa e dois) processos de diárias “pendentes de 

prestação de contas”, no valor de R$358.665,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e 

sessenta e cinco reais). 

7) Sétimo Relatório Parcial da Comissão – RLT n. 007/CARPD/ALE/RO-2014, 

de 4.11.2014, às fls. 1.072/1.075, em que é relatado que: 

a) em 3.11.2014 existiam 72 (setenta e dois) processos de diárias em “análise da 

prestação de contas”, perfazendo o montante de R$157.700,00 (cento e cinquenta e sete mil e 

setecentos reais), e 100 (cem) processos de diárias “pendentes de prestação de contas”, no valor 

de R$386.130,00 (trezentos e oitenta e seis mil, cento e trinta reais). 

8) Oitavo Relatório Parcial da Comissão – RLT n. 008/CARPD/ALE/RO-2014, 

de 4.11.2014, às fls. 1.072/1.075, em que é relatado que: 

a) em 2.12.2014 existiam 76 (setenta e seis) processos de diárias em “análise da 

prestação de contas”, perfazendo o montante de R$187.300,00 (cento e oitenta e sete mil e 

trezentos reais), e 162 (cento e sessenta e dois) processos de diárias “pendentes de prestação de 

contas”, no valor de R$440.855,00 (quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco 

reais). 

9) Nono Relatório Parcial da Comissão – RLT n. 009/CARPD/ALE/RO-2014, de 

26.1.2015, às fls. 1.105/1.108, em que é relatado que: 

a) em 23.1.2015 existiam 96 (noventa e seis) processos de diárias em “análise da 

prestação de contas”, perfazendo o montante de R$195.205,00 (cento e noventa e cinco mil, 

duzentos e cinco reais)
7
, conforme relação às fls. 1.111/1.112, e 238 (duzentos e trinta e oito) 

                                                           
7
 Impende destacar que esse valor concilia com os dados do SIAFEM, conforme documento à fl. 1.119. 
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processos de diárias “pendentes de prestação de contas”, no valor de R$478.380,00 (quatrocentos 

e setenta e oito mil, trezentos e oitenta reais), conforme relação às fls. 1.113/1.117. 

Verifica-se que, conforme consta no Relatório n° 009/CARPD/ ALE/R0-2014
8
, 

do montante inicial das pendências de diárias, restaram apenas o valor de R$45.100,00 (quarenta 

e cinco mil e cem reais) inscritos no SIAFEM e pendente de análise e baixa, conforme relação à 

fl. 1.130. 

Impende mencionar que em todos os relatórios apresentados a referida comissão 

concluiu informando que “conforme a documentação apresentada, os números mostram que a 

comissão executou o trabalho no sentido de acompanhar e regularizar os processos de diárias”. 

Assim, analisando o teor dos relatórios da Comissão para Acompanhamento e 

Regularização de Diárias e à luz da documentação fornecida, às fls. 931/1.131, é possível 

concluir que, de fato, os gestores da ALE/RO, ainda que de forma intempestiva, envidaram 

esforços no sentido de solucionar os problemas relacionados às pendências de diárias no 

SIAFEM. 

É necessário ponderar que a sistemática de concessão de diárias envolve 

procedimentos dinâmicos, com constante movimentação de lançamentos contábeis no SIAFEM, 

relacionados a novas concessões, análise, homologação e baixa, o que, em princípio, impede que 

as contas contábeis 897110701 – Controle de Concessão Antes da Análise da Prestação de 

Contas; 897110702 – Prestação de Contas em Análise; 8971100704 – Prestação de Contas a 

Homologar; 897110705 - Prestação de Contas Homologadas; e 897110706 – Prestação de 

Contas Homologadas de Exercícios Anteriores - permaneçam com saldo zerado. 

Ademais, é relevante destacar que, em relação às pendências de diárias constante 

do item II, da DM-GCESS-TC 00066/15, às fls. 751/753, registrada na conta contábil 897110701 

– Controle de Concessão Antes da Análise da Prestação de Contas, no valor de R$1.020.026,00 

(um milhão, vinte mil, vinte e seis reais), observou-se que no 31.12.2014 esta conta contábil 

registrava o valor de R$453.630,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta 

reais)
9
, indicando uma redução de 55,53%. 

Já a posição desta mesma conta contábil em 15.2.2016 era de R$145.895,00 

(cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais), conforme dados extraídos do 

SIAFEM, consulta em 19.2.2016, à fl. 9.255. 

Estes dados corroboram as informações insertas nos relatórios da Comissão para 

Acompanhamento e Regularização de Diárias e reforça a evidência de que, de fato, os gestores 

da ALE/RO envidaram esforços no sentido de solucionar os problemas relacionados às 

pendências de diárias no SIAFEM. 

De resto, cabe relatar, apenas a título de registro, que a questão das diárias tratadas 

nestes autos ganhou, no decorrer do tramite processual, contorno diverso do inicialmente 

apontado por este Corpo Técnico. 

                                                           
8
 Documento datado em 26.1.2015, firmado pelo Senhor CARLOS ALBERTO CANOSA – Presidente; pela 

Senhora SIMONE RODRIGUES – Membro; pela Senhora MARIA DAS DORES GOMES – Membro; pelo Senhor 

SÉRGIO ROBERTO DOS S. REBELO - Membro; e pela Senhora MARLUCE NOGUEIRA – Membro. 
9
 Dados extraídos do SIAFEM, consulta em 22.2.2016, à fl. 9.254 v. 
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Sucede que no Relatório Técnico inaugural (especificamente no item 11, às fls. 

325/326, e levado à “proposta de encaminhamento”, conforme consta no subitem 14.6, às fls. 

328 e 328 v); este Corpo Técnico, além de identificar vultoso volume de recursos relacionados à 

concessão de diárias pendente de prestação de contas, homologação e baixa no SIAFEM; 

constatou também a existência de “altos” valores de diárias concedidas individualmente a alguns 

servidores da ALE/RO, no exercício de 2013 (rol exemplificativo apresentado à fl. 328 e 328 v).  

Em razão disso, naquela oportunidade o Corpo Técnico sugeriu ao Conselheiro 

Relator que solicitasse ao gestor máximo da ALE/RO que apresentasse a fundamentação e a 

documentação hábil a comprovar a regularidade e a legitimidade na concessão destas diárias, e 

evidenciasse também o interesse público envolvido em cada caso. 

Ocorre que em relação às pendências de diárias, o item II, da DM-GCESS-TC 

00066/15, às fls. 751/753, limitou-se a solicitar esclarecimentos em relação ao valor registrado 

na conta contábil 897110701 – Controle de Concessão Antes da Análise da Prestação de Contas, 

de R$1.020.026,00 (um milhão, vinte mil, vinte e seis reais). 

Desse modo, restou que a “Comissão de Acompanhamento e Regularização de 

Diárias” e tampouco a “Comissão de Tomada de Contas Especial” NÃO investigaram a questão 

da existência de supostos “altos” valores de diárias concedidas individualmente a alguns 

servidores da ALE/RO, no exercício de 2013 (rol exemplificativo apresentado à fl. 328 e 328 v).  

 

2.2 DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL SOBRE DIÁRIAS 

Preliminarmente, cumpre registrar que o Senhor MAURO DE CARVALHO – 

Presidente da ALE/RO – informa que visando a dar cumprimento à determinação inserta no item 

II, da DM-GCESS-TC 00066/15, às fls. 751/753, após a apresentação do último relatório da 

Comissão para Acompanhamento e Regularização de Diárias, foi instaurada uma Tomada de 

Contas Especial, designada por meio do Ato n° 2298/2 15-SRHIP/ ALE, objeto do processo 

administrativo n. 002/2015, com o escopo de apurar as responsabilidades de pendências de 

prestação de contas de diárias, conforme documentação juntada às fls. 1.131/1.224. 

Desse modo, com fulcro nos termos da Instrução Normativa nº 21/TCE-RO/2007, 

este Corpo Técnico examinou a documentação relativa à referida Tomada de Contas Especial, 

conforme relatado a Seguir. 

Os autos da tomada de contas especial (processo administrativo n. 002/2015, às 

fls. 1.132/1.224) instaurada pelo Presidente da ALE, Senhor MAURÃO DE CARVALHO, 

mediante Ato nº 2298/2015, de 25 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial da ALE/RO n. 

101, de 25.6.2015, à fl. 1.135, em atendimento à sugestão dada pela Secretaria Geral, para apurar 

as responsabilidades de Pendências de Prestação de Contas de Diárias da ALE, referente 

exercício de 2013. 

A tomada de contas especial foi encaminhada a este Tribunal por meio do ofício 

nº 808/GP/2015, de 16 de dezembro de 2015, protocolada sob nº 14724/15 em 18 de dezembro 

de 2015. 

2.2.1 – Da análise dos Fundamentos Legais da Tomada de Contas Especial 
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 Segundo Henrique Lima
10

, a tomada de contas especial é o processo devidamente 

formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à 

administração pública e obtenção do respectivo ressarcimento.  

 Tem como objetivo: 

a) Apurar os fatos;  

b) Identificar os responsáveis; 

c) Quantificar o dano.  

 A tomada de contas especial encontra previsão legal na Constituição Federal 

(princípio da prestação de contas), Lei Complementar nº 154/1996 (art. 8), IN/TCE-RO nº 

21/2007.  

 Ressalta-se que na tomada de contas especial o julgamento não é feito pela 

autoridade instauradora, mas pelo Tribunal de Contas, manifestando-se quanto à regularidade ou 

irregularidade das contas. Quando seus objetivos são atingidos, os responsáveis sujeitam-se às 

sanções previstas no artigo 55, VII, da Lei Complementar nº. 154/96.  

Apresenta-se, a seguir, análise dos documentos, nos termos da Instrução 

Normativa nº 21/TCE-RO/2007. 

2.2.2 Da Instauração 

A tomada de contas especial - TCE, ora analisada, teve início em decorrência da 

solicitação da Secretária Geral Adjunta, Senhora MARIA MARILU DO ROSÁRIO DE B. 

SILVEIRA –, conforme memorando nº 0095/SG/2015, de 1.6.2015, à fl. 1.134.  

Em atendimento à referida solicitação, o Presidente da ALE, senhor MAURÃO 

DE CARVALHO, instaurou a TCE e designou os seus membros, por meio do ATO nº 

2298/2015/SRH/P/ALE, de 2.6.2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 101, 

de 25.6.2015, à fl. 1.135, cuja composição inicial era a seguinte: 

Matrícula Nome Função  

10.0005555 
Maryland da Silva Oliveira 

Russelakis 
Presidente 

Não identificado Carlos Alberto Fernandes Cunha Membro 

10.0009424 Marcelo Pereira Faustino Membro 

100019572 Iarlei de Jesus Ribeiro Secretária 

Verifica-se que a comissão inicial foi totalmente inócua, posto que não chegou a 

apresentar nenhum trabalho, o que evidencia, em princípio e com a máxima vênia, no mínimo 

desídia no cumprimento do dever funcional por parte de seus membros. 

                                                           
10

 Lima, Luiz Henrique. Controle Externo – Teoria, Jurisprudência e mais de 450 questões. 2ª Edição Revista, 

Ampliada e Atualizada. Rio de Janeiro:Elsevier, 2008.  
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Vale destacar que em seguida foi editado o Ato n. 2540/2015, de 2.7.2015, à fl. 

1.137, alterando a composição da Comissão da Tomada de Contas Especial, instaurada pelo 

ATO nº 2298/2015/SRH/P/ALE, de 2.6.2015, conforme evidenciado abaixo: 

Matrícula Nome Função  

10.0005555 
Maryland da Silva Oliveira 

Russelakis 
Presidente 

10.0009424 Marcelo Pereira Faustino Membro 

100019572 Remo Gregório Honório Secretário 

Verifica-se que essa comissão foi de fato instalada em 14.7.2015, conforme Ata 

de Instalação da Comissão de TCE – Diárias, à fl. 1.166. 

Percebe-se que de sua instalação, em 14.7.2015, até a data de 4.8.2015, os 

trabalhos da referida comissão limitou-se a elaborar 03 (três) Memorandos solicitando 

informações a outros setores da ALE/RO (Memo. n. 003/TCED/2015, à fl. 1.167; Memo. n. 

004/TCED/2015, à fl. 1.168; e Memo. n. 009/TCED/2015, à fl. 1.169). 

Vale destacar que, em 3.8.2015, o Senhor REMO GREGÓRIO HONÓRIO – 

Secretário – apresentou requerimento solicitando saída da referida Comissão de Tomada de 

Contas Especial, documento à fl. 1.173. 

Em 20.8.2015, a Comissão de Tomada de Contas Especial expediu o Memorando 

n. 010/TCED/2015, à fl. 1.178, destinado ao Presidente da ALE/RO, solicitando prorrogação de 

prazo para conclusão dos trabalhos, em mais 90 (noventa) dias a partir de 30.8.2015. 

Nota-se, conforme teor do Memorando n. 013/TCED/2015, de 26.8.2015, à fl. 

1.179, que a referida comissão passou a ser composta pelos seguintes membros, nos termo do 

Ato n. 2974/2015-SRH/ALE, de 27.8.2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO 

N. 141, de 28.8.2015, à fl. 1.180:  

Matrícula Nome Função  

10.0005555 
Maryland da Silva Oliveira 

Russelakis 
Presidente 

10.0009424 Marcelo Pereira Faustino Membro 

Não identificado Laed Alvares Silva Membro 

Não identificado Ivo Antunes Membro 

Não identificado Alzete Araújo Oliveira Secretária 

Verifica-se nos autos que essa Comissão também foi totalmente inócua, posto que 

não produziu nenhum relatório técnico conclusivo. Na verdade, em nossa concepção técnica e 

com a máxima vênia, levando em conta os elementos presentes nos autos, nenhum trabalho útil 

foi apresentado por esta comissão. 

Documento ID=275488   inserido por JOSÉ FERNANDO DOMICIANO em 05/04/2016 07:46.

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA             
 Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE 

                        Diretoria de Controle IV – (DC-IV)                
 

 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

 

Nesse sentido é relevante mencionar que consta nos autos, às fls. 1.223/1.224, o 

Relatório Parcial n. 001/TCED/2015, de 14.12.2015, firmado pelo Senhor IARLE DE JESUS 

RIBEIRO – Presidente; pelo Senhor WESLEY NENES FERREIRA – Secretário; e pela Senhora 

SANDRA GALDIDNO LEITE DE SOUZA – Membro -. Contudo, tal relatório não demonstra 

nenhuma apuração concreta, não é conclusivo e limita-se apenas a informar que o “número de 

tomadores de diárias com prestação de contas em análise, em 5.5.2015, era de 151, e que novos 

dados serão objeto de análise e deliberação por parte da comissão”. 

Veja-se que a Comissão não apresenta cópias dos processos de diárias porventura 

analisados e tampouco os “espelhos contábeis” dos lançamentos efetuados no SIAFEM. 

Dessa maneira, com a máxima vênia, o Relatório apresentado não presta aos fins a 

que se pretende (que é relatar os trabalhos desenvolvidos para apurar possíveis danos e 

responsabilidades dos agentes envolvidos em relação a “pendências de prestação de contas de 

diárias concedidas”), donde se depreende, no mínimo e com a máxima vênia, desídia no 

cumprimento do dever funcional por parte dos membros da comissão. 

Nesse sentido, é necessário ponderar que a designação para compor uma comissão 

tomadora de contas especial é ato de investidura administrativa, o qual impõe encargos e 

determinadas prerrogativas aos agentes incumbidos da apuração. Portanto, assim como cabe ao 

Administrador observar os requisitos para designação dos membros da comissão tomadora, 

levando em conta o grau de complexidade do assunto em apuração; aos membros designados 

formalmente incumbe o dever de realizar os trabalhos de maneira diligente, eficaz e eficiente, 

observando a legislação pertinente, empregando todo esforço e meios possíveis para apurar os 

fatos de forma justa e imparcial, buscando preservar, acima de tudo, o interesse público, sem 

facultar-lhes a recusa do encargo sob argumentos que não evidenciem os impedimentos 

normativos ou caracterizem a suspeição. 

Ademais, observa-se que os signatários o Relatório Parcial n. 001/TCED/2015, de 

14.12.2015, não são os membros designados no Ato n. 2974/2015-SRH/ALE, de 27.8.2015, 

publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO N. 141, de 28.8.2015, à fl. 1.180.  

2.2.3 Dos Elementos Integrantes da TCE-Diárias 

Com relação aos elementos que devem integrar a tomada de contas especial, em 

obediência ao disposto nos incisos do art. 4º da IN nº 21/TCE-RO-2007, elaborou-se o CHECK-

LIST apresentado a Seguir: 

Embasamento IN nº 

21/TCE-RO-2007 
DESCRIÇÃO SIM NÃO OBSERVAÇÕES 

Art. 2º  A comunicação feita ao Tribunal de Contas11   
Documento não 

localizado nos autos. 

                                                           
11

 Art. 2º - O ato de instauração da Tomada de Contas Especial deve ser comunicado ao Tribunal de Contas no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, com as seguintes informações: 

I – número do processo da Tomada de Contas Especial; 

II – data da ocorrência do fato e/ou do seu conhecimento; 

III – descrição clara do objeto da apuração; 

IV – valor real ou estimado do prejuízo; 

V – membros designados para a comissão apuradora. 
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Embasamento IN nº 

21/TCE-RO-2007 
DESCRIÇÃO SIM NÃO OBSERVAÇÕES 

Art. 4º; inciso II Ato de instauração da Tomada de Contas Especial.   

ATO nº 

2298/2015/SRH/P/ALE, 

de 2.6.2015, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico 

da ALE/RO n. 101, de 

25.6.2015, à fl. 1.135. 

Art. 4º; inciso V 
Termos originais dos depoimentos colhidos, assinados pelos 

depoentes e integrantes da Comissão Tomadora. 
  

Não se aplica, 

porquanto, pelo que 

consta nos autos, esse 

procedimento não foi 

adotado pela Comissão. 

Art. 4º; inciso VII 
Características, localização, registro patrimonial, valor e data de 
aquisição, estado de conservação e valor de mercado dos bens. 

 
 

 

Não se aplica, posto não 

fazer parte do objeto da 

TCE. 

Art. 4º; inciso IX Identificação dos responsáveis.   

Não houve nenhuma 

apuração concreta por 

parte da Comissão. 

Art. 4º; inciso X Relatório da Comissão Tomadora de Contas.   

O Relatório Parcial n. 

001/TCED/2015, de 

14.12.2015, fls. 

1.223/1.224, não atende a 

finalidade. 

Art. 4º; inciso XI Documentos que comprovem a reparação do dano ao Erário.   

Não houve nenhuma 

apuração concreta por 

parte da Comissão. 

Art. 4º; inciso XII Registro dos fatos contábeis e patrimoniais.   

Documento não 

localizado nos autos. Não 

foram apresentas cópias 

dos processos de diárias 

porventura analisados e 

tampouco os “espelhos 

contábeis” dos 

lançamentos efetuados 

no SIAFEM. 

Art. 4º; inciso XIII 
Pronunciamento do dirigente da unidade administrativa, com a 
especificação das providências adotadas.   

Documento não 

localizado nos autos. 

Art. 4º; inciso XIV Relatório de auditoria emitido pelo órgão de Controle Interno.   
Documento não 

localizado nos autos. 

Art. 4º; inciso XV Certificado de auditoria emitido pelo órgão de Controle Interno.   
Documento não 

localizado nos autos. 

Art. 4º; inciso XVI 

Pronunciamento expresso e indelegável do dirigente máximo sobre 

as contas tomadas e sobre os apontamentos do órgão de Controle 
Interno. 

  
Documento não 

localizado nos autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

À vista do exposto e após o exame da documentação encartada neste processo, 

identifica-se que a Tomada de Conta Especial não atende os requisitos mínimos positivados no 

âmbito desta Corte de Contas, razão pela qual opinamos que a mesma deva ser devolvida à 
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origem, nos termos do art. 14 da IN nº 21/TCE-RO-2007
12

, para que os trabalhos sejam 

totalmente refeitos, de modo que a instrução processual observe rigorosamente às diretrizes 

estabelecidas na IN nº 21/TCE-RO-2007. 

Ademais, sugere ao Conselheiro Relator que determine ao gestor máximo da 

ALE/RO que instaure também um procedimento administrativo próprio para apurar possível 

responsabilidade dos membros da comissão que atuaram nesta TCE, posto que, em princípio, 

não foram suficientemente diligentes no cumprimento do seu dever funcional, uma vez que os 

trabalhos restaram totalmente inócuos, demandando retrabalho e, consequentemente, mais custos 

para a administração pública e, em última análise, atentando contra o princípio da eficiência (art. 

37 da CF/88) e o princípio da economicidade (art. 70 da CF/88). 

 

2.3 DOS PROCESSOS DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO  

Preliminarmente, é necessário registrar que a demanda do Ministério Público de 

Contas, inserta na Cota Ministerial n. 13/2015, de 5.10.2015, às fls. 917/918 v, restringiu-se a 

necessidade de se investigar melhor as despesas executadas nas modalidades de dispensa e 

inexigibilidade/dispensa de licitação, a saber: a) renovação de seguros de veículos 

(R$22.582,79); b) revisão de veículos (R$ 92.940,16); c) locação de imóvel (R$ 657.352,36); d) 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE (R$ 953.140,72); e) serviços de terceiros – 

confecção de chaves e carimbos (R$ 31.598,76), estas alusivas à dispensa; e: a) despesas com 

manutenção de veículos – período de garantia (R$ 44.755,57), esta alusiva à inexigibilidade. 

Porém, o Relator, Conselheiro Substituto, ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, na 

Decisão Monocrática n. DM-GCESS-TC 276/15, às fls. 922/924, determinou que fossem 

carreados aos autos os documentos atinentes: (a) a tomada de Contas instaurada em cumprimento 

a Decisão DM-GCESS-TC 00066/15, visando à apuração de irregularidades nas concessões de 

diárias; e (b) os processos administrativos relativos às despesas realizadas, no exercício de 2013, 

mediante dispensa e inexigibilidade/dispensa de licitação. 

Veja-se que o escopo da Decisão do Conselheiro Relator é mais amplo do que os 

das demandas do Ministério Público de Contas. Desta forma, este Corpo Técnico optou por 

analisar todos os processos administrativos carreados aos autos, porque assim estaria atendendo a 

determinação do Conselheiro Relator e, consequentemente, as demandas do Ministério Público 

de Contas.  

Alerta-se, desde logo, que esse procedimento tornará este relatório técnico extenso 

e repetitivo em alguns tópicos. Todavia, em nossa concepção técnica e com a máxima vênia, é 

necessário para uma análise mais detalhada de cada ponto. 

De mais a mais, é importante notar que o Anexo III da documentação ofertada 

pelo Deputado MAURO DE CARVALHO, atinente aos processos de 

                                                           
12

 Art. 14. A Tomada de Contas Especial encaminhada em desacordo com o disposto nesta Instrução Normativa será 

devolvida à origem, mediante despacho do Relator da matéria, que conterá a indicação das omissões a serem 

supridas e/ou correções a serem efetuadas, fixando prazo para cumprimento das determinações e reenvio do 

processo, devidamente saneado, para julgamento pelo Tribunal de Contas. 
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dispensa/inexigibilidade/dispensa de licitação do exercício de 2013, foi juntado nos autos às fls. 

1.360/9.007.  

Compulsando a referida documentação, constata-se que: 

2.3.1 Cópia do Processo Administrativo n. 01215/13 - Contratação de 

assinatura Informativo do Fórum Jacoby de Gestão Pública (fls. 1.361/1.418) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de início, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento de volume do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar 

o número da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela 

juntada do documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a 

devida identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com a assinatura do periódico/informativo 

jurídico do “Forum Jacoby de Gestão Pública”, contratada na modalidade de 

inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso I, art. 25, da Lei Federal n. 

8.666/93, junto à empresa Editora Fórum Ltda., conforme Aviso de Inexigibilidade/dispensa de 

licitação publicada no Doe da ALE/RO, n. 160, de 17.10.2013 (cópia à fl. 1.389), no valor de 

R$3.574,00 (três mil, quinhentos e setenta e quatro reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 15.10.2013, pelo Senhor LEME 

BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 1.382/1.387, favorável à contratação com 

Inexigibilidade/dispensa de licitação; 

ii) Nota de Empenho n. 2013NE00942, emitida em 21.10.2013 (à fl. 1.392);  

iii) DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica n. 036.711, emitida 

pela Editora Fórum Ltda., em 28.10.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão 

de Recebimento da ALE/RO (FL. 1.396);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Editora Fórum Ltda. 

(1.397/1.401); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 284/2013-ALE”, de 29.11.203, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES 

SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pelo 

(a) Senhor (a) IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro (à fl. 1.402);  

vi) Relatório do Controle Interno n. 1539/2013 (às fls. 1.406/1.407), de 9.12.2013, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação n. 2013DL03498, de 16.12.2013 (à fl. 1.414); e 
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viii) Relação de Ordem Bancária n. 2013RE51176 (2013OB04245), de 

12.12.2013 (à fl. 1.117), em favor da empresa Editora Fórum Ltda., no valor de R$3.574,00 (três 

mil, quinhentos e setenta e quatro reais).  

É relevante registrar que o processo administrativo n. 01215/13 passou pelo crivo 

de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, da 

Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desse modo, conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na 

autuação do processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em 

princípio, atende o interesse público. Seguiuu o rito normal do processamento da despesa 

pública, posto que foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação 

pertinente e, pelo que consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa 

de licitação. 

2.3.2 Cópia do Processo Administrativo n. 01486/08 – Proposta de Parceria 

Comercial ALE/Banco do Brasil - Contratação de Serviços Financeiros e Outras Avenças 

(fls. 1.419/1.990) 

Preliminarmente, vale registrar que as cópias da documentação atinente a esse 

processo padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

É importante ressaltar também que, em nossa concepção técnica e com a máxima 

vênia, essa espécie de contratação comportaria um regular procedimento de licitação. 

Nesse sentido, nunca é demais mencionar que esta Corte de Contas já firmou 

entendimento quanto à necessidade de licitar o objeto em comento, conforme se verifica no 

Parecer Prévio nº 66/2010-Pleno, de 9.12.2010, prolatado nos autos do Processo TCERO n. 

01244/2009, cujo teor transcreve-se a Seguir, in verbis: 

(...) 

1. – As disponibilidades de caixa do Estado, dos Municípios e dos 

órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas devem ser 

depositadas em instituições financeiras oficiais (Federal ou Estadual, se for o caso), 

nos termos do artigo 164, § 3°, da Constituição Federal, devendo, acaso existente mais 

de uma, realizar procedimento licitatório, nos termos do artigo 37, XXI, da 

Constituição Federal;  

1.1. – Inexistindo instituição financeira oficial no município, admitir-

se-á o depósito das disponibilidades de caixa e a movimentação de seus recursos 

financeiros em instituição financeira privada, incluídas as aplicações financeiras, 

desde que essas tenham por lastro títulos ou papéis públicos, observados os seguintes 

critérios:  

1.2. – Havendo no Município apenas uma instituição financeira 

privada, estará caracterizada a inviabilidade de competição ensejadora de 

inexigibilidade/dispensa de licitação, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 

8.666/93, devendo-se observar as formalidades estabelecidas no artigo 26 do mesmo 

diploma legal como condição para a eficácia dos atos;  
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1.3. - Contando o Município com mais de uma instituição financeira 

privada, a realização de licitação para a escolha da depositária das disponibilidades 

de caixa é impositiva, por força do que dispõe o artigo 37, XXI, da Constituição 

Federal, caracterizando o seu descumprimento o ilícito penal previsto no artigo 89 da 

Lei Federal nº 8.666/93, do mesmo modo que a inobservância das formalidades 

mencionadas no item anterior;  

1.4. - Caso não haja no Município nem mesmo instituição financeira 

privada, deve-se recorrer a instituições financeiras oficiais localizadas nos Municípios 

mais próximos. Em não existindo nos Municípios vizinhos instituições financeiras 

oficiais é que será permitida o depósito das disponibilidades de caixa em instituições 

financeiras privadas estabelecidas fora da sede do Município, observados em cada 

caso os critérios definidos nos itens anteriores;  

1.5. – Poderá o Município, de acordo com sua oportunidade e 

conveniência, antes de valer-se da hipótese mencionada no item anterior, e mediante 

prévio chamamento público de agências ou postos bancários, preferencialmente 

oficiais, para atuarem no Município, utilizar-se de “Banco Postal” para depósito das 

disponibilidades de caixa;  

1.6. – É terminantemente proibida a utilização dos serviços de 

cooperativas, mesmo as de crédito, para depósito das disponibilidades de caixa e/ou 

movimentação de recursos financeiros pelo Estado, Municípios e órgãos ou entidades 

do Poder Público e empresas por ele controladas; (Grifamos). 

2. – O pagamento de servidores (ativos, inativos e pensionistas) e 

fornecedores, em razão dos respectivos recursos não configurarem disponibilidades 

de caixa (artigo 164, § 3º, CF), pode ser realizado por instituições financeiras oficias 

ou privadas, desde que precedido do devido procedimento licitatório nos termos do 

artigo 37, XXI, da Constituição Federal, caracterizando o seu descumprimento o 

ilícito penal previsto no artigo 89 da Lei Federal nº 8.666/93; (Grifamos). 

2.1. – Havendo no Município apenas uma instituição financeira, 

oficial ou privada, estará caracterizada a inviabilidade de competição ensejadora de 

inexigibilidade/dispensa de licitação, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 

8.666/93, devendo-se observar as formalidades estabelecidas no artigo 26 da mesma 

Lei como condição para a eficácia dos atos;  

2.2. – Havendo mais de uma instituição financeira, oficial e/ou 

privada, nos limites territoriais do Estado, Municípios e órgãos ou entidades do Poder 

Público e empresas por ele controladas, a contratação deverá ser precedida, 

obrigatoriamente, de procedimento licitatório, nos termos do artigo 37, XXI, da 

Constituição Federal, as quais concorrerão em total igualdade de condições, 

caracterizando o seu descumprimento o ilícito penal previsto no artigo 89 da Lei 

Federal nº 8.666/93;  

2.3. – Caso inexistente no Município instituição financeira oficial ou 

privada, deve-se recorrer a instituições financeiras localizadas nos Municípios mais 

próximos, observados em cada caso os critérios definidos nos itens anteriores;  

2.4. – Poderá o Município, de acordo com sua oportunidade e 

conveniência, antes de valer-se da hipótese mencionada no item anterior, e mediante 

prévio chamamento público de agências ou postos bancários para atuarem no 

Município, utilizar-se do “Banco Postal” e de cooperativas de crédito para o 

pagamento de servidores (ativos, inativos e pensionistas) e fornecedores, desde que o 

objeto da licitação faça parte do objeto social da cooperativa e, ainda, absolutamente 

descaracterizada a atividade de fachada, observada em todos os casos a legislação 

vigente, em especial a lei de licitações;  
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3. – Deve-se assegurar que os contratos celebrados com as 

instituições financeiras contemplem cláusulas conferindo isenção à cobrança de tarifas 

para determinados procedimentos, como: transferência, total ou parcial, dos créditos 

para outras instituições; saques, total ou parcial, dos créditos; e fornecimento de 

cartão magnético e de talonário de cheques para movimentação dos créditos, conforme 

dicção do artigo 6°, da Resolução n° 3.424/2006, editada pelo Conselho Monetário 

Nacional, que alterou parcialmente a Resolução n° 3.402./2006;  

3.1. – A partir de 02.01.2012 a Administração Pública e as 

instituições financeiras deverão observar os termos da Resolução n° 3.424/2006, 

editada pelo Conselho Monetário Nacional, que alterou parcialmente a Resolução n° 

3.402./2006;  

3.2. – A abertura de conta salário não afasta para a Administração 

Pública o dever de licitação para contratação de instituição financeira para exploração 

dos serviços relativos à folha de pagamento, caracterizando o seu descumprimento o 

ilícito penal previsto no artigo 89 da Lei Federal nº 8.666/93;  

4. – Considerando que a determinação de anulação dos contratos, 

convênios ou outros ajustes congêneres celebrados à revelia da Lei de Licitações 

poderá causar graves prejuízos para a Administração Pública, há que se ter como 

razoável modular os efeitos da presente decisão, de modo a preservar os eventualmente 

já existentes, tanto em relação ao depósito das disponibilidades de caixa quanto no 

tocante à gestão da folha de pagamento, até a expiração de suas respectivas vigências, 

as quais não devem ser prorrogadas, mesmo que haja previsão contratual nesse 

sentido, sem prejuízo da adoção de outras medidas relacionadas à responsabilização 

dos agentes que deram causa ao ato ilegal, o que deverá ser analisado caso a caso, em 

procedimento próprio; 

5. – Expirada a vigência dos contratos eventualmente existentes, 

deverá ser realizado o devido procedimento licitatório para a contratação dos serviços 

em tela, observados os critérios estabelecidos nos itens precedentes. (Grifamos). 

(...) 

Veja-se que esse Parecer Prévio foi prolatado em 9.12.2010, portanto, ao que nos 

parece, até o exercício de 2013, transcorreu lapso temporal mais que suficiente para que a 

ALE/RO se adaptasse às suas diretrizes. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com Serviços Financeiros, contratada na 

modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso I, art. 25, da Lei 

Federal n. 8.666/93, junto ao Banco do Brasil S/A. 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Justificativa da Inexigibilidade/dispensa de licitação”, firmada em 25.10.2018, 

pelo Senhor NEUCIR AUGUSTO BATTISTON – então Secretário Geral da ALE/RO -, às fls. 

1.466/1.467; e “Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação”, de 6.11.2008, firmado pelo 

Senhor JESUALDO PIRES FERREIRA JÚNIOR – 1º Secretário da ALE/RO – e pelo Senhor 

NEUCIR AUGUSTO BATTISTON – Secretário Geral da ALE/RO, à fl. 1.548. 

ii) “Parecer Jurídico n. 442/08”, firmado em 21.9.2008, pelo Senhor MOACYR 

PARRA MOTTA – Procuradoria Geral da ALE/RO, às fls. 1.469/1.479, que não apontou 

nenhum óbice técnico à contratação; 

Documento ID=275488   inserido por JOSÉ FERNANDO DOMICIANO em 05/04/2016 07:46.

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA             
 Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE 

                        Diretoria de Controle IV – (DC-IV)                
 

 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

 

iii) “Parecer Jurídico n. 515/08
13

”, firmado em 4.11.2008, pelo Senhor MOACYR 

PARRA MOTTA – Procuradoria Geral da ALE/RO, às fls. 1.492/1.506, que também não 

apontou nenhum óbice técnico à contratação; 

iv) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e outras Avenças n. 

016/2008, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e o Banco do Brasil 

S/A, firmado em 26.11.2008, às fls. 1.552/1.559, e seus anexos, às fls. 1.560/1.584; 

v) Cópia do Relatório do Controle Interno n. 304/CGC/2011, firmado pela 

Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da ALE/RO -, às 

fls. 1.782/1.783, em que pese versar especificamente sobre o empenho estimativo n. 

2011NE00018, à fl. 1.780, portanto, em princípio, matéria estranha ao objeto destes autos, 

entende-se relevante transcrever aqui o teor do referido relatório, porque corrobora a tese 

sustentada por este Corpo Técnico de precariedade na autuação dos processos administrativos no 

âmbito daquela Casa de Leis. Veja-se, in verbs: 

(...) 

l - Do objeto: 

Trata-se de despesa com Dispensa de Licitação, com a contratação de 

instituição financeira visando à prestação de serviços destinados a efetuar os depósitos 

de disponibilidade de Caixa do Poder Legislativo Estadual, promovendo o pagamento 

dos servidores públicos ativos e inativos da Assembleia Legislativa e outras avenças, 

conforme parecer n° 515/2008/Procuradoria Geral, fls. 85 a 97. 

2 - Da instrução: 

2.1. O processo encontra-se instruído em um único volume, com 

folhas numeradas de 001 a 369, cujos documentos essenciais para analise foram 

objetivamente os seguintes documentos: Contrato IM° 016/2008, 2010NC0037, 

2010NE0030, 2011NC0014, 2011NE0018, diversas NLs, PDs, todas referentes a 

2010
14

, descritas no corpo da análise, como elementos essenciais para suporte 

documental deste Relatório. 

3 - Da análise: 

3.1 - Não consta nos autos autorização da autoridade competente 

para abertura do processo, contrariando o art. 38 da Lei n° 8.666/93; 

3.2 - Não consta nos autos o Projeto Básico, contrariando o art. 7°, 

inciso I, da Lei n° 8.666/93; 

3.3 - Ausência do certifico nos documentos probantes do serviço 

executado as fls. 199, 216, 223, 229, 242, 248, 255, 269, 297, 304, 311, 318, 327, 340, 

355 e 360, contrariando os art. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64; 

3.4 - Ausente ainda, o Ato de Nomeação e sua devida Publicação, da 

Comissão ou servidor designado para  acompanhar e fiscalizar a  prestação de serviço, 

infringindo o disposto nos art. 67 e 73 da lei n° 8.666/93; 

3.5 - Ausência de identificação nas assinaturas do certifico as fls. 205, 

209 e 286, contrariando o art. 1° do Decreto 5442, de 30/12/91. 

4 - DA CONCLUSÃO: 

                                                           
13

 Com a ressalva da ausência da folha n. 13 do referido Parecer. 
14

 Infere-se que aqui o Relatório quis fazer menção ao exercício de 2011. 
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4.1 - Verifico que o processo apresenta inúmeras falhas formais 

quanto a ausência dos documentos necessários para a correta instrução processual, e 

para a legalidade da despesa, fartamente evidenciados nos subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 

3.5, que deverão ser sanadas. (Grifamos). 

4.2 - Este Relatório de Auditoria encontra-se fundamentado única e 

exclusivamente nos documentos relacionados no processo, sobre os quais emito 

opinião, orientando os gestores de Diretorias a adotarem as providências necessárias e 

urgentes quanto a correta instrução processual que dirima as falhas apontadas neste 

Relatório. 

(...) 

É relevante ponderar que as deficiências formais na autuação processual, 

identificadas pelo Corpo Técnico e corroboradas pelo próprio Controle Interno do órgão, por si 

só, não caracterizam dano ao erário, mas demonstra de forma contundente a deficiência de 

controle no âmbito do órgão. 

Ademais, percebe-se que o Processo Administrativo n. 01486/08 foi formalizado 

no final do exercício de 2008 e teve sua execução estendida aos exercícios financeiros 

subsequentes, entre eles ao exercício de 2013, objeto desta prestação de contas. 

No que tange especificamente ao exercício de 2013, verifica-se que foram 

empenhadas despesas no bojo do Processo Administrativo n. 01486/08 no valor de R$65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais), conforme empenho n. 2013NE0029, de 2.1.2013, à fl. 1.962 e 

empenho n. 2013NE01008, de 28.10.2013, à fl. 1.989. 

Examinando as cópias dos documentos do Processo Administrativo n. 01486/08, 

verifica-se que, em relação ao exercício de 2013, objeto desta Prestação de Contas, houve 

liquidação de despesa no valor de R$35.299,20 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove 

reais e vinte centavos), conforme evidenciado no quadro abaixo: 

DOCUMEN-

TO 
DATA 

MÊS DE 

REFERÊNCIA 
VALOR (R$) 

NOTA DE 

LIQUIDAÇÃO 

CERTIFICADO 

DE 

RECEBIMENTO 

DOS SERVIÇOS 

LOCALIZAÇÃO 

DO DOCUMENTO 

NOS AUTOS 

OBSERVAÇÃO 

2013/027 15/01/2013 dez/12       11.273,52  2013DL/00176 Não consta Fls. 1.953/1.954 

Empenho n. 

2012NE00369 
(Fl. 1.957) 

2013/064 15/02/2013 jan/13         3.987,84  2013DL/00212 Não consta Fls. 1.953/1.954 

Retificado pelo 

Documento n. 

2013/149 

2013/149 15/04/2013 jan/13          4.545,92  2013DL00866 Não consta Fls. 1.960 e 1.963 

Retificação do 

Documento n. 

2013/064 

2013/115 15/03/2013 fev/13          4.597,76  2013DL00972 Não consta Fls. 1.966 e 1.968 - 

2013/167 15/04/2013 mar/13          5.160,00  2013DL00972 Não consta Fls. 1.967 e 1.968 - 

2013/225 13/05/2013 abr/13          4.872,96  2013DL01491 Não consta Fls. 1.972/1.973 - 
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DOCUMEN-

TO 
DATA 

MÊS DE 

REFERÊNCIA 
VALOR (R$) 

NOTA DE 

LIQUIDAÇÃO 

CERTIFICADO 

DE 

RECEBIMENTO 

DOS SERVIÇOS 

LOCALIZAÇÃO 

DO DOCUMENTO 

NOS AUTOS 

OBSERVAÇÃO 

2013/278 14/06/2013 mai/13          5.680,00  2013NL01738 Não consta Fls. 1.976 e 1.978 

Documento n. 

2013/338, à fl. 

1977, de 
10.7.2013, indica 

que até àquela 

data as tarifas de 
maio/2013 

estavam sem 

quitação por 

parte da ALE.  

2013/322 9.7.2013 jun/13          5.302,72  2013DL01798 Não consta Fls. 1.981/1.982 

Valor liquidado 
R$5.261,12. 

Documento n. 

2013/405, de 
8.8.2013, à fl. 

1.987, informa 

que, até aquela 
data, as tarifas do 

mês de 

junho/2013 
encontravam-se 

sem quitação. 

2013/380 12.8.2013 jul/13          5.139,84  2013DL01851 Não consta Fls. 1.984/1.985 
Valor liquidado 
R$5.181,44 

SUBTOTAL         50.560,56   -  -  - - 

(-) VALOR RELATIVO A DEZ/2012        11.273,52   - -   - - 

(-) VALOR RETIFICADO - JAN/2013          3.987,84  - - - - 

(=) TOTAL         35.299,20  - - - - 

Os dados do quadro acima evidenciam liquidação de despesas relativas ao 

pagamento de tarifas bancárias apenas até o mês de julho/2013. Assim, considerando que a cópia 

do processo administrativo n. 01486/08 – Proposta de Parceria Comercial ALE/Banco do Brasil - 

Contratação de Serviços Financeiros e Outras Avenças (às fls. 1.419/1.990) não apresenta “termo 

de encerramento”, presumiu-se que o mesmo não estaria contemplando toda a movimentação do 

exercício de 2013. Em razão disso, este Corpo Técnico diligenciou, em 29.2.2016, via contato 

telefônico (3216 2733), junto a Senhora junto LAURICÉLIA DE OLIVEIRA E SILVA - Chefe 

da Divisão de Contabilidade da ALE, solicitando informações complementares acerca dos autos 

do processo administrativos n. 01486/08.  

Nessa oportunidade, a Chefe da Divisão de Contabilidade da ALE se 

comprometeu a encaminhar ao TCERO o restante da documentação relativo ao referido processo 

administrativo. 

Impende mencionar que, em 2.3.2013, aportou nesta Corte de Contas a 

documentação complementar encaminhada pela ALE/RO, por meio do Ofício n. 

09/2016/S.F./ALE/RO, originando o Documento n. 02267/16, juntada às fls. 9.010/9.245.  

Assim, com base na documentação complementar ofertada pela ALE/RO, 

reelaboramos o quadro abaixo, que evidencia os pagamentos realizados ao Banco do Brasil S/A 

no bojo do Processo Administrativo n. 01486/08: 

DOCUMENTO DATA 
MÊS DE 

REFERÊNCIA 
VALOR (R$) 

NOTA DE 

LIQUIDAÇÃO 

CERTIFICADO DE 

RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS 

LOCALIZAÇÃO DO 

DOCUMENTO NOS AUTOS 
OBSERVAÇÃO 
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DOCUMENTO DATA 
MÊS DE 

REFERÊNCIA 
VALOR (R$) 

NOTA DE 

LIQUIDAÇÃO 

CERTIFICADO DE 

RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS 

LOCALIZAÇÃO DO 

DOCUMENTO NOS AUTOS 
OBSERVAÇÃO 

2013/027 15/01/2013 dez/12         11.273,52  2013DL/00176 Não consta Fls. 1.953/1.954 
Empenho n. 

2012NE00369 (Fl. 1.957) 

2013/064 15/02/2013 jan/13           3.987,84  2013DL/00212 Não consta Fls. 1.953/1.954 
Retificado pelo 

Documento n. 2013/149 

2013/149 15/04/2013 jan/13           4.545,92  2013DL00866 Não consta Fls. 1.960 e 1.963 
Retificadora do 

Documento n. 2013/064 

2013/115 15/03/2013 fev/13           4.597,76  2013DL00972 Não consta Fls. 1.966 e 1.968 - 

2013/167 15/04/2013 mar/13           5.160,00  2013DL00972 Não consta Fls. 1.967 e 1.968 - 

2013/225 13/05/2013 abr/13           4.872,96  2013DL01491 Não consta Fls. 1.972/1.973 - 

2013/278 14/06/2013 mai/13           5.680,00  2013NL01738 Não consta Fls. 1.976 e 1.978 

Documento n. 2013/338, à 

fl. 1977, de 10.7.2013, 

indica que até àquela data 

as tarifas de maio/2013 

estavam sem quitação por 

parte da ALE.  

2013/322 9.7.2013 jun/13           5.302,72  2013DL01798 Não consta Fls. 1.981/1.982 

Valor liquidado 

R$5.261,12. Documento 

n. 2013/405, de 8.8.2013, 

à fl. 1.987, informa que 

até aquela data as tarifas 

do mês de junho/2013 

encontrava-se sem 

quitação. 

2013/380 12.8.2013 jul/13           5.139,84  2013DL01851 Não consta Fls. 1.984/1.985 
Valor liquidado 

R$5.181,44 

2013/439 13.9.2013 ago/13           4.619,52  2013DL03542 Não consta Fls. 9.103 e 9.108 
Documento pago Fl. 

9.111. 

2013/484 7.10.2013 set/13           4.941,44  2013DL03542 Não consta Fls. 9.104 e 9.108 Documento pago fl. 9.111. 

2013/537 11.11.2013 out/13           4.820,48  2013DL03542 Não consta Fls. 9.106 e 9.108 Documento pago fl. 9.111. 

2014/003 17.1.2014 dez/13         10.233,39  2014DL00876 Não consta Fls. 9.114 e 9.119 Documento pago fl.9.122. 

2014/041 13.2.2014 jan/14           4.804,97  2014DL00876 Não consta Fls. 9.115 e 9.119 Documento pago fl. 9.122. 

2014/143 8.4.2014 mar/14           5.112,11  2014DL00876 Não consta Fls. 9.116 e 9.119 Documento pago fl. 9.122. 

2014/111 14.3.2014 fev/14           5.428,42  2014DL00876 Não consta Fls. 9.117 e 9.119 Documento pago fl. 9.122. 

2014/200 13.5.2014 abr/14           5.545,22  2014DL01811 Não consta Fls. 9.123 e 9.126 Documento pago fl. 9.128. 

2014/430 6.6.2014 mai/14           6.104,08  2014DL01811 Não consta Fls. 9.124 e 9.126 Documento pago fl. 9.128. 

2014/559 11.7.2014 jun/14           5.355,08  2014DL01811 Não consta Fls. 9.125/9.126 Documento pago fl. 9.128. 

2014/712 7.8.2014 jul/14           5.813,57  2014DL02618 Não consta Fls. 9.129/9.131 e 9.139 Documento pago fl. 9.141. 

2014/842 9.9.2014 ago/14           5.441,90  2014DL02618 Não consta Fls. 9.132/9.134 e 9.139 Documento pago fl. 9.141. 

2014/1012 10.10.2014 set/14           5.593,95  2014DL02618 Não consta Fls. 9.135/9.137 e 9.139 Documento pago fl. 9.141. 

2014/1104 11.11.2014 out/14           5.395,70  2014DL02729 Não consta Fls. 9.151/9.152 Documento pago fl. 9.154. 

2014/1263 8.12.2014 nov/14           5.694,30  2015DL00250 Não consta Fls. 9.155/9.156 Documento pago fl. 9.159. 

2015/0005 9.1.2015 dez/14         10.118,57  
2015DL00681  

2015DL00682 
Não consta Fls. 9.161 e 9.164/9.167 

Documento valor alterado 

para R$ 10.067,69, sendo 

baixado por dois 

empenhos 2014NE00057 

e 2015NE00239; 

pagamento Fl. 9.170 

2015/0114   jan/15           5.366,00  
2015DL00681  

2015DL00682 
Não consta Fls. 9.162 e 9.164/9.167 

Documento baixado por 

dois empenhos 

2014NE00057 e 

2015NE00239; 

pagamento Fl. 9.170 

2015/204 6.3.2015 fev/15           6.560,95  2015DL00682 Não consta Fls. 9.163 e 9.166/9.167 pagamento Fl. 9.170 

2015/287 8.4.2015 mar/15           4.980,62  2015DL01032 Não consta Fls. 9.174 e 9.176 pagamento Fl. 9.178 

2015/329 8.5.2015 abr/15           5.329,79  2015DL01032 Não consta Fls. 9.175/9.176 pagamento Fl. 9.178 

2015/388 8.6.2015 mai/15           5.545,10  2015DL02425 Não consta Fls. 9.179 e 9.211 pagamento Fl. 9.214 

2015/451 9.7.2015 jun/15           6.005,72  2015DL02425 Não consta Fls. 9.180 e 9.211 pagamento Fl. 9.214 

2015/516 11.8.2015 jul/15           5.501,96  2015DL02425 Não consta Fls. 9.208 e 9.211 pagamento Fl. 9.214 

2015/596 11.9.2015 ago/15           5.905,14  2015DL02425 Não consta Fls. 9.209 e 9.211 pagamento Fl. 9.214 
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DOCUMENTO DATA 
MÊS DE 

REFERÊNCIA 
VALOR (R$) 

NOTA DE 

LIQUIDAÇÃO 

CERTIFICADO DE 

RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS 

LOCALIZAÇÃO DO 

DOCUMENTO NOS AUTOS 
OBSERVAÇÃO 

2015/683 9.10.2015 set/15           5.804,17  
2015DL03139  

2015DL03140 
Não consta Fls. 9.219 e 9.226/9.229 pagamento Fl. 9.232 

2015/719 9.11.2015 out/15           5.807,01  2015DL03140 Não consta Fls. 9.220 e 9.228/9.229 pagamento Fl. 9.232 

2015/784 7.12.2015 nov/15           5.835,45  2015DL03314 Não consta Fls. 9.233/9.235 pagamento Fl. 9.237 

2016/002 8.1.2016 dez/15         10.094,22  2016DL00092 Não consta Fls. 9.238 e 9.240/9.241 pagamento Fl. 9.239 

SUBTOTAL        218.319,39  -   -  - - 

(-) VALOR RELATIVO A DEZ/2012         11.273,52   - -   - - 

(-) VALOR RETIFICADO - JAN/2013           3.987,84   - -   - - 

(=) TOTAL        203.058,03   -  -  - - 

Os dados do quadro acima revelam que, no que tange ao exercício de 2013, foi 

paga ao Banco do Brasil S/A, a título de tarifas bancárias, dentro do processo administrativo n. 

01486/08, a importância de R$59.914,03 (cinquenta e nove mil, novecentos e quatorze reais e 

três centavos), enquanto o valor empenhado somou a quantia de R$65.000,00 (sessenta e cinco 

mil reais). 

Vale destacar que, pelo que consta nos autos, de fato houve contraprestação por 

parte do Banco do Brasil, o que justificaria os pagamentos realizados. 

Desse modo, muito embora o entendimento deste Corpo Técnico seja no sentido 

de que essa espécie de despesa comportaria um regular procedimento de licitação, considerando 

que não há evidência nos autos que comprove que houve dano ao erário em razão da execução de 

despesas com pagamentos de tarifas bancárias sem licitação, opinamos por considerar essa 

despesa regular. 

Todavia, recomendando aos atuais gestores da ALE que realizem o devido 

procedimento licitatório para a contratação de serviços bancários, nos termos do Parecer Prévio 

nº 66/2010-Pleno, de 9.12.2010, prolatado nos autos do Processo TCERO n. 01244/2009. 

2.3.3 Das cópias de processos administrativos relacionados à locação de 

imóveis 

Preliminarmente é importante realçar que no exercício em tela a ALE/RO 
executou despesas com locação de imóveis por contratação direta no montante de R$657.352,36 

(seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), 

correspondendo a 34,81% do montante das despesas realizadas com dispensa de licitação no 

exercício financeiro. 

É relevante mencionar também que o artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93, contempla a possibilidade de a Administração Pública executar despesa de locação de 

imóveis com dispensa de licitação, desde que atendidos alguns pressupostos. Vejamos a 

literalidade desse dispositivo legal, in vebis: 

(...) 

Art.24 - É dispensável a licitação: 

(...) 

X – Para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 

das finalidades precípua da Administração, cujas necessidades de instalação e 
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localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível como valor 

do mercado, segundo avaliação prévia. (Grifamos). 

(...) 

Da legislação supracitada depreende-se que para que ocorra a contratação direta é 

imprescindível que se observe os seguintes principais pressupostos: 

a) haja necessidade de instalação e localização que condicionem a escolha do 

imóvel; 

b) que o imóvel seja destinado a finalidades precípuas da administração; e 

c) avaliação prévia e compatibilidade de preços como valor de mercado. 

Nessa senda, é importante lembrar que o TCERO já firmou entendimento no 

sentido da necessidade da avaliação prévia do valor de mercado, através de laudo técnico 

assinado por profissional da área de engenharia, devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

Vejamos o que diz o PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02, sobre locação de imóveis, in verbis: 

(...) 

I – Desde que devidamente justificado, nos termos do parágrafo único 

e incisos II e III, do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e efetuada a necessária 

avaliação prévia do valor de mercado, através de laudo técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, devidamente registrado no CREA, acompanhado 

da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e inexistindo no 

Município um outro prédio que venha atender suas necessidades, pode o mesmo 

contratar a locação de imóvel destinado ao serviço público, cujas necessidades de 

instalação e localização condicionem a sua escolha, com dispensa de licitação, nos 

termos do inciso X, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/1993. (Grifamos). 

(...) 

É importante destacar que o cerne da questão se concentra na definição dos fatores 

determinantes da identificação do objeto pretendido pela administração, vez que o permissivo 

legal deve ser harmonizado com as restrições do artigo 3º, § 1º, inciso I e artigo 7º, § 5º da Lei 

Federal n. 8.666/93, que proíbem a indicação de características exclusivas. 

Ademais, uma vez determinado o objeto pretendido, para que seja realizada a 

contratação direta com fulcro no artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 a administração 

deve demonstrar de forma clara e objetiva, motivando nos autos as razões de fato e de direito, a 

impossibilidade de satisfazer o interesse público com a locação de outro imóvel. 

Impende realçar também que, conforme será evidenciado nos tópicos seguintes, os 

imóveis locados pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia não foram objeto de um 

estudo técnico prévio que identificasse as reais necessidades do órgão. Ao contrário, as 

evidências que se têm, pela análise dos documentos acostados aos autos, são de que primeiro se 

escolhe o imóvel pretendido e a partir disso estabelecem-se os interesses da Administração para 

se adequarem especificamente no imóvel previamente escolhido, o que, em nossa concepção 

técnica e com a máxima vênia, não se coaduna com as normas legais. 
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Outro ponto que chama a atenção nos processos administrativos de locação de 

imóveis no âmbito da ALE/RO é a ausência de manifestação técnica do Controle Interno e da 

Comissão de Recebimento.  

Desse modo, com base nas premissas legais e nas diretrizes do TCERO acerca da 

matéria, examinar-se-á a documentação apresentada relativa à locação de imóveis realizada com 

dispensa de licitação pela ALE/RO. 

2.3.3.1 Cópia do Processo Administrativo n. 00714/09 – Locação de Imóvel – 

Divisão de Publicação e Anais/Documento e Arquivos -, celebrado entre o Senhor Leonardo 

Ribeiro Vieira Mendes e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 1.991/2.034) 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento não 

localizado nos 

autos. Não há nos 

autos documento 

que demonstre que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 

ALE/RO. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Muito embora não 

haja qualquer 

documento nos 

autos que justifique 

a destinação deste 

imóvel, infere-se da 

leitura das 

especificações 

insertas nas notas de 

empenho, que o 

referido imóvel está 

sendo ocupado pela 

Divisão de 

Publicação e 

Anais/Documento e 

Arquivos. Neste 

caso, na hipótese da 

administração não 

dispor de espaço 

próprio para abrigar 

a Divisão, resta 

caracterizada, em 

princípio, a 

finalidade pública 

da contratação. 

03 
Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 
  

Documento não 

localizado nos 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

PRÉVIO Nº 11/2003. autos. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Registra-se que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Verifica-se que o aludido contrato de locação de imóvel foi originariamente 

celebrado em 2010 e tem sido reiteradamente aditado, conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo, firmado em 30.9.2011, às fls. 1.995/1.997, renovando 

a locação pelo prazo de 12 (doze) meses, de 1º de outubro de 2011 a 30 de setembro de 2012; 

ii) Segundo Termo Aditivo, firmado em 27.9.2012, às fls. 2.002/2.004, renovando 

a locação pelo prazo de 12 (doze) meses, de 27 de setembro 2012 a 30 de setembro de 2013; 

iii) Terceiro Termo Aditivo, firmado em 26.9.2013, às fls. 2.009/2.011, renovando 

a locação pelo prazo de 12 (doze) meses, de 27 de setembro de 2013 a 26 de setembro de 2014; 

iv) Quarto Termo Aditivo, firmado em 26.9.2014, às fls. 2.023/2.025, renovando a 

locação pelo prazo de 12 (doze) meses, de 27 de setembro de 2014 a 26 de setembro de 2015; e 

v) Quinto Termo Aditivo, firmado em 24.9.2015, às fls. 2.029/2.032, renovando a 

locação pelo prazo de 12 (doze) meses, de 27 de setembro de 2014 a 26 de setembro de 2016. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 00714/09, no que se 

refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$66.518,91 (sessenta e seis 

mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e um centavos), conforme nota de empenho n. 

2013NE00017, de R$49.413,51 (quarenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e um 

centavos), de 02.1.2013, à fl. 2.007; e nota de empenho n. 2013NE00913, de R$17.105,40 

(dezessete mil, cento e cinco reais e quarenta centavos), de 30.9.2013, à fl. 2.008. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário, 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 
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a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado pela ALE/RO e não há elementos nos autos que comprovem a 

existência de sobrepreço na contratação. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.3.2 Cópia do Processo Administrativo n. 01136/10 – Locação de Imóvel – 

Escola Legislativa - celebrado entre o Senhor Armando Nazaré de Castro (representado 

pela empresa Social Empreendimentos Imobiliários Ltda.) e a Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia (fls. 2.300/2.371) 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento, à fl. 

2.327, de 

23.11.2010, firmado 

pelo Senhor JAIR 

EUGÊNIO 

MARINHO – então 

Secretário 

Administrativo da 

ALE/RO. 

Ressalvamos, 

contudo, que o 

referido documento 

não demonstra que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 

ALE/RO. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Muito embora não 

haja qualquer 

documento nos 

autos que justifique 

especificamente a 

destinação deste 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

imóvel. Verifica-se 

que o referido 

imóvel está sendo 

ocupado pela Escola 

do Legislativo, 

restando 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para instalar 

a escola, a 

finalidade pública 

da contratação. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 


15  

Documento às fls. 

2.309/2.312, sem 

data de emissão, 

firmado pelo Senhor 

CARLOS 

ROBERTO ALVES 

DE SOUSA – 

Arquiteto e 

Urbanista – CREA 

n. 1364. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Verifica-se, em adição, que o aludido contrato de locação de imóvel foi 

originariamente celebrado em 27.10.2004, conforme cópia do Contrato n. 007/2004, às fls. 

2.303/2.306, e tem sido reiteradamente aditado, conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo
16

, firmado em 31.10.2006, às fls. 2.316/2.317, com 

vigência de 01de outubro de 2006 a 31 de dezembro de 2006; 

ii) Segundo Termo Aditivo, firmado em 26.1.2007, às fls. 2.318/2.319, com 

vigência de janeiro a dezembro de 2007; 

iii) Terceiro Termo Aditivo
17

, firmado em 28.1.2008, às fls. 2.320/2.322, com 

vigência de 01de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008; e 

                                                           
15

 Atendimento parcial, posto não constar nos autos a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
16

 Com a ressalva de que o instrumento dos 1º e 2º Termos Aditivos faz menção ao Processo n. 1114/2004 e não ao 

Processo Administrativo n. 01136/10, reforçando a conclusão de precariedade na autuação processual no âmbito da 

ALE/RO.  
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iv) Quarto Termo Aditivo, firmado em 6.1.2009, às fls. 2.323/2.325, sem constar a 

assinatura dos representantes legais da ALE/RO, com vigência de 01 janeiro de 2009 a 31 de 

dezembro de 2009. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

a) Cópia do Parecer Jurídico n. 0473/2010, de 2.12.2010, lavrado pelo Senhor 

LEME BENTO LEMOS – Advogado/ALE-RO, à fl. 2.338, opinando pela não existência de 

violação legal na renovação contratual da locação do imóvel em comento; 

b) Cópia do “Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação”, de 15.12.2010, 

firmado pelo Senhor NEUCIR AUGUSTO BATTISTON – Secretário Geral da ALE/RO, à fl. 

2.339, publicado no Diário da ALE/RO, Anais de 2010, de 16.12.2010, à fl. 2.340; 

c) Cópia do Contrato de Locação n. 019/2010, de 10.12.2010, às fls. 2.341/2.344, 

com a ressalva da ausência de assinatura do então presidente da ALE, Senhor NEODI CARLOS 

FRANCISCO DE OLIVEIRA. 

d) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 019/2010, de 1º.12.2011, às 

fls. 2.348/2.350, publicado no Diário da ALE/RO, Anais 2011, número 161, de 19.12.2011, com 

vigência de 01 dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012. 

e) Cópia do Parecer Jurídico n. 0213/2013, de 25.7.2013, firmado pela Senhora 

SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada/ALE-RO, às fls. 2.357/2.361, opinando pela 

licitude da locação com dispensa de licitação. 

Cabe observar que o referido Parecer Jurídico, datado de 25.7.2013, reporta 

também que o contrato de locação do imóvel estaria vencido desde novembro de 2012 e que, a 

pesar disso, a Escola do Legislativo continuava a ocupar o referido imóvel, sendo que o 

pagamento, referente ao período de dezembro/2012 a maio/2013, se deu por meio de “Termo de 

Reconhecimento de Dívida” e que ainda restaria o período a partir de junho/2013 até a assinatura 

do novo contrato a ser quitado por meio de novo “Termo de Reconhecimento de Dívida”.  

Esses fatos, em nossa concepção técnica e com a máxima vênia, reforçam a tese 

sustenta por esse Corço Técnico de precariedade na autuação processual e de deficiência do 

sistema de controle no âmbito da ALE. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 01136/10, no que se 

refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$44.000,00 (quarenta e 

quatro mil reais), conforme nota de empenho n. 2013NE00012, de 2.1.2013, à fl. 2.355. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

                                                                                                                                                                                           
17

 Com a ressalva de que o instrumento dos 3º e 4º Termos Aditivos fazem menção ao Processo n. 0032/2007 e não 

ao Processo Administrativo n. 01136/10, reforçando a conclusão de precariedade na autuação processual no âmbito 

da ALE/RO.  
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a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado pela ALE/RO e não há elementos nos autos que comprovem a 

existência de sobrepreço na contratação. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.3.3 Cópia do Processo Administrativo n. 01003/2010 – Locação de Imóvel 

– Escola Legislativa - celebrado entre o Senhor Armando Nazaré de Castro (representado 

pela empresa Social Empreendimentos Imobiliários Ltda.) e a Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia (fls. 8.129/8.185) 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento, à fl. 

8.147, e às fls. 

8.158/8.159. 

Ressalvamos, 

contudo, que o 

referido documento 

não demonstra que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 

ALE/RO. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Muito embora não 

haja qualquer 

documento nos 

autos que justifique 

especificamente a 

destinação deste 

imóvel. Verifica-se 

que o referido 

imóvel está sendo 

ocupado pela Escola 

do Legislativo, 

restando 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para instalar 

a escola, a 

finalidade pública 

da contratação. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 


18  

Documento às fls. 

8.151/8.157, sem 

data de emissão, 

firmado pelo Senhor 

CARLOS 

ROBERTO ALVES 

DE SOUSA – 

Arquiteto e 

Urbanista – CREA 

n. 1364. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que esse processo foi autuado em substituição ao processo 

administrativo n. 01136/10, que foi analisado no subitem precedente (2.3.3.2). 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Verifica-se, em adição, que o aludido contrato de locação de imóvel foi 

originariamente celebrado em 27.10.2004, conforme cópia do Contrato n. 007/2004, às fls. 

2.303/2.306; tendo havido a realocação do mesmo imóvel, conforme Contrato n. 019/2010, às 

fls. 8.135/8.138; e, posteriormente, realocado novamente por meio do Contrato n. 016/2013, de 

4.9.2013, às fls. 8.169/8.173; e tem sido reiteradamente aditado, conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo
19

, firmado em 31.10.2006, às fls. 2.316/2.317, com 

vigência de 01de outubro de 2006 a 31 de dezembro de 2006; 

ii) Segundo Termo Aditivo, firmado em 26.1.2007, às fls. 2.318/2.319, com 

vigência de janeiro a dezembro de 2007; 

iii) Terceiro Termo Aditivo
20

, firmado em 28.1.2008, às fls. 2.320/2.322, com 

vigência de 01de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008; 

                                                           
18

 Atendimento parcial, posto não constar nos autos a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
19

 Com a ressalva de que o instrumento dos 1º e 2º Termos Aditivos faz menção ao Processo n. 1114/2004 e não ao 

Processo Administrativo n. 01136/10, reforçando a conclusão de precariedade na autuação processual no âmbito da 

ALE/RO.  
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iv) Quarto Termo Aditivo, firmado em 6.1.2009, às fls. 2.323/2.325, sem constar a 

assinatura dos representantes legais da ALE/RO, com vigência de 01 janeiro de 2009 a 31 de 

dezembro de 2009; 

v) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 019/2010
21

, de 1º.12.2011, 

às fls. 2.348/2.350 e às fls. 8.139/8.141, com vigência de 01 dezembro de 2011 a 30 de 

novembro de 2012; 

vi) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 016/2013, firmado em 

27.9.2014, às fls. 8.177/2.179, com vigência de 04 setembro de 2014 a 03 de setembro de 2015; 

e 

vii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 016/2013, firmado em 

02.9.2015, às fls. 8.182/2.184, com vigência de 04 setembro de 2015 a 03 de setembro de 201. 

 Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

a) Cópia do Parecer Jurídico n. 0213/2013, de 25.7.2013, firmado pela Senhora 

SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada/ALE-RO, às fls. 8.142/8.146, opinando pela 

licitude da locação com dispensa de licitação; e 

b) Cópia do Parecer Jurídico n. 0258/2013, de 16.9.2013, firmado pela Senhora 

SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada/ALE-RO, e pelo Senhor LEONARDO 

BRESSAN – Chefe de Gabinete da Advocacia Geral – ALE/RO, às fls. 8.164/8.168, opinando 

pela licitude da locação com dispensa de licitação. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 01003/2013, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$16.000,00 (dezesseis 

mil reais), conforme nota de empenho n. 2013NE00828, de 4.9.2013, à fl. 8.162. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado pela ALE/RO e não há elementos nos autos que comprovem a 

existência de sobrepreço na contratação. 

                                                                                                                                                                                           
20

 Com a ressalva de que o instrumento dos 3º e 4º Termos Aditivos fazem menção ao Processo n. 0032/2007 e não 

ao Processo Administrativo n. 01136/10, reforçando a conclusão de precariedade na autuação processual no âmbito 

da ALE/RO.  
21

 Com a ressalva de que na cópia do documento apresentado, às fls. 8.139/8.141, não consta a assinatura do 

locatário e tampouco do locador.   
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Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.3.4 Cópia do Processo Administrativo n. 01214/10 – Locação de Imóvel – 

Departamento de Recursos Humanos e Advocacia Geral - celebrado entre o Senhor 

Maurício Ananias de Jesus (representado pela Senhora Ivaneide Maria de Morais Ananias, 

à fl. 2.399) e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 2.372/2.479) 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento, à fl. 

2.374, de 

29.11.2010, firmado 

pelo Senhor JAIR 

EUGÊNIO 

MARINHO – então 

Secretário 

Administrativo da 

ALE/RO. 

Ressalvamos, 

contudo, que o 

referido documento 

não demonstra que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 

ALE/RO. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Verifica-se que o 

referido imóvel foi 

destinado a abrigar 

o Departamento de 

Recursos Humanos 

e a Advocacia Geral 

da ALE, restando 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para que 

pudesse atender tal 

objeto, a finalidade 

pública da 

contratação. 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 


22  

Documento às fls. 

2.378/2.383, sem 

data de emissão, 

firmado pelo Senhor 

CARLOS 

ROBERTO ALVES 

DE SOUSA – 

Arquiteto e 

Urbanista – CREA 

n. 1364. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Verifica-se, em adição, que o aludido contrato de locação de imóvel foi 

originariamente celebrado em 9.10.2010, conforme cópia do Contrato n. 018/2010, às fls. 

2.400/2.405. 

Relevante notar que a cláusula 9 do referido contrato, à fl. 2.404, encontra-se 

rasurada.  

Outro fato que chama a atenção é o documento à fl. 2.415. Trata-se de 

“Solicitação”, de 26.1.2011, firmada pelo Senhor MAURÍCIO ANANIAS DE JESUS, 

proprietário do imóvel objeto da locação do Contrato n. 018/2010. 

No referido documento o locatário; alegando descumprimento de várias cláusulas 

contratuais, dentre elas o não pagamento de vários meses de aluguéis, não apresentação de IPTU 

desde 2007 e outras infrações; solicita que o imóvel em questão seja devolvido no prazo máximo 

de 30 (trinta dias). 

O teor da referida “Solicitação” revela que o imóvel já estaria sendo locado pela 

ALE/RO, pelo menos, desde o exercício de 2007
23

. Ocorre que o Contrato n. 018/2010 só foi 

firmado em 9.12.2010, à fl. 2.405. Portanto, ao que nos parece, trata-se de relocação, reforçando 

a tese defendida por este Corpo Técnico da precariedade da autuação processual e das 

deficiências no sistema de controle do órgão. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

                                                           
22

 Atendimento parcial, posto não constar nos autos a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
23

 Impende registrar que o Parecer n. 0477/2010, às fls. 2.390/2.394, 6.12.2010, firmado pelo Senhor LEME 

BENTO LEMOS – Advogado da ALE/RO, revela que o imóvel em questão teria sido objeto do contrato de locação 

n. 002/ALE/2003, que se encontrava vencido. 
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a) Cópia do Parecer Jurídico n. 0477/2010, de 6.12.2010, lavrado pelo Senhor 

LEME BENTO LEMOS – Advogado/ALE-RO, às fls. 2.390/2.394, opinando pela não 

existência de violação legal na renovação contratual da locação do imóvel em comento; 

b) Cópia do “Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação”, de 15.12.2010, 

firmado pelo Senhor NEUCIR AUGUSTO BATTISTON – Secretário Geral da ALE/RO, à fl. 

2.407, publicado no Diário da ALE/RO, Anais de 2010, de 16.12.2010, à fl. 2.408; 

c) Cópia do Relatório n. 297/GCG/2011, de 28.2.2011, firmado pela Senhora 

SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da ALE - às fls. 

2.417/2.418, que, em razão de ter constatado nos autos a recusa do locador em assinar o contrato, 

dada a ausência de cláusula prevendo multa por atraso, e pela existência de rasura no corpo do 

contrato, recomendou que os autos fossem encaminhados à Advocacia Geral da ALE para 

manifestação técnica acerca da legalidade do contrato; 

d) Cópia do Parecer Jurídico n. 088/AG/RO/2011, de 26.4.2011, lavrado pelo 

Senhor MOACIR PARRA MOTA – Advogado/ALE-RO, às fls. 2.427/2.432, opinando pelo 

reconhecimento de dívida em relação à locação dos meses de outubro/novembro/2010, de 

R$4.044,42 (quatro mil, quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e pela liquidação dos 

valores registrados em restos a pagar, de R$10.558,84 (dez mil, quinhentos e cinquenta e oito 

reais e oitenta e quatro centavos), tudo em decorrência da locação do imóvel em comento; 

e) Termo do Reconhecimento de Dívida, de 13.4.2011, firmado pelo Senhor 

Deputado VALTER ARAÚJO GONÇAÇVES – então Presidente da ALE -, e pelo Senhor 

JOÃO RICARDO G. MENDONÇA – Secretário Geral da ALE/RO -, no valor de 4.044,42 

(quatro mil, quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), em benefício do Senhor 

MAURÍCIO ANANIAS DE JESUS, á fl. 2.433; 

Esses fatos, em nossa concepção técnica e com a máxima vênia, reforçam a tese 

sustenta por esse Corço Técnico de precariedade na autuação processual e de deficiência do 

sistema de controle no âmbito da ALE. 

Verifica-se, em adição, que o Contrato n. 018/2010, às fls. 2.400/2.405, foi 

originariamente celebrado em 9.10.2010 e tem sido reiteradamente aditado, conforme elencado 

abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 018/2010, de 30.11.2011, às 

fls. 2.453/2.455, com vigência de 01 dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012; 

ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 018/2010, de 1.12.2012, às 

fls. 2.460/2.461, com vigência de 01 dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013; 

iii) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 018/2010, de 29.11.2013, 

às fls. 2.467/2.469, com vigência de 01 dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014; e 

iv) Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 018/2010, de 20.11.2014, às 

fls. 2.474/2.476, com vigência de 01 dezembro de 2014 a 30 de novembro de 2015. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 01214/10, no que se 

refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$31.624,12 (trinta e um 
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mil, seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos), conforme nota de empenho n. 

2013NE00006, de 2.1.2013, à fl. 2.465. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado pela ALE/RO e não há elementos nos autos que comprovem a 

existência de sobrepreço na contratação. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.3.5 Cópia do Processo Administrativo n. 01216/10 – Locação de Imóvel – 

Corregedoria Geral, Departamento de Engenharia e Departamento de Serviços Gerais - 

celebrado entre o Senhor Francisco Assis de Lima (representado pela empresa Social 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.) e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

(fls. 2.480/2.546) 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento, à fl. 

2.482, de 

29.11.2010, firmado 

pelo Senhor JAIR 

EUGÊNIO 

MARINHO – então 

Secretário 

Administrativo da 

ALE/RO. 

Ressalvamos, 

contudo, que o 

referido documento 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

não demonstra que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 

ALE/RO. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Verifica-se que o 

referido imóvel foi 

destinado a abrigar a 

Corregedoria Geral, 

o Departamento de 

Engenharia e o 

Departamento de 

Serviços Gerais, 

restando 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para que 

pudesse atender tal 

objeto, a finalidade 

pública da 

contratação. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 


24  

Documento às fls. 

2.485/2.489, sem 

data de emissão, 

firmado pelo Senhor 

CARLOS 

ROBERTO ALVES 

DE SOUSA – 

Arquiteto e 

Urbanista – CREA 

n. 1364. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Verifica-se, em adição, que o aludido contrato de locação de imóvel foi 

originariamente celebrado em 14.5.2007, conforme cópia do Contrato n. 006/2007, às fls. 

2.495/2.498. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

                                                           
24

 Atendimento parcial, posto não constar nos autos a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
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a) Cópia do Parecer Jurídico n. 0276/2007, de 9.4.2007, lavrado pelo Senhor 

MOACIR PARRA MOTTA – Advogado/ALE-RO, às fls. 2.490/2.494, opinando pela 

viabilidade da contratação com dispensa de licitação, nos termos do inciso X, art. 24, da Lei 

Federal n. 8.666/93; 

b) Cópia do “Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação”, de 15.12.2010, 

firmado pelo Senhor NEUCIR AUGUSTO BATTISTON – então Secretário Geral da ALE/RO, à 

fl. 2.517, publicado no Diário da ALE/RO, Anais de 2010, de 16.12.2010, à fl. 2.518; 

c) Cópia do Contrato de Locação n. 017/2010, de 9.12.2010, firmado pelo Senhor 

NEUCIR AUGUSTO BATTISTON – então Secretário Geral da ALE/RO –, às fls. 2.519/2.522; 

d) Cópia do Parecer Jurídico n. 0478/2010, de 6.12.2010, lavrado pelo Senhor 

MOACIR PARRA MOTA – Advogado/ALE-RO, às fls. 2.512/2.516, opinando pela ausência de 

violação legal na renovação do referido contrato de locação; 

Verifica-se, em adição, que o Contrato n. 006/2007, às fls. 2.495/2.498, foi 

originariamente celebrado em 14.5.2007 e posteriormente renovado por meio Contrato de 

Locação n. 017/2010, de 9.12.2010, às fls. 2.519/2.522 e tem sido reiteradamente aditado, 

conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 006/2007, de 28.1.2010, às 

fls. 2.499/2.501, com vigência de 01 janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008
25

; 

ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 006/2007, de 6.1.2009, às 

fls. 2.509/2.504, com vigência de 01 janeiro de 2009 a 30 de dezembro de 2009; 

iii) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 017/2010, de 1º.12.2011, 

às fls. 2.525/2.527, com vigência de 01 dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012;  

iv) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 017/2010, de 22.11.2012, 

às fls. 2.530/2.531, com vigência de 01 dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013; 

v) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 017/2010, de 26.11.2013, às 

fls. 2.536/2.538, com vigência de 01 dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014; e 

vi) Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 017/2010, de 25.11.2014, às 

fls. 2.541/2.543, com vigência de 01 dezembro de 2014 a 30 de novembro de 2015. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 01216/10, no que se 

refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$28.902,37 (vinte e oito 

mil, novecentos e dois reais e trinta e sete centavos), conforme nota de empenho n. 

2013NE00011, de 2.1.2013, à fl. 2.534 e nota de empenho n. 2013NE001048, de 13.11.2013, à 

fl. 2.535. 

                                                           
25

 Com a ressalva de que a Cláusula Segunda do referido contrato faz menção ao período de 01 de janeiro de 2008 

ate 31 de janeiro de 2008. Todavia, considerando que a prorrogação contratual abrange o período de 01 (um) ano, 

inferimos que o correto seria de 01 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2008. Percebe-se ainda que houve 

alteração parcial na destinação do referido imóvel. Sucede que inicialmente, nos termos da Cláusula 3ª do Contrato 

n. 006/2007 (fl. 2.495) o referido imóvel estava destinado à instalação da Comissão Permanente de Licitação – CPL 

– e da Corregedoria- Geral da ALE/RO. 
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De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado pela ALE/RO e não há elementos nos autos que comprovem a 

existência de sobrepreço na contratação. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.3.6 Cópia do Processo Administrativo n. 00350/2011 – Locação de Imóvel 

– Corregedoria Geral e demais unidades da ALE/RO - celebrado entre a Senhora Micheli 

Carla Barbosa Pimenta e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 2.818/2.915) 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento, à fl. 

2.858, de 12.4.2011, 

firmado pelo Senhor 

JOÃO RICARDO 

F. DE 

MENDONÇA – 

então Secretário 

Geral da ALE/RO. 

Ressalvamos, 

contudo, que o 

referido documento 

não demonstra que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 

ALE/RO. 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Verifica-se que o 

referido imóvel 

seria destinado a 

abrigar a 

Corregedoria Geral 

e demais unidades 

da ALE/RO, 

portanto descrição 

genérica da 

finalidade. Ademais, 

conforme analisado 

no subitem 2.3.3.5, 

a Corregedoria já 

estaria instalada em 

outro imóvel 

alugado, objeto do 

Processo 

Administrativo n. 

01216/10. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 

  

Documentos às fls. 

2.837/2.839. Com a 

ressalva que não 

foram firmados por 

profissional da área 

de engenharia, 

devidamente 

registrado no CREA 

e tampouco consta a 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Ademais, a dispensa 

da licitação foi 

instruída com três 

avaliações de 

mercado, expedidas 

por corretores 

imobiliários, mas as 

avaliações recaíram 

exclusivamente 

sobre o imóvel que 

posteriormente veio 

a ser locado e não 

sobre outros 

imóveis 

semelhantes. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 
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À luz do teor do Parecer Jurídico n. 037/2011, de 16.3.2011, lavrado pelo Senhor 

LEME BENTO LEMOS – Advogado/ALE-RO, às fls. 2.827/.2.836, percebe-se que o imóvel em 

referência já era objeto de locação entre as partes, por força do Contrato n. 001/2010 (processo 

administrativo 01850/2009) que vigeu até 31.12.2010, estando, àquela data, vencido, mas a 

ALE/RO ainda permanecia na posse do imóvel. 

Outro fato que chama a atenção está relacionado com o teor do Memorando n. 

146/SA/ALE/RO-2011, de 5.4.2011, que desencadeou a abertura Processo Administrativo n. 

00350/2011, às fls. 2.819/2.820, pois informa que a finalidade do imóvel seria atender às 

necessidades da Corregedoria e demais unidades da ALE/RO. Esse dado coincide com o item 

“3” do Projeto Básico (fl. 2.822) e com o teor da “finalidade” descrita no Contrato n. 007/2011 

(fls. 2.868/2.872). 

Sucede, entretanto, que o processo administrativo n. 01216/10, que formalizou o 

contrato de locação celebrado entre o Senhor Francisco Assis de Lima (representado pela 

empresa Social Empreendimentos Imobiliários Ltda.) e a Assembleia Legislativa do Estado de 

Rondônia (fls. 2.480/2.546); conforme Contrato de Locação n. 017/2010 (às fls. 2.519/2.522), 

com vigência, pelo menos, até 30 de novembro de 2015, consoante consta no Quarto Termo 

Aditivo ao Contrato de Locação n. 017/2010(fls. 2.541/2.543); também contempla a instalação 

da Corregedoria da ALE. 

Perceba-se que são imóveis distintos, localizados em endereço diferentes: (i) o 

imóvel objeto do Contrato de Locação n. 017/2010 (às fls. 2.519/2.522) está localizado à Rua 

Major Amarante, n. 487, Bairro Arigolândia, nesta capital; (ii) já o imóvel objeto do Contrato de 

Locação n. 007/2011 (fl. 2.868/2.872) está situado à Rua João Pedro da Rocha, n. 1.797, Bairro 

Embratel, também nesta capital.  

Ora, em princípio, uma mesma unidade administrativa, no caso a Corregedoria 

Geral da ALE/RO, não poderia estar fisicamente funcionando simultaneamente em dois 

endereços distintos. Não que isso seja necessariamente impossível. Mas, logisticamente, não nos 

parece uma situação viável. 

Diante destas inconsistências, visando à celeridade processual, este Corpo 

Técnico, diligenciou junto ao Senhor OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO – Corregedor 

Administrativo da ALE – via telefone (3225 9261), em 10.3.2016, solicitando esclarecimentos 

sobre o fato. Nesta ocasião, o Corregedor Administrativo informou não ter ciência do caso e que 

iria diligenciar junto ao setor de contratos da ALE/RO para certificar-se do ocorrido e daria um 

retorno em Seguiuda. 

Posteriormente, em 14.3.2016, a Senhora LUCIANA CALDEIRA – Secretária 

Administrativa da ALE – fez contato telefônico com esta unidade técnica e encaminhou, via e-

mail institucional, mensagem esclarecendo que o Processo Administrativo n. 01216/2010, que 

formalizou a localização do imóvel localizado à Rua Major Amarante, n. 487 – bairro 

Arigolândia, objeto do Contrato n. 017/2010, de 9.12.2010 destinava-se a abrigar as instalações 

do Departamento de Engenharia e da Corregedoria Administrativa.  

Porém, por ocasião do início da 8ª Legislatura, a partir de fevereiro de 2011, 

houve uma readequação da estrutura administrativa da ALE, sendo locado um novo imóvel para 

abrigar a Corregedoria Administrativa e a Secretaria de Arquitetura e Engenharia. Originando, 
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assim, o Processo Administrativo n. 00350/2011, que formalizou a locação do imóvel localizado 

à Rua João Pedro da Rocha, n. 1.797 – bairro Embratel -, objeto do Contrato n. 007/2011, de 

28.4.2011, onde hoje funciona a Corregedoria Administrativa e a Secretaria de Arquitetura e 

Engenharia.   

A senhora LUCIANA CALDEIRA acrescentou que no imóvel localizado à Rua 

Major Amarante, n. 487 – bairro Arigolândia - atualmente funciona o Departamento de Logística 

da ALE. 

Por fim, argumenta que houve uma falha material na redação dos “Termos 

Aditivos” aos referidos contratos, pois não considerou as readequações administrativas acima 

mencionadas e essa falha será sanada por ocasião da elaboração dos novos Termos 

Aditivos/Contratos. 

Diante dos esclarecimentos acima, entende-se que a inconsistência em relação à 

destinação do referido imóvel restou satisfatoriamente esclarecida. 

De mais a mais, registra-se também que as cópias da documentação atinente a 

esse processo estão incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

a) Cópia do projeto básico, de 5.4.2011, às fls. 2.822/2.825; 

b) Cópia do Parecer Jurídico n. 037/2011, de 16.3.2011, lavrado pelo Senhor 

LEME BENTO LEMOS – Advogado/ALE-RO, às fls. 2.827/2.836, que analisa a permanência 

da ALE na posse de imóvel locado com contrato vencido, o reconhecimento de dívida de aluguel 

vencido e a possibilidade jurídica de realocação do imóvel com dispensa de licitação, opinando 

pela viabilidade da nova contratação com dispensa de licitação, nos termos do inciso X, art. 24, 

da Lei Federal n. 8.666/93; 

c) Cópia do Parecer Jurídico n. 066/AG/ALE/RO/2011, de 11.4.2011, lavrado 

pelo Senhor LEME BENTO LEMOS – Advogado/ALE-RO, às fls. 2.850/2.856, que analisando 

o mesmo objeto do Parecer anterior, opinou não haver violação legal na renovação contratual 

pretendida pela administração da ALE/RO; 

d) Cópia do Despacho, de 11.4.2011, firmado pelo Senhor ISAIAS FONSECA 

MORAES – Advogado-Geral Adjunto da LAE/RO–, à fl. 2.857, aprovando o Parecer Jurídico n. 

066/AG/ALE/RO/2011 e baixando os autos em diligência para que fosse juntada documentação 

que justificasse que o imóvel pretendido era o único a satisfazer as necessidades da 

Administração; 

e) Cópia do Documento de Justificativa, à fl. 2.858, de 12.4.2011, firmado pelo 

Senhor JOÃO RICARDO F. DE MENDONÇA – então Secretário Geral da ALE/RO. 

Ressalvamos, contudo, que o referido documento não demonstra que foi realizado um estudo 

técnico indicando ser aquele imóvel a melhor opção para a ALE/RO; e 

f) Cópia do Aviso de Dispensa de Licitação, de 28.10.2013, à fl. 2.894, publicado 

no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 166, de 28.10.2013. 
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Verifica-se, em adição, que o aludido contrato de locação de imóvel foi 

originariamente celebrado em 28.4.2011, conforme cópia do Contrato n. 007/2011, às fls. 

2.868/2.872, publicado no Diário Oficial da ALE/RO, n. 058, Anais 2011, de 12 de maio de 

2011, à fl. 2.874, e tem reiteradamente sido aditivado, conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 007/2011, de 13.4.2012, às 

fls. 2.876/2.878, com vigência de 01 abril de 2012 a 31 de dezembro de 2012; 

ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 007/2011, de 20.12.2012, 

às fls. 2.882/2.884, com vigência de 01 janeiro de 2013 a 31 de março de 2013; 

iii) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 007/2011, de 1º.4.2013, às 

fls. 2.897/2.899, com vigência de 01 abril de 2013 a 31 de março de 2014;  

iv) Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 007/2011, às fls. 2.905/2.906 

(com ressalva de ausência da folha n. 966 do referido processo administrativo), publicado no 

Doe da ALE/RO, de 8.4.2014, com vigência de 01 abril de 2014 a 31 de março de 2015; 

v) Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 007/2011, de 15.12.2014, às 

fls. 2.909/2.912, com vigência de 01 janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 01216/10, no que se 

refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$67.908,84 (sessenta e sete 

mil, novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota de empenho n. 

2013NE00013, de 2.1.2013, à fl. 2.885 e nota de empenho n. 2013NE00259, de 20.3.2013, à fl. 

2.886. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado pela ALE/RO e não há elementos nos autos que comprovem a 

existência de sobrepreço na contratação. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 
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2.3.3.7 Cópia do Processo Administrativo n. 00370/2011 – Locação de Imóvel 

– Departamento Médico - celebrado entre a Senhora Lélia Maria Correa Teles e a 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 2.916/2.982) 

Preliminarmente, impende registrar que, em princípio, parece-nos tratar-se de uma 

despesa nova e de duração continuada, entretanto não consta nos autos a declaração do 

ordenador de despesa, nos termos do inciso II, do art. 16 da Lei Complementar n. 101 de 04 de 

maio de 2000, da informação de disponibilidade orçamentária e financeira, de que a despesa 

pretendida teria adequação com a Lei Federal n. 8.666/93, e que estaria contemplada nos 

instrumentos de planejamento, ou seja, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na Lei Orçamentária Anual. 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Despacho, à fl. 

2.937, de 18.4.2011, 

firmado pelo Senhor 

ISAAC COSTA 

ARAÚJO FILHO– 

então Secretário 

Administrativo da 

ALE/RO. 

Ressalvamos, 

contudo, que o 

referido documento 

não demonstra que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 

ALE/RO. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Verifica-se que o 

referido imóvel foi 

destinado a abrigar 

o Departamento 

Médico da 

ALE/RO, restando 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para que 

pudesse atender tal 

objeto, a finalidade 

pública da 

contratação. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 

  

Documentos às fls. 

2.923/2.925. Com a 

ressalva que não 

foram firmados por 

profissional da área 

de engenharia, 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

devidamente 

registrado no CREA 

e tampouco consta a 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Ademais, a dispensa 

da licitação foi 

instruída com três 

avaliações de 

mercado, expedidos 

por corretores 

imobiliários, mas as 

avaliações recaíram 

exclusivamente 

sobre o imóvel que 

posteriormente veio 

a ser locado e não 

sobre outros 

imóveis 

semelhantes. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

a) Cópia do projeto básico, de 8.4.2011, às fls. 2.919/2.922; 

b) Cópia do Parecer Jurídico n. 076/AG/ALE/RO/2011, de 25.4.2011, lavrado 

pelo Senhor LEME BENTO LEMOS – Advogado/ALE-RO, às fls. 2.938/2.942, que analisando 

o mesmo objeto do Parecer anterior, opinou não haver violação legal na contratação pretendida 

pela administração da ALE/RO; e 

c) Cópia do Aviso de Dispensa de Licitação, de 25.4.2011, à fl. 2.943, com a 

ressalva que não se identificou a comprovação da publicação no Diário Oficial Eletrônico da 

ALE/RO; 

Verifica-se, em adição, que o aludido contrato de locação de imóvel foi 

originariamente celebrado em 28.4.2011, conforme cópia do Contrato n. 006/2011, às fls. 

2.951/2.955, publicado no Diário Oficial da ALE/RO, n. 058, Anais 2011, de 12 de maio de 

2011, às fls. 2.957/2.958, e tem reiteradamente sido aditivado, conforme elencado abaixo: 
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i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 006/2011, de 28.4.2012, à 

fl. 2.961 (com a ressalva que consta nos autos apenas a primeira folha do referido termo aditivo), 

com vigência de 01 abril de 2012 a 31 de março de 2013, publicado no Diário Oficial da 

ALE/RO, n. 049, Anais 2011, de 18 de abril de 2012, à fl. 2.963; 

ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 006/2011, de 27.3.2013, às 

fls. 2.966/2.967, com vigência de 01 abril 2013 a 31 de março de 2014, publicado no Diário 

Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 066, de 8 de maio de 2013, à fl. 2.969; 

iii) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 006/2011, de 1º.4.2014, às 

fls. 2.972/2.974, com vigência de 01 abril de 2014 a 31 de março de 2015, publicado no Diário 

Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 056, de 15 de abril de 2014, à fl. 2.976; 

 iv) Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 006/2011, de 24.3.2015, às 

fls. 2.978/2.906 (com ressalva de ausência da folha n. 966 do referido processo administrativo), 

publicado no Doe da ALE/RO, de 8.4.2014, com vigência de 01 abril de 2014 a 31 de março de 

2015; e 

v) Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 007/2011, de 15.12.2014, às 

fls. 2.909/2.980, com vigência de 01 abril de 2015 a 31 de março de 2016. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 00370/2011, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$79.100,34 (setenta e 

nove mil e cem reais e trinta e quatro centavos), conforme nota de empenho n. 2013NE00010, de 

2.1.2013, à fl. 2.964 e nota de empenho n. 2013NE00325, de 26.3.2013, à fl. 2.965. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado pela ALE/RO e não há elementos nos autos que comprovem a 

existência de sobrepreço na contratação. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 
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2.3.3.8 Cópia do Processo Administrativo n. 00777/2013 – Locação de Imóvel 

– para o município de Ji-Paraná (extensão da Escola do Legislativo) - celebrado entre o 

Senhor Osmar Farinácio e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 

7.538/7.621) 

Preliminarmente, impende registrar que, em princípio, parece-nos tratar-se de uma 

despesa nova e de duração continuada, entretanto não consta nos autos a declaração do 

ordenador de despesa, nos termos do inciso II, do art. 16 da Lei Complementar n. 101 de 04 de 

maio de 2000, da informação de disponibilidade orçamentária e financeira, de que a despesa 

pretendida teria adequação com a Lei Federal n. 8.666/93, e que estaria contemplada nos 

instrumentos de planejamento, ou seja, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na Lei Orçamentária Anual. 

É relevante mencionar que, conforme Despacho de 22.7.2013, à fl. 7.541, firmado 

pelo Senhor EDNO MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado Adjunto da ALE/RO – o referido 

imóvel foi destinado à instalação da extensão da Escola do Legislativo no município de Ji-

Paraná, nos termos do art. 2-B da Lei Complementar n. 326/05, com a redação dada pela Lei 

Complementar n. 660/2012. Vejamos a literalidade deste dispositivo legal, in verbis: 

(...) 

LEI COMPLEMENTAR N. 660, DE 20 DE ABRIL DE 2012. 

(...) 

Art. 2-B. Fica a Mesa Diretora autorizada a instalar Extensões da 

Escola do Legislativo nos Municípios Polos de Referência Regionais discriminados nos 

incisos II a X do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar n° 414, de 28 de dezembro de 

2007. 

§ 1° As Extensões da Escola do Legislativo no Estado atuarão 

precipuamente como instrumento de aproximação da sociedade com o Poder 

Legislativo, através de projetos de educação e mecanismos de participação popular, 

visando o fortalecimento da Assembleia Legislativa como instrumento essencial ao 

democrático exercício da cidadania. 

§ 2°. As Extensões coordenarão em cada região de referência as 

atividades da Escola do Legislativo, inclusive com a execução e acompanhamento dos 

convênios e termos de cooperação ou parceria realizados com instituições públicas ou 

privadas em todo território estadual, inclusive na profissionalização e capacitação de 

servidores públicos de Câmaras e Prefeituras Municipais e da comunidade em geral. 

(Grifamos). 

(...) 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento, à fl. 

7.576, de 

23.10.2013, firmado 

pelo Senhor 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

ARILDO LOPES 

DA SILVA – então 

Secretário Geral da 

ALE/RO. 

Ressalvamos, 

contudo, que o 

referido documento 

não demonstra que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 

ALE/RO. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Verifica-se que o 

referido imóvel foi 

destinado a abrigar a 

extensão da Escola 

do Legislativo, nos 

termos do art. 2-B 

da Lei 

Complementar n. 

326/05, com a 

redação dada pela 

Lei Complementar 

n. 660/2012, 

restando 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para que 

pudesse atender tal 

objeto, a finalidade 

pública da 

contratação. 

Entretanto, o 

referido imóvel foi 

objeto de “cessão de 

uso não onerosa” ao 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem 

Comercial – 

SENAC -, 

descaracterizando, 

em princípio, a 

finalidade alegada 

pela ALE/RO para 

locar o imóvel. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 

  

Parecer de 

Avaliação 

Imobiliária, de 

15.5.2013, à fl. 

7.548. Com a 

ressalva que não 

foram firmados por 

profissional da área 

de engenharia, 

devidamente 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

registrado no CREA 

e tampouco consta a 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Ademais, a dispensa 

da licitação foi 

instruída com uma 

avaliação de 

mercado, expedida 

pela empresa Bela 

Vista Imóveis Ltda. 

e ratificada pela 

Avaliação de 

Imóvel, de 

18.10.2013, firmada 

pelo Senhor 

KRUGER 

DARWICH 

ZACHARIAS – 

Secretário Especial 

de Engenharia e 

Arquitetura e pelo 

Senhor RODNEY 

BIBEIRO DE 

PAIVA – 

Engenheiro Civil da 

ALE/RO – CREA 

41160, mas as 

avaliações recaíram 

exclusivamente 

sobre o imóvel que 

posteriormente veio 

a ser locado e não 

sobre outros 

imóveis 

semelhantes. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

a) Cópia do Parecer Jurídico n. 0306/AG/ALE/RO/2013, de 22.10.2013, lavrado 

pelo Senhor LEME BENTO LEMOS – Advogado/ALE-RO, às fls. 7.571/7.574, que opinou não 
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haver violação legal na contratação pretendida pela administração da ALE/RO, com dispensa de 

licitação; e 

b) Cópia do Aviso de Dispensa de Licitação, de 23.10.2013, à fl. 7.577, 

comprovação da publicação no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 165, de 24.10/2013, às 

fls. 7.578/7.579, retificada conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO N. 

196, DE 12.12.2013, à fl. 7.604. 

Verifica-se, em adição, que a aludida locação foi formalizada pelo contrato de 

locação de imóvel n. 018/2013/ALE/RO, originariamente celebrado em 12.11.2013, publicado 

no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 185, de 27 de novembro de 2013, às fl. 7.592, e foi 

aditivado, conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 018/2013/ALE, de 

13.11.2014, às fls. 7.612/7.614, com vigência de 14 de novembro de 2014 a 13 de novembro de 

2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 192, de 9 de dezembro de 2014, à 

fl. 7.615. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 00777/2013, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$40.000,00 (quarenta 

mil reais), conforme nota de empenho n. 2013NE01005 (anulada pela nota de empenho n. 

2013NE1240, de 13.12.2013, à fl. 7.608) e nota de empenho n. 2013NE01241, de 13.12.2013, à 

fl. 8.610. 

Além disso, impende ressaltar que no caso do processo administrativo n. 

00777/2013, o documento à fl. 491 reporta que a contratação direta, com fulcro no art. 24, X da 

Lei Federal n. 8.666/93, se deu em razão de tratar-se de “locação de imóvel destinado ao 

atendimento das finalidades precípuas da ALE”. Vale destacar que compulsando a nota de 

empenho n. 2013NE01241 (fl. 551), cujo credor é Senhor OSMAR FARINÁCIO, percebe-se 

tratar do contrato 018/2013, cujo objeto é a locação de imóvel situado na Avenida Brasil, n. 

1009, Bairro Nova Brasília, na cidade de Ji-Paraná (fl. 704).  

Ocorre que conforme revela o documento encaminhado a essa Corte pelo próprio 

Defendente, consoante Ofício n. 071/GP (fl. 699), protocolizado sob n. 01352/15, de 9.2.2015, o 

referido imóvel é objeto de “cessão de uso não onerosa” ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC. Portanto, em nossa concepção técnica e com a máxima vênia, o motivo 

alegado pelo Defendente para justificar essa contratação direta (atendimento das finalidades 

precípuas da ALE) não procede. Ora, não se pode olvidar que a finalidade precípua e típica da 

Assembleia Legislativa é “legislar e fiscalizar”, portanto não existe nenhuma atividade 

desenvolvida pelo SENAC que pudesse ser enquadrada como “finalidades precípuas da ALE”, 

até porque as finalidades precípuas e típicas do Poder Legislativo são indelegáveis. 

É importante registrar que o Contrato de Locação n. 018/2013/ALE foi objeto do 

Distrato, de 1.10.2015, às fls. 7.617/7.618, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, 

n. 0175, de 21 de outubro de 2015, à fl. 4.972. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 
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reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado para atender os interesses da ALE/RO e não há elementos nos autos 

que comprovem a existência de sobrepreço na contratação. Além disso, a referida locação foi 

cessada, conforme Distrato, de 1.10.2015, às fls. 7.617/7.618. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.3.9 Cópia do Processo Administrativo n. 00801/2003 – Locação de Imóvel 

– Escola Legislativa - celebrado entre o Senhor Moises Bennesby (representado pela 

empresa Vivenda Imóveis Ltda.) e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 

7.304/7.477) 

Preliminarmente, impende observar que, consoante analisado no subitem 2.3.3.3 

deste Relatório Técnico, o Processo Administrativo n. 01003/2010 também tem como objeto a 

locação de imóvel para atender a Escola do Legislativo, caracterizando, em princípio, 

duplicidade de locação para atender uma mesma finalidade. 

Desse modo, visando a trazer luzes à questão e guiados pelo princípio da 

celeridade processual, este Corpo Técnico diligenciou, via contato telefônico (3216 2715), em 

15.3.2016, junto a Senhora LUCIANA CALDEIRA – Secretária Administrativa da ALE – 

indagando a razão da existência de dois processos administrativos tratando de locação de imóvel 

para atender à Escola do Legislativo. 

A Senhora LUCIANA CALDEIRA prontamente esclareceu que se trata de dois 

imóveis distintos (com proprietários também distintos), porém que se interligam e que ambos 

atendem as necessidades da Escola do Legislativo em Porto Velho, eis a razão dos dois 

processos administrativos em questão. 

Diante deste esclarecimento, o Corpo Técnico recorreu às cópias dos Contratos de 

locação e percebeu que de fato o imóvel objeto do Processo Administrativo n. 01003/2010 está 

localizado à Rua Afonso Pena, n. 388, sub-esquina com a Rua Tenreiro Aranha, Centro, em 

Porto Velho – RO, consoante Contrato n. 019/2010, às fls. 8.135/8.138. Já o imóvel objeto do 

Processo Administrativo n. 00801/2003 está localizado à Rua Afonso Pena, n. 386, sub-esquina 

com a Rua Tenreiro Aranha, Centro, em Porto Velho – RO, consoante Contrato n. 008/2003, às 

fls. 7.315/7.139.  
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Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento não 

localizado nos 

autos. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Muito embora não 

haja qualquer 

documento nos 

autos que justifique 

especificamente a 

destinação deste 

imóvel. Verifica-se 

que o referido 

imóvel está sendo 

ocupado pela Escola 

do Legislativo, 

restando 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para instalar 

a escola, a 

finalidade pública 

da contratação. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 

  

Documento não 

localizado nos 

autos. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

                                                           
26

 Vale ressalvar que consta à fl. 7.408 a “Avaliação para locação de imóvel”, de 7.7.2006, firmada pela empresa 

Vivenda Imóveis Ltda. Todavia, em nossa concepção técnica e com a máxima vênia, tal documento não atende os 

pressupostos estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 c/c o item I do PARECER PRÉVIO Nº 

11/2003. Ademais, observa-se que o contrato foi firmado em 2003 e o referido documento é datado de 7.7.2006, 

portanto com cerca de 3 (três) anos de defasagem. 
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Verifica-se, em adição, que o aludido contrato de locação de imóvel foi 

originariamente celebrado em 1.7.2003, conforme cópia do Contrato n. 008/2003, às fls. 

7.315/7.319, e tem sido reiteradamente aditado, conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo, firmado em 1.7.2004, às fls. 7.348/7.349; 

ii) Segundo Termo Aditivo, firmado em 2.8.2004, às fls. 7.357/7.358, com 

vigência de 01 de julho de 2004 a 30 de junho de 2005; 

iii) Terceiro Termo Aditivo, firmado em 28.6.2005, às fls. 7.370/7.371, com 

vigência de 01 de julho de 2005 a 30 de junho de 2006; 

iv) Quarto Termo Aditivo, firmado em 9.12.2005, às fls. 7.385/7.387; e 

v) Quinto Termo Aditivo, firmado em 1.6.2006, às fls. 7.405/7.406, com vigência 

de 01 de julho de 2006 a 30 de junho de 2007. 

Nota-se que em 1.9.2007, houve uma repactuação da locação, conforme contrato 

n. 19/ALE/2007
27

, às fls. 7.424/7.427, posteriormente substituído pelo Contrato n. 017/ALE-08, 

de 1.12.2008, às fls. 7.432/7.441, que também sofreu vários aditamentos, conforme elencado 

abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 017/ALE/2008, firmado em 30.11.2009, 

às fls. 7.442/7.444, com vigência de 01 de dezembro de 2009 a 30 de novembro de 2010, com a 

ressalva da ausência das devidas assinaturas no instrumento contratual; 

ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 017/ALE/2008, firmado em 7.12.2010, 

às fls. 7.458/7.460, com vigência de 01 de dezembro de 2010 a 30 de novembro de 2011, com a 

ressalva que ocorreu aditamento de instrumento contratual já com o prazo de vencimento 

exaurido; 

iii) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 017/ALE/2008, firmado em 

26.10.2011, às fls. 7.474/7.476, com vigência de 01 de dezembro de 2011 a 30 de novembro de 

2012; 

iv) Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 017/ALE/2008, firmado em 22.11.2011, 

às fls. 7.471/7.472, com vigência de 01 de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013; 

v) Quinto Termo Aditivo ao Contrato n. 017/ALE/2008, firmado em 28.11.2013, 

às fls. 7.462/7.464, com vigência de 01 de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014; e 

vi) Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 017/ALE/2008, firmado em 3.6.2014, às 

fls. 7.456/7.467. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

a) Cópia do Parecer Jurídico n. 0195/PG/2004, de 1.7.2004, lavrado pela Senhora 

SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Procuradora/ALE-RO, às fls. 7.345/7.347, opinando pela 

viabilidade da renovação da locação com amparo no inciso X, do art. 24, da Lei n. 8.666/93; 

                                                           
27

 Com a ressalva da ausência da assinatura do então Presidente da ALE, Deputado NEODI CARLOS FRANCISCO 

DE OLIVEIRA. 
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b) Cópia do Parecer Jurídico n. 0207/ALE/2004, de 2.8.2004, lavrado pelo Senhor 

ÉDNO MARQUES ASSUNÇÃO – Procurador/ALE-RO, às fls. 7.355/7.356, opinando pela 

viabilidade jurídica da adição de salas ao contrato de locação com amparo no inciso X, do art. 

24, da Lei n. 8.666/93; 

c) Cópia do Parecer Jurídico n. 0105/PG/2005, de 28.6.2005, lavrado pelo Senhor 

ÉDNO MARQUES ASSUNÇÃO – Procurador/ALE-RO, às fls. 7.368/7.369, opinando pela 

viabilidade jurídica do aditamento contratual; 

d) Cópia do Parecer Jurídico n. 0224/ALE/PG/2006, de 1.6.2006, lavrado pelo 

Senhor LEME BENTO LEMOS – Procurador/ALE-RO, às fls. 7.402/7.404, opinando pela 

viabilidade jurídica do aditamento contratual; e 

e) Parecer do controle Interno n. 0130/GCI/2010, de 3.3.2010, firmado pelo 

Senhor JOAQUIM SANTOS CUNHA – Controlador Geral da ALE/RO -, À FL. 7.446. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 00801/2003, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$78.449,36 (setenta e 

oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme nota de 

empenho n. 2013NE00009, de 2.1.2013, à fl. 7.473. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado pela ALE/RO e não há elementos nos autos que comprovem a 

existência de sobrepreço na contratação. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.3.10 Cópia do Processo Administrativo n. 00709/2011 – Locação de 

Imóvel – Divisão de Almoxarifado e Patrimônio - celebrado entre a Senhora Tatiana de 

Ângelo Rocha (representada pela empresa Samuel Silva Negócios Imobiliários Ltda.) e a 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 3.311/3.386) 
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Preliminarmente, impende registrar que, em princípio, parece-nos tratar-se de uma 

despesa nova e de duração continuada, entretanto não consta nos autos a declaração do 

ordenador de despesa, nos termos do inciso II, do art. 16 da Lei Complementar n. 101 de 04 de 

maio de 2000, da informação de disponibilidade orçamentária e financeira, de que a despesa 

pretendida teria adequação com a Lei Federal n. 8.666/93, e que estaria contemplada nos 

instrumentos de planejamento, ou seja, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na Lei Orçamentária Anual. 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento não 

localizado nos 

autos. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Verifica-se que o 

referido imóvel foi 

destinado a abrigar a 

Divisão de 

Almoxarifado e 

Patrimônio, 

restando 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para que 

pudesse atender tal 

objeto, a finalidade 

pública da 

contratação. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 

  

Documentos às fls. 

3.320/3.322. Com a 

ressalva que não 

foram firmados por 

profissional da área 

de engenharia, 

devidamente 

registrado no CREA 

e tampouco consta a 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Ademais, a dispensa 

da licitação foi 

instruída com duas 

avaliações de 

mercado, expedidos 

por corretores 

imobiliários, mas as 

avaliações recaíram 

exclusivamente 

sobre o imóvel que 

posteriormente veio 

a ser locado e não 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

sobre outros 

imóveis 

semelhantes. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

a) Cópia do projeto básico, de 12.8.2011, às fls. 3.314/3.318; e 

b) Cópia do Parecer Jurídico n. 0189/AG/ALE/RO/2011, de 24.8.2011, lavrado 

pelo Senhor ALCINA MOURA ATALLAH – Advogada/ALE-RO, às fls. 3.329/3.332, que 

opinou não haver violação legal na contratação pretendida pela administração da ALE/RO, com 

amparo no inciso X, do art. 24, da Lei Federal n. 8.666/93. 

Verifica-se, em adição, que o aludido contrato de locação de imóvel foi 

originariamente celebrado em 1.9.2011, conforme cópia do Contrato n. 017/2011, às fls. 

3.352/3.356, publicado no Diário Oficial da ALE/RO, n. 0131, Anais 2011, de 10 de outubro de 

2011, à fl. 3.358, e tem reiteradamente sido aditivado, conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 017/2011, de 30.8..2012, às 

fls. 3.363/3.365, com vigência de 31 de agosto de 2012 a 30 de agosto de 2013, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 060, de 17 de setembro de 2012, à fl. 3.366; 

ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 017/2011, de 30.8.2013, às 

fls. 3.369/3.371, com vigência de 31 de agosto 2013 a 30 de agosto de 2014, publicado no Diário 

Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 133, de 3 de setembro de 2013, à fl. 3.373; 

iii) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 017/2011, de 28.8.2014, às 

fls. 3.376/3.378, com vigência de 31 de agosto de 2014 a 30 de agosto de 2015, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 136, de 10 de setembro de 2014, às fls. 3.380/3.381; 

 iv) Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 017/2011, de 28.8.2015, às 

fls. 3.384/3.386. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 00709/2011, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$78.132,88 (setenta e 

oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme nota de empenho n. 

2016NE00016, de 2.1.2013, à fl. 9.248 e nota de empenho n. 2013NE00822, de 29.8.2013, à fl. 

3.374. 
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De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado pela ALE/RO e não há elementos nos autos que comprovem a 

existência de sobrepreço na contratação. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.3.11 Cópia do Processo Administrativo n. 01339/2012 – Locação de 

Imóvel – para o município de São Francisco do Guaporé (extensão da Escola do 

Legislativo) - celebrado entre o Senhor Laurindo Grando e a Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia (fls. 4.892/4.974) 

Preliminarmente, impende registrar que, em princípio, parece-nos tratar-se de uma 

despesa nova e de duração continuada, entretanto não consta nos autos a declaração do 

ordenador de despesa, nos termos do inciso II, do art. 16 da Lei Complementar n. 101 de 04 de 

maio de 2000, da informação de disponibilidade orçamentária e financeira, de que a despesa 

pretendida teria adequação com a Lei Federal n. 8.666/93, e que estaria contemplada nos 

instrumentos de planejamento, ou seja, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na Lei Orçamentária Anual. 

É relevante mencionar que, conforme Justificativa, sem data, inserta à fl. 4.895, 

firmada pela Senhora MAÍSA SOARES DE OLIVEIRA – então Diretora Geral da Escola do 

Legislativo - o referido imóvel seria destinado à instalação da extensão da Escola do Legislativo 

no município de São Francisco do Guaporé, nos termos do art. 2-B da Lei Complementar n. 

326/05, com a redação dada pela Lei Complementar n. 660/2012. Vejamos a literalidade deste 

dispositivo legal, in verbis: 

(...) 

LEI COMPLEMENTAR N. 660, DE 20 DE ABRIL DE 2012. 

(...) 
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Art. 2-B. Fica a Mesa Diretora autorizada a instalar Extensões da 

Escola do Legislativo nos Municípios Polos de Referência Regionais discriminados nos 

incisos II a X do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar n° 414, de 28 de dezembro de 

2007. 

§ 1° As Extensões da Escola do Legislativo no Estado atuarão 

precipuamente como instrumento de aproximação da sociedade com o Poder 

Legislativo, através de projetos de educação e mecanismos de participação popular, 

visando o fortalecimento da Assembleia Legislativa como instrumento essencial ao 

democrático exercício da cidadania. 

§ 2°. As Extensões coordenarão em cada região de referência as 

atividades da Escola do Legislativo, inclusive com a execução e acompanhamento dos 

convênios e termos de cooperação ou parceria realizados com instituições públicas ou 

privadas em todo território estadual, inclusive na profissionalização e capacitação de 

servidores públicos de Câmaras e Prefeituras Municipais e da comunidade em geral. 

(Grifamos). 

(...) 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento, à fl. 

4.895, sem data, 

firmado pela 

Senhora MAÍSA 

SOARES DE 

OLIVEIRA – então 

Diretora Geral da 

Escola do 

Legislativo. 

Ressalvamos, 

contudo, que o 

referido documento 

não demonstra que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 

ALE/RO. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Verifica-se que o 

referido imóvel foi 

destinado a abrigar a 

extensão da Escola 

do Legislativo, nos 

termos do art. 2-B 

da Lei 

Complementar n. 

326/05, com a 

redação dada pela 

Lei Complementar 

n. 660/2012, 

restando 

Documento ID=275488   inserido por JOSÉ FERNANDO DOMICIANO em 05/04/2016 07:46.

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA             
 Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE 

                        Diretoria de Controle IV – (DC-IV)                
 

 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para que 

pudesse atender tal 

objeto, a finalidade 

pública da 

contratação. 

Entretanto, o 

referido imóvel foi 

objeto de “cessão de 

uso não onerosa” ao 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem 

Comercial – 

SENAC -, 

descaracterizando, 

em princípio, a 

finalidade alegada 

pela ALE/RO para 

locar o imóvel. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 


28  

Consta nos autos o 

Laudo 032/2012, de 

18.12.2012, firmado 

pelo Senhor 

RAFAEL SILVA 

GRANGEIRO – 

Engenheiro Civil 

CREA/RO 5469-D, 

às fls. 4.904/4.913. 

Entretanto, não 

consta a Anotação 

de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Ademais a avaliação 

recaiu 

exclusivamente 

sobre o imóvel que 

posteriormente veio 

a ser locado e não 

sobre outros 

imóveis 

semelhantes. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

                                                           
28

 Atendimento parcial, posto não constar nos autos a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
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Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

a) Cópia do Parecer Jurídico n. 0671/ALE/RO/2012, de 19.12.2012, lavrado pelo 

Senhor CELSO CECCATO – Advogado/ALE-RO, às fls. 4.918/4.921, que opinou não haver 

violação legal na contratação pretendida pela administração da ALE/RO, com dispensa de 

licitação; e 

b) Cópia do Aviso de Dispensa de Licitação, de 21.12.2012, à fl. 4.923, sem 

comprovação da publicação em Diário Oficial, firmado pelo Senhor ARILDO LOPES DA 

SILVA – então Secretário Geral da ALE/RO. 

Verifica-se, em adição, que a aludida locação foi formalizada pelo contrato de 

locação de imóvel n. 012/2012/ALE/RO, às fls. 4.930/4.935, originariamente celebrado em 

21.12..2012, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 013, de 6 de fevereiro de 

2013, às fl. 4.937, e foi aditivado, conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 012/2012/ALE, de 

11.12.2013, às fls. 4.945/4.947, com vigência de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 201, de 19 de dezembro de 2013, à fl. 

4.942, retificado nos termos do Despacho, de 11.2.2014, às fls. 4.951/4.953;  

ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 012/2012/ALE, de 

11.2.2014, às fls. 4.954/4.955, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 025, de 25 

de fevereiro de 2014, às fls. 4.957/4.958; e 

iii) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 012/2012/ALE, de 

17.12.2014, às fls. 4.964/4.967, com vigência de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 012, de 22 de janeiro de 2015, à fl. 4.968. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 01339/2012, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$44.106,83 (quarenta e 

quatro mil, cento e seis reais e oitenta e três centavos), conforme nota de empenho n. 

2013NE00152, de 19.2.2013, à fl. 4.941, e nota de empenho n. 2013NE01229, de 10.12.2013, à 

fl. 4.944. 

Além disso, impende ressaltar que no caso do processo administrativo n. 

01339/2012, o documento à fl. 4.895 reporta que a contratação direta, com fulcro no art. 24, X da 

Lei Federal n. 8.666/93, se deu em razão de tratar-se de “locação de imóvel destinado ao 

atendimento das finalidades precípuas da ALE”. Vale destacar que compulsando a nota de 

empenho n. 2013NE00152 (fl. 4.941), cujo credor é Senhor LAURINDO GRANDO, percebe-se 

tratar do contrato 012/2012, cujo objeto é a locação de imóvel situado na Rua Marechal Rondon, 

s/nº, Bairro Centro, na cidade de São Francisco do Guaporé.  

Ocorre que conforme revela o documento encaminhado a essa Corte pelo próprio 

Defendente, consoante Ofício n. 071/GP (fl. 699), protocolizado sob n. 01352/15, de 9.2.2015, o 

referido imóvel foi objeto de “cessão de uso não onerosa” ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC. Portanto, em nossa concepção técnica e com a máxima 
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vênia, o motivo alegado pelo Defendente para justificar essa contratação direta (atendimento das 

finalidades precípuas da ALE) não procede. Ora, não se pode olvidar que a finalidade precípua e 

típica da Assembleia Legislativa é “legislar e fiscalizar”, portanto não existe nenhuma atividade 

desenvolvida pelo SENAC que pudesse ser enquadrada como “finalidades precípuas da ALE”, 

até porque as finalidades precípuas e típicas do Poder Legislativo são indelegáveis. 

É importante registrar que o Contrato de Locação n. 012/2012/ALE foi objeto do 

Distrato, de 1.10.2015, às fls. 4.970/4.971, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, 

n. 0175, de 21 de outubro de 2015, à fl. 4.973. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado nos interesses da ALE/RO e não há elementos nos autos que 

comprovem a existência de sobrepreço na contratação. Além disso, a referida locação foi 

cessada, conforme Distrato, de 1.10.2015, às fls. 4.970/4.971. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 

inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.3.12 Cópia do Processo Administrativo n. 01362/2012 – Locação de 

Imóvel – para o município de Rolim de Moura (extensão da Escola do Legislativo) - 

celebrado entre a Senhora Terezinha Pedro Muhdel Abed Ibrahim e a Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 4.975/5.060) 

Preliminarmente, impende registrar que, em princípio, parece-nos tratar-se de uma 

despesa nova e de duração continuada, entretanto não consta nos autos a declaração do 

ordenador de despesa, nos termos do inciso II, do art. 16 da Lei Complementar n. 101 de 04 de 

maio de 2000, da informação de disponibilidade orçamentária e financeira, de que a despesa 

pretendida teria adequação com a Lei Federal n. 8.666/93, e que estaria contemplada nos 

instrumentos de planejamento, ou seja, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na Lei Orçamentária Anual. 
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É relevante mencionar que, conforme Justificativa, sem data, inserta à fl. 4.977, 

firmada pela Senhora MAÍSA SOARES DE OLIVEIRA – então Diretora Geral da Escola do 

Legislativo - o referido imóvel seria destinado à instalação da extensão da Escola do Legislativo 

no município de Rolim de Moura, nos termos do art. 2-B da Lei Complementar n. 326/05, com a 

redação dada pela Lei Complementar n. 660/2012. Vejamos a literalidade deste dispositivo legal, 

in verbis: 

(...) 

LEI COMPLEMENTAR N. 660, DE 20 DE ABRIL DE 2012. 

(...) 

Art. 2-B. Fica a Mesa Diretora autorizada a instalar Extensões da 

Escola do Legislativo nos Municípios Polos de Referência Regionais discriminados nos 

incisos II a X do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar n° 414, de 28 de dezembro de 

2007. 

§ 1° As Extensões da Escola do Legislativo no Estado atuarão 

precipuamente como instrumento de aproximação da sociedade com o Poder 

Legislativo, através de projetos de educação e mecanismos de participação popular, 

visando o fortalecimento da Assembleia Legislativa como instrumento essencial ao 

democrático exercício da cidadania. 

§ 2°. As Extensões coordenarão em cada região de referência as 

atividades da Escola do Legislativo, inclusive com a execução e acompanhamento dos 

convênios e termos de cooperação ou parceria realizados com instituições públicas ou 

privadas em todo território estadual, inclusive na profissionalização e capacitação de 

servidores públicos de Câmaras e Prefeituras Municipais e da comunidade em geral. 

(Grifamos). 

(...) 

Para aferir se a contratação de locação de imóvel sem licitação atendeu ou não os 

pressupostos legais e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos 

autos do Processo TCERO nº 03878/02, este Corpo Técnico elaborou o CHECK-LIST 

apresentado a Seguir: 

Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

01 

Justificativa da necessidade de 

instalação e localização que 

condicionem a escolha do imóvel. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Documento, à fl. 

4.977, sem data, 

firmado pela 

Senhora MAÍSA 

SOARES DE 

OLIVEIRA – então 

Diretora Geral da 

Escola do 

Legislativo. 

Ressalvamos, 

contudo, que o 

referido documento 

não demonstra que 

foi realizado um 

estudo técnico 

indicando ser aquele 

imóvel a melhor 

opção para a 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

ALE/RO. 

02 

Justificativa de que o imóvel seja 

destinado a finalidades precípuas 

da administração. 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93. 
  

Verifica-se que o 

referido imóvel foi 

destinado a abrigar a 

extensão da Escola 

do Legislativo, nos 

termos do art. 2-B 

da Lei 

Complementar n. 

326/05, com a 

redação dada pela 

Lei Complementar 

n. 660/2012, 

restando 

caracterizada, na 

hipótese da ALE 

não possuir imóvel 

próprio para que 

pudesse atender tal 

objeto, a finalidade 

pública da 

contratação. 

Entretanto, o 

referido imóvel foi 

objeto de “cessão de 

uso não onerosa” ao 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem 

Comercial – 

SENAC -, 

descaracterizando, 

em princípio, a 

finalidade alegada 

pela ALE/RO para 

locar o imóvel. 

03 

Comprovação da avaliação prévia 

do valor de mercado, por meio de 

Laudo Técnico assinado por 

profissional da área de engenharia, 

devidamente registrado no CREA, 

acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 c/c o item I do PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003. 


29  

Consta nos autos o 

Laudo de Avaliação, 

de 18.12.2012, 

firmado pelo Senhor 

RAFAEL SILVA 

GRANGEIRO – 

Engenheiro Civil 

CREA/RO 5469-D, 

às fls. 4.986/4.992. 

Entretanto, não 

consta a Anotação 

de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Ademais a avaliação 

recaiu 

exclusivamente 

sobre o imóvel que 

posteriormente veio 

a ser locado e não 

sobre outros 

imóveis 

                                                           
29

 Atendimento parcial, posto não constar nos autos a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
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Ordem PRESSUPOSTO/REQUISITO BASE LEGAL/NORMATIVA  
ATENDIMENTO? 

Sim Não Obs. 

semelhantes. 

04 

Comprovação da inexistência de 

outro prédio/imóvel no município 

que possa atender a necessidade da 

administração pública. 

Item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003.   

Documento não 

localizado nos 

autos. 

Obs.: Simbologia utilizada:  = Conformidade e  = Não conformidade. 

Verifica-se que, conforme o CHECK-LIST apresentado acima, a formalização 

desta contratação direta de locação de imóvel não atende plenamente os mandamentos legais 

estabelecidos no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e tampouco às diretrizes 

previstas no item I do PARECER PRÉVIO Nº 11/2003. 

Registra-se também que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Consta ainda nos autos a seguinte documentação: 

a) Cópia do Parecer Jurídico n. 0673/AG/ALE/RO/2012, de 20.12.2012, lavrado 

pelo Senhor CELSO CECCATTO – Advogado/ALE-RO, às fls. 4.997/5.000, que opinou não 

haver violação legal na contratação pretendida pela administração da ALE/RO, com dispensa de 

licitação;  

b) Cópia do Aviso de Dispensa de Licitação, de 21.12.2012, à fl. 5.002, sem 

comprovação da publicação em Diário Oficial
30

, firmado pelo Senhor ARILDO LOPES DA 

SILVA – então Secretário Geral da ALE/RO; e 

c) Cópia do Parecer Jurídico n. 0201/AG/ALE/RO/2012, de 15.7.2013, lavrado 

pela Senhora SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada/ALE-RO, às fls. 5.024/5.031, com 

manifestação técnica sobre a convalidação de ato administrativo, tendo em vista a não 

publicação em tempo hábil do Termo de Dispensa de Licitação. 

Verifica-se, em adição, que a aludida locação foi formalizada pelo contrato de 

locação de imóvel n. 013/2012/ALE/RO, originariamente celebrado em 21.12.2012, às fls. 

5.010/5.015, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 013, de 6 de fevereiro de 

2013, às fl. 5.017, e foi aditivado, conforme elencado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 013/2012/ALE, de 

11.12.2013, às fls. 5.037/5.039, com vigência de 01 de janeiro de 2014 a 31 de novembro de 

2014, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 199, de 17 de dezembro de 2013, à 

fl. 5.040, retificado nos termos do Despacho, de 11.2.2014, às fls. 5.043/5.045; 

ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 013/2012/ALE, de 

11.2.2014, às fls. 5.046/5.047, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 021, de 19 

de fevereiro de 2014, à fl. 5.049; e 

iii) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n. 013/2012/ALE, de 

15.12.2014, às fls. 5.052/5.055, com vigência de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 

                                                           
30

 Publicação realizada intempestivamente no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO N. 105, de 18.7.2013, às fls. 

5.033/5.034. 
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2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 012, de 22 de janeiro de 2015, à fl. 

5.056. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 01362/2012, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$66.888,25 (sessenta e 

seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme nota de empenho n. 

2013NE00153, de 19.2.2013, à fl. 5.021, e nota de empenho n. 2013NE01147, de 9.12.2013, à fl. 

5.035. 

Além disso, impende ressaltar que compulsando o contrato de locação de imóvel 

n. 013/2012/ALE/RO, relativo à contratação direta, com fulcro no art. 24, X da Lei Federal n. 

8.666/93, cujo objeto é a locação de imóvel situado na Avenida São Luiz, n. 4677 Bairro Centro, 

na cidade de Rolim de Moura (fls. 708/709), verifica-se tratar de “locação de imóvel destinado 

ao atendimento das finalidades precípuas da ALE”.  

Ocorre, contudo, que conforme revela o documento encaminhado a essa Corte 

pelo próprio Defendente, consoante Ofício n. 071/GP (fl. 699), protocolizado sob n. 01352/15, 

de 9.2.2015, o referido imóvel é objeto de “cessão de uso não onerosa” ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC. Portanto, em nossa concepção técnica e com a máxima 

vênia, o motivo alegado pelo Defendente para justificar essa contratação direta (atendimento das 

finalidades precípuas da ALE) não procede. Ora, não se pode olvidar que a finalidade precípua e 

típica da Assembleia Legislativa é “legislar e fiscalizar”, portanto não existe nenhuma atividade 

desenvolvida pelo SENAC que pudesse ser enquadrada como “finalidades precípuas da ALE”, 

até porque as finalidades precípuas e típicas do Poder Legislativo são indelegáveis. 

É importante registrar que o Contrato de Locação n. 013/2012/ALE foi objeto do 

Distrato, de 1.10.2015, às fls. 5.057/5.058, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, 

n. 0175, de 21 de outubro de 2015, à fl. 5.059. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado os respectivos recibos do pagamento dos aluguéis mensais, 

devidamente certificados por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor do locatário 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Contudo, malgrado a deficiência formal na instrução processual acima 

evidenciada, em nossa concepção técnica, não resta comprovado nos autos dano concreto ao 

erário em decorrência da locação deste imóvel, posto que o referido imóvel, ao que tudo indica, 

de fato foi locado e ocupado nos interesses da ALE/RO e não há elementos nos autos que 

comprovem a existência de sobrepreço na contratação. Além disso, a referida locação foi 

cessada, conforme Distrato, de 1.10.2015, às fls. 5.057/5.058. 

Em razão disso, opinamos pela regularidade desta despesa. Todavia, 

recomendando aos atuais gestores da ALE/RO que as futuras locações de imóveis sejam 

precedidas de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais necessidades do 

órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento licitatório, nos termos do 
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inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o interesse público justifique a 

contratação direta, observar rigorosamente os comandos do artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 

8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do 

Processo TCERO nº 03878/02. 

2.3.4 Cópia do Processo Administrativo n. 00232/10 – Contratação de 

empresa para prestação de serviços postais e telegráficos (fls. 2.038/2.279) 

Trata-se da contratação de empresa prestadora de serviços postais e telegráficos 

para atender às necessidades da ALE/RO. 

No exercício financeiro em exame, a ALE/RO empenhou despesas, tendo como 

favorecida a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – no valor total de 

R$224.940,00 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta reais), sendo que o valor de 

R$168.705,00 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e cinco reais), como 

inexigibilidade/dispensa de licitação, conforme nota de empenho n. 2013NE00151, de 

18.2.2013, à fl. 2.279; e no valor de R$56.235,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco 

reais), na modalidade de licitação “não aplicável”, conforme nota de empenho n. 2013NE00021, 

de 2.1.2013, à fl. 2.278. 

É relevante registrar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado as respectivas notas fiscais da prestação de serviços, 

devidamente certificadas pela administração pública, e tampouco o documento de liquidação da 

despesa e respectiva ordem de pagamento em favor da ECT, reforçando mais uma vez a tese 

sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação processual e das deficiências no 

sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente a esse processo está incompleta 

e padece das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste Relatório 

Técnico. 

Contudo, em que pese às deficiências formais na autuação processual e sem 

maiores delongas, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - 

detém o monopólio, no Brasil, na prestação dos serviços postais e telemáticos, nos termos da Lei 

Federal nº 6.538, de 22 de junho de 1978, e do Decreto nº 8.016, de 17 de maio de 2013, o que 

por si só justifica a contratação por “inexigibilidade/dispensa de licitação”, em relação aos 

serviços abrangidos pelo monopólio outorgado à ECT, conforme previsto no inciso I do art. 25, 

da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, entende-se que, em princípio, não há evidência nos autos 

de irregularidade no processamento desta despesa, que possa ter provocado dano ao erário do 

Estado de Rondônia. 

2.3.5 Cópia do Processo Administrativo n. 00175/2011 – Contratação de 

empresa para confecção de carimbos e chaves (fls. 2.547/2.817) 

Preliminarmente, registra-se que as cópias da documentação atinente a esse 

processo estão incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Trata-se da contratação de empresa especializada em confecção de chaves e 

carimbos para atender às necessidades da ALE/RO. 
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Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

090/SA/ALE/RO-2011, de 9.2.2011, à fl. 2.548, expedido pela Secretaria Administrativa da 

ALE e destinado à Secretaria Geral solicitando autorização para abertura de processo licitatório 

com vista à contratação de empresa especializada em confecção de chaves e carimbos para 

atender às necessidades da ALE/RO. 

Ao que consta nos autos, esses serviços vinham sendo prestados pela empresa 

EDNILSON RICI DOS SANTOS – ME, selecionada por meio da Carta Convite n. 

028/CPL/ALE/2007, processo administrativo n. 2935/ALE/2007, conforme Contrato n. 

023/ALE/07 (e seus aditivos), às fls. 2.575/2.580; e pela empresa JÂNIO C. C. SILVA – ME -, 

também selecionada por meio da Carta Convite n. 028/CPL/ALE/2007 (e seus aditivos), 

processo administrativo n. 2935/ALE/2007, conforme Contrato n. 024/ALE/07, às fls. 

2.581/2.586. 

Compulsando os autos, percebe-se a existência da seguinte principal 

documentação atinente ao processo administrativo n. 00175/2011: 

a) Cotação de preços n. 05/2011, às fls. 2.552/2.561; 

b) Termo de referência, de 14.2.2011, às fls. 2.562/2.567; 

c) Justificativa firmada pelo Senhor ISSAC COSTA ARAÚJO FILHO – 

Secretário Administrativo da ALE/RO; 

d) Parecer Jurídico n. 036/2011/ALE/AG, de 23.3.2011, firmado pelo Senhor 

CELSO CACCATO – Advogado – ALE/RO, às fls. 2.605/2.610, que analisando os problemas 

na execução do contrato até então vigente para prestação dos referidos serviços, opinou pela 

viabilidade de rescisão do contrato vigente e pela continuidade de andamento do procedimento 

licitatório para contratação de nova empresa, nos termos do Memorando n. 090/SA/ALE/RO-

2011, de 9.2.2011, à fl. 2.548; 

e) Edital de Pregão Presencial n. 006/2011, e seus anexos, de 2.6.2011, às fls. 

2.660/2.692, e comprovante de publicação veiculada no Diário da ALE/RO N. 070, Anais 2011, 

de 3.6.2011, à fl. 2.693.  

É relevante destacar que esse edital, pelo que consta nos autos, não foi objeto de 

análise prévia por parte desta Corte de Contas, até em razão do valor estimado envolvido, de 

apenas R$79.982,50 (setenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). 

 Entretanto, em que pese à orientação do TCERO no sentido da administração 

pública no âmbito do Estado de Rondônia adotar preferencialmente o “Pregão Eletrônico” 

(Decisão n. 614/2007 – 1ª Câmara – e Decisão n. 625/2007 – 2ª Câmara), examinando o referido 

edital não se vislumbrou, em princípio, qualquer vício que pudesse inviabilizar a competição do 

certame.  

 Nota-se ainda que o Pregão Presencial n. 006/2011 teria sua sessão de abertura 

em 7.7.2011, às 9 horas e foi adiada para o dia 13.7.2011, às 9 horas, conforme Aviso de 

Adiantamento de Licitação, à fl. 2.733, publicada no Diário Oficial da ALE/RO, n. 082, Anais 

2011, de 29.6.2011, à fl. 2.734; 

Documento ID=275488   inserido por JOSÉ FERNANDO DOMICIANO em 05/04/2016 07:46.

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA             
 Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE 

                        Diretoria de Controle IV – (DC-IV)                
 

 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

 

f) Parecer Jurídico n. 115/2011/ALE/AG, de 31.5.2011, firmado pela Senhora 

ALCINA MOURA ATALLAH – Advogada – ALE/RO, às fls. 2.654/2.657, opinando pela 

viabilidade legal da modalidade de licitação desencadeada para escolha de empresa especializada 

para fornecimento de carimbos e chaves para atender às necessidades da ALE/RO; 

g) Ata de Abertura e Julgamento das Propostas de Preços e Documentos de 

Habilitação – Pregão Presencial n. 006/2011, processo administrativo n. 00175/2011, de 

13.6.2011, à fl. 2.736, firmada pela Senhora JOSIELLEN BERNARDES – Pregoeira Oficial da 

ALE/RO – e pela Senhora LOURDES TEREZINHA LENA – Equipe de apoio -, que, devido a 

ausência de interessados, declarou a Sessão Pública de abertura do certame como “Deserta”, 

h) Parecer Jurídico n. 0163/2011/AG/ALE/2011, de 1.8.2011, firmado pelo 

Senhor CELSO CECCATO – Advogada – ALE/RO, às fls. 2.739/2.741, opinando pela 

viabilidade legal da contratação direta de empresa especializada para fornecimento de carimbos e 

chaves para atender às necessidades da ALE/RO, dado que o certame aberto para essa finalidade 

restou sem interessados; 

i) Cotação de preços n. 083/2011, às fls. 2.746/2.749; 

j) Manifestação Jurídica, de 13.2.2012, firmada pelo Senhor LÚCIO AFONSO 

DA FONSECA SALOMÃO – Advogado Geral Adjunto da ALE/RO, opinando, com fulcro no 

inciso V, do artigo 24 da Lei Federal n. 8.666/93, pela viabilidade jurídica da contratação direta 

de empresa especializada para fornecimento de carimbos e chaves para atender às necessidades 

da ALE/RO; 

k) Aviso de Dispensa de Licitação, de 14.2.2012, e autorização para contratação 

direta da empresa F. B. SERRATE – ME, firmado pelo Senhor DIEGO PASQUIM TOLOTTI – 

então Secretário Geral da ALE/RO, publicado no Diário Oficial da ALE/RO, n. 014, Anais 2012, 

de 15 de fevereiro de 2012, à fl. 2.783; 

l) Contrato n. 001/2012, de 5.3.2012, às fls. 2.795/2.801, celebrado entre a 

empresa F. B. SERRATE – ME e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia para 

prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves para atender às necessidades da 

ALE/RO, publicado no Diário Oficial da ALE/RO, n. 027, Ano XXX, de 13.3.2012, às fls. 

2.802/2.803; 

m) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 001/2012, de 4.3.2013, às fls. 

2.806/2.808, com vigência de 04 março de 2013 a 05 de março de 2014; e 

n) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 001/2012, de 5.3.2015, às fls. 

2.806/2.808, com vigência de 06 março de 2015 a 05 de março de 2016
31

.  

Impende observar que as informações acima; muito embora não tenhamos 

vislumbrado nos autos uma justificativa robusta para sustentar a escolha do “pregão presencial” 

em detrimento do “pregão eletrônico”; sobretudo o teor dos pareceres jurídicos, nos leva a crer 

que, em princípio e dado que se trata de procedimento licitatório fracassado, a contratação direta 

(dispensa de licitação), de fato, encontra respaldo no inciso V, do artigo 24 da Lei Federal n. 

8.666/93. 

                                                           
31

 Não localizamos nos autos cópia do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 001/2012. 
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Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 00175/2011, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$19.611,24 (dezenove 

mil, seiscentos e onze reais e vinte e quatro centavos), conforme nota de empenho n. 

2013NE00024, de 2.1.2013, à fl. 2.805. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado as respectivas notas fiscais de prestação de serviços, 

devidamente certificadas pela administração pública, e tampouco o documento de liquidação da 

despesa e respectiva ordem de pagamento em favor da empresa F. B. SERRATE – ME, 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Todavia, em que pese a precariedade da autuação processual, o que, com a 

máxima evidencia deficiência no sistema de controle do órgão, é necessário ponderar que não há 

elementos robustos nos autos que levem à conclusão irrefutável de dano ao erário, razão pela 

qual opinamos pela regularidade da despesa. 

Porém, com a recomendação aos atuais gestores da ALE para que, nas 

contratações futuras deste tipo de serviço, instaurem procedimento licitatório, preferencialmente, 

na modalidade “pregão eletrônico”, nos termos estabelecidos na Súmula n. 06/2014/TCE-RO, 

publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCERO - DOe n. 668,  p. 12, de 14.5.2014, in verbis: 

(...) 

Para a contratação de bens e serviços comuns deve ser utilizada, 

preferencialmente, a modalidade pregão na forma eletrônica. A utilização de 

modalidade e forma diversas, por se tratar de via excepcional, deve ser precedida de 

robusta justificativa que demonstre que ensejará resultado economicamente mais 

vantajoso que a modalidade pregão na forma eletrônica. (Grifamos). 

(...) 

2.3.6 Das despesas com revisão/manutenção de veículos executas com 

dispensa/inexigibilidade/dispensa de licitação  

Nesta seção do Relatório tratar-se-á das análises dos processos administrativos 

atinentes às despesas com revisão/manutenção de veículos executas com 

dispensa/inexigibilidade de licitação.  

2.3.6.1 Cópia do Processo Administrativo n. 00868/2011 – Reposição de peças 

de veículos (fls. 2.985/3.310 e 4.119/4.346) 

Preliminarmente, registra-se que as cópias da documentação atinente a esse 

processo estão incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Trata-se da contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e 

reposição de peças de veículos em período de garantia do fabricante. 

Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

0214/DT/ALE/RO, de 20.9.2011, à fl. 2.987, expedido pela Divisão de Transporte da ALE e 
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destinado à Secretaria Administrativa, solicitando emissão de empenho estimativo para cobertura 

dos custos para reposição de peças e serviços no período de garantia dos veículos: SW4 (placa 

NCZ 9985); SW4 (placa NCZ 6905); e Hillux (placa NDA 4075), pertencentes à frota da 

ALE/RO. 

Compulsando os autos, percebe-se a existência da seguinte principal 

documentação atinente ao processo administrativo n. 00868/2011: 

a) Declaração de que a empresa NISSEY MOTORS LTDA., CNPJ n. 

04.996.600/0001-02, é distribuidor exclusivo da marca TOYOTA na cidade de Porto Velho, à fl. 

2.988; à fl. 3.103; e à fl. 3.227; 

b) Estimativa de custo de revisão, fornecida pela empresa NISSEY MOTORS 

LTDA., às fls. 2.989/2.992 e às fls. 3.228/3.235; 

c) Parecer Jurídico n. 223/AG/ALE/2011, de 22.9.2011, firmado pelo Senhor 

LEME BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 2.605/2.610, opinando pela 

possibilidade da contratação dos serviços com inexigibilidade/dispensa de licitação, nos termos 

do art. 25, inciso I, da Lei Federal n. 8.666/93; 

d) Termo de Ratificação de Inexigibilidade/dispensa de licitação, de 22.9.2011, 

firmado pelo Senhor VALTER ARAÚJO GONÇALVES – então Presidente da ALE/RO, à fl. 

3.018, publicado no Diário Oficial da ALE/RO, n. 122, Anais 2011, de 23.9.2011, à fl. 3.043; 

e) Relatório de Auditoria n. 1042/CG/2011, de 19.10.2011, às fls. 3.044/3.045, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

f) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 208/2011/ALE, de 28.11.2011, às fls. 3.061, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

g) Relatório de Auditoria n. 1190/CG/2011, de 1.12.2011, às fls. 3.067/3.068, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

h) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 014/2012/ALE, de 27.1.2012, às fls. 3.086, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

i) Relatório de Auditoria n. 011/CG/2012, de 31.1.2012, às fls. 3.092/3.093, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

j) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 132/2012/ALE, de 23.4.2012, às fls. 3.122, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

k) Relatório de Auditoria n. 0347/CG/2012, de 25.4.2012, às fls. 3.125/3.136, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 
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l) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 196/2012/ALE, de 11.7.2012, à fl. 3.163, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

m) Relatório de Auditoria n. 0667/CG/2012, de 16.7.2012, às fls. 3.169/3.170, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

n) Parecer Jurídico n. 550/AG/ALE/2012, de 28.8.2012, firmado pelo Senhor 

LEME BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 3.185/3.189, opinando pela admissão de 

reforço de empenho; 

o) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços (sem identificação de numeração e sem as respectivas assinaturas, portanto se trata de 

documento sem validade jurídica), de 17.2.2013, à fl. 3.210, certificando os serviços prestados 

pela empresa; 

p) Relatório de Auditoria (sem identificação de numeração e sem assinatura, 

portanto se trata de documento sem validade jurídica), de 29.1.2013, às fls. 3.218/3.219, que não 

reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

q) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 064/2013/ALE, de 3.4.2013, à fl. 3.260, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

r) Relatório de Auditoria n. 0299/CG/2013, de 8.4.2014, às fls. 3.265/3.266, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pela Senhora NEIDE N. CASTRO SANTOS – Assistente Técnico/ALE/RO -, que 

não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

s) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 078/2013/ALE, de 23.4.2013, à fl. 3.291, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

t) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 184/2013/ALE, de 8.8.2013, à fl. 4.141, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

u) Relatório de Auditoria n. 0929/CG/2013, de 14.8.2013, às fls. 4.145/4.147, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pelo Senhor ALEXANDRO CARLOS GOMES – Assistente Técnico/ALE/RO -, 

que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

v) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 208/2013/ALE, de 4.9.2013, à fl. 4.167, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

w) Relatório de Auditoria n. 1042/CG/2013, de 10.9.2013, às fls. 4.171/4.173, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pelo Senhor CALIL MACHADO SANTANA – Assistente Técnico/ALE/RO -, que 

não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 
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x) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 274/2013/ALE, de 20.11.2013, à fl. 4.196, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

y) Relatório de Auditoria n. 01436/CG/2013, de 21.11.2013, às fls. 4.200/4.202, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pela Senhora GRACE APARECIDA FERNANDES SILVA – Assistente 

Técnica/ALE/RO -, que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

z) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 317/2013/ALE, de 20.12.2013, à fl. 4.225, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

a.1) Relatório de Auditoria n. 0059/CG/2014, de 20.1.2014, às fls. 4.230/4.231, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pelo Senhor CALIL MACHADO SANTANA – Assistente Técnico/ALE/RO -, que 

não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

b.1) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 085/2014/ALE, de 7.4.2014, à fl. 4.256, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

c.1) Relatório de Auditoria n. 0597/CG/2014, de 10.4.2014, às fls. 4.263/4.264, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pelo Senhor ALEXANDRO CARLOS GOMES – Assistente Técnico/ALE/RO -, 

que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

d.1) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0181/2014/ALE, de 17.7.2014, à fl. 4.307, certificando os serviços prestados pela 

empresa; e 

e.1) Relatório de Auditoria n. 1201/CG/2014, de 31.7.2014, às fls. 4.311/4.312, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pelo Senhor ALEXANDRO CARLOS GOMES – Assistente Técnico/ALE/RO -, 

que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos. 

O quadro abaixo, elaborado com base nas cópias das notas fiscais insertas nos 

autos do processo administrativo n. 00868/2011, apresenta uma síntese das 

revisões/manutenções dos veículos: SW4 (placa NCZ 9985); SW4 (placa NCZ 6905); e Hillux 

(placa NDA 4075) do processo administrativo n. 00868/2011: 

DADOS DO VEÍCULO HILLUX DADOS DO VEÍCULO SW4 DADOS DO VEÍCULO SW4 

CHASSI 
PLAC

A 

 AQUISIÇÃO   

CHASSI 
PLAC

A 

 AQUISIÇÃO   

CHASSI 
PLAC

A 

 AQUISIÇÃO   

DATA NF DATA NF DATA NF 

8AJFZ22G4B5017104 
NDA 

4075 
23/5/11 

147967 

(Fl. 3.014) 
8AJYZ59G1B3052386 

NCZ 

9985 
23/5/11 

147859 (Fl. 

3.002) 
8AJYZ59G1B3052288 

NCZ 

6905 
23/5/11 

147858 (Fl. 

3.009) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

26/9/1

1 

10.425 

(Fl. 

3.025/302

6) 

        

3.870,72  
- - - 11/4/12 

11.382 

(Fl. 

3.115/3.1

14) 

           

1.899,51  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 
DATA KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 
DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 
DATA KM 

VALOR 

(R$) 
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DADOS DO VEÍCULO HILLUX DADOS DO VEÍCULO SW4 DADOS DO VEÍCULO SW4 

- - - - - - 3/7/12 

19.495 

(Fl. 

3.144/3.1

46) 

           

2.344,19  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

23/11/

11 

29.147 

(Fl. 

3.053) 

           

728,00  

20/1/1

2 

28.561 

(Fl. 

3.077/3.0

78) 

          

1.827,64  
24/9/12 

31.858 

(Fl. 3.202 

e 3.207) 

           

2.724,41  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

21/3/1

2 

39.4933 

(Fl. 

3.118/3.1

19) 

        

2.325,16  
8/4/13 

40.189 

(Fl. 

3.281/3.2

82) 

        

5.467,92  

27/12/1

2 

41.105 

(Fl. 

3.204/3.2

05) 

           

4.688,15  

5ª 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

20/4/1

2 

42.950 

(Fl. 

3.150/3.1

51) 

        

1.610,00  
2/5/13 

65.020 

(Fl. 4.121 

e 4.176) 

        

6.798,92  
1/3/13 

49.322 

(Fl. 3.244 

e 3.249) 

           

1.030,87  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

4/7/12 

52.260 

(Fl. 

3.147/3.1

49) 

        

2.645,73  

29/5/1

3 

66.502 

(Fl. 4.173 

e 4.128) 

            

433,04  
7/3/13 

53.133 

(Fl. 

3.245) 

               

325,00  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

11/9/1

2 

69.193 

(Fl. 3.201 

e 3.206) 

        

2.798,45  

24/6/1

3 

69.010 

(Fl. 4.124 

e 4.130) 

        

3.823,05  
26/3/13 

54.477 

(Fl. 3.246 

e 3.250) 

           

3.740,00  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

21/11/

12 

83.307 

(Fl. 3.203 

e 3.208) 

        

3.231,99  
- - - 27/3/13 

56.334 

(Fl. 3.247 

e 3.251) 

           

7.717,40  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

2/4/13 

105.064 

(Fl. 3.248 

e 3.252 

           

945,87  
- - - 16/5/13 

61.237 

(Fl. 4.122 

e 4.427) 

           

1.765,65  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

- - - - - - 24/6/13 

63.707 

(Fl. 4.125 

e 4.129) 

           

1.961,15  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

- - - - - - 29/8/13 

67.911 

(Fl. 

4.159/4.1

60) 

           

1.994,19  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

- - - - - - 12/9/13 

69.390 

(Fl. 

4.186/4.1

87) 

           

1.183,72  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

- - - - - - 
31.3.20

14 

87.497 

(Fl. 

4.242/4.2

44) 

           

4.036,53  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 
DATA KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 
DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 
DATA KM 

VALOR 

(R$) 
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DADOS DO VEÍCULO HILLUX DADOS DO VEÍCULO SW4 DADOS DO VEÍCULO SW4 

- - - - - - 2/4/14 

87.561 

(Fl. 4.241 

e 4.245) 

           

1.188,99  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

- - - - - - 7/7/14 

90.037 

(Fl. 4.297 

e 4.299) 

               

967,89  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DAT

A 
KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

-   - -  -  - - 7/7/14 

92.782 

(Fl. 4.296 

e 4.298) 

           

9.107,05  

TOTAL – VEÍCULO PLACA NDA 4075   18.155,92  TOTAL – VEÍCULO PLACA NCZ 9985   18.350,57  TOTAL PLACA NCZ 6905     46.674,70  

Impende registrar que chamou especial atenção deste Corpo Técnico os 

documentos juntados às fls. 4.296/4.299. 

Trata-se de documentos fiscais de faturas apresentadas pela empresa Nissey 

Motors Ltda., em relação à manutenção do veículo SW4 (placa NCZ 6905), conforme elencado 

abaixo: 

i) DANFE n. 105301, de 7.7.2014, relativa a peças de reposição, no valor de 

R$8.363,05 (oito mil, trezentos e sessenta e três reais e cinco centavos); e Nota Fiscal de 

Serviços n. 007014, de 7.7.2014, no valor de R$744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais);  

ii) DANFE n. 105302, de 7.7.2014, relativa a peças de reposição, no valor de 

R$456,84 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos); e Nota Fiscal de 

Serviços n. 007015, de 7.7.2014, no valor de R$511,05 (quinhentos e onze reais e cinco 

centavos).  

Verifica se que consta no corpo do DANFE n. 105301, de 7.7.2014 e da Nota 

Fiscal de Serviços n. 007014, de 7.7.2014, que o veículo SW4 (placa NCZ 6905) estaria, na data 

da manutenção (7.7.2014) com 92.782 km rodados. 

De igual modo, nota-se que consta no corpo do DANFE n. 105302, de 7.7.2014 e 

da Nota Fiscal de Serviços n. 007015, de 7.7.2014, que o veículo SW4 (placa NCZ 6905) estaria, 

na data da manutenção (7.7.2014) com 90.037 km rodados. 

Veja-se que são documentos de uma mesma dada (7.7.2014), com numeração 

sequencial, relativas à manutenção de um mesmo veículo (SW4 - placa NCZ 6905), o que por si 

só já nos parece muito estranho.  

Sucede que o DANFE n. 105302, de 7.7.2014 e a Nota Fiscal de Serviços n. 

007015, de 7.7.2014, informa que o veículo SW4 (placa NCZ 6905) estaria, na data da 

manutenção (7.7.2014) com 90.037 km rodados. Enquanto o DANFE n. 105301, de 7.7.2014 e a 

Nota Fiscal de Serviços n. 007014, de 7.7.2014 (portando, documentos fiscais com numeração 

inferior), reporta que o veículo SW4 (placa NCZ 6905) estaria, na data da manutenção 

(7.7.2014) com 92.782 km rodados. 
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Esses dados revelam total inconsistência técnica e corrobora a tese de deficiência 

no sistema de controle e autuação processual no âmbito da ALE/RO, requerendo maiores 

esclarecimentos por parte dos gestores daquela Casa de Leis. 

De mais a mais, nota-se que o Processo Administrativo n. 00868/2011 

inicialmente foi autuado para formalizar as despesas com a reposição de peças e serviços no 

período de garantia dos veículos: SW4 (placa NCZ 9985); SW4 (placa NCZ 6905); e Hillux 

(placa NDA 4075), pertencentes à frota da ALE/RO. 

Todavia, constam nos autos despesa com outro veículo diferente do que seria o 

proposito inicial do processo, conforme evidenciado no quadro a Seguir: 

DADOS DO VEÍCULO 

CHASSI PLACA 
 AQUISIÇÃO   

DATA NF 

8AJYZ59G993034373 NED 9813 -   - 

REVISÃO/MANUTENÇÃO 

DATA KM VALOR (R$) 

21/11/13 
 153.180 (Fl. 

4.216/4.217)  
          1.266,49  

Impende ponderar que essa manutenção foi executada pela empresa Nissey 

Motors Ltda., conforme DANFE N. 96372 (fl. 4.216), de 21.11.2013, no valor de R$956,49 

(novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), e da Nota Fiscal de Prestação 

de Serviços n. 001531 (fl. 4217), de 21.11.2013, no valor de R$310,00 (trezentos e dez reais), e 

que ambos os documentos foram “certificados” pelos membros da Comissão de Recebimento, 

conforme consta no “corpo das notas fiscais” e no Termo de Recebimento e Acompanhamento 

de Materiais e Serviços n. 317/2013/ALE, à fl. 4.225. 

De igual modo, essa despesa foi também analisada pelo Controle Interno da ALE, 

consoante Relatório de Auditoria n. 059/CG/2014, de 20.1.2014, às fls. 4.230/4.231, que não 

apontou nenhuma irregularidade em seu processamento. 

Dessa maneira, em que pese esse veículo não constar originariamente do processo 

e tampouco estar no período da garantia, parece não restar dúvida de que o serviço de fato foi 

executado e, portanto, em princípio, não se vislumbra dano concreto ao erário.  

Porém, faz se necessário relatar o caso como mais uma evidência de deficiência 

na autuação processual e no sistema de controle da ALE/RO, posto que o processo em questão 

foi aberto para atender uma finalidade específica e no seu bojo foram sendo adicionadas 

situações novas. 

De mais a mais, é relevante ponderar que este processo administrativo passou pelo 

crivo de diversas áreas de controle da ALE/RO, tais como: Advocacia Geral, Controladoria 

Geral e Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e Serviços, 

que se manifestaram por diversas vezes nos autos e em nenhuma oportunidade foi relatada 

qualquer irregularidade grave em relação ao processamento das despesas relacionadas com a 

prestação de serviços de manutenção e reposição de peças de veículos, objeto do processo 

administrativo n. 00868/2011. 
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À vista do exposto e a despeito do sistema de controle da ALE/RO não ter 

identificado nenhuma irregularidade nos autos do processo administrativo n. 00868/2011, 

considerando a inconsistência observada no DANFE n. 105302 (fl. 4.297)
32

, de 7.7.2014 e a 

Nota Fiscal de Serviços n. 007015 (fl. 4.299)
33

, de 7.7.2014, que informa que o veículo SW4 

(placa NCZ 6905) estaria, na data da manutenção (7.7.2014) com 90.037 km rodados. Enquanto 

o DANFE n. 105301 (fl. 4.296)
34

, de 7.7.2014  e a Nota Fiscal de Serviços n. 007014 (fl. 

4.298)
35

, de 7.7.2014 (portando, documentos fiscais com numeração inferior), reporta que o 

mesmo veículo SW4 (placa NCZ 6905) estaria, na data da manutenção (7.7.2014), com 92.782 

km rodados, esse Corpo Técnico sugere ao Conselheiro Relator que inste o Gestor Máximo da 

ALE/RO a esclarecer melhor estes fatos. 

2.3.6.2 Cópia do Processo Administrativo n. 00919/2012 – Manutenção de 

veículos (fls. 3.748/4.118) 

Preliminarmente, registra-se que as cópias da documentação atinente a esse 

processo estão incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Trata-se da contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e 

reposição de peças de veículos em período de garantia do fabricante. 

Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

0206/DT/ALE/RO, de 16.7.2012, à fl. 3.750, expedido pela Divisão de Transporte da ALE e 

destinado à Secretaria Administrativa, solicitando abertura de processo para contratação direta 

com concessionária de veículo exclusiva. 

Compulsando os autos, percebe-se a existência da seguinte principal 

documentação atinente ao processo administrativo n. 00919/2012: 

a) Declaração de que a empresa SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA., CNPJ n. 05.888.433/0001-49, é concessionária autorizada Chevrolet na cidade de Porto 

Velho, à fl. 3.751; 

b) Estimativa de custo de revisão, fornecida pela empresa SABENAUTO 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., à fl. 3.753; 

c) Parecer Jurídico n. 475/AG/ALE/2012, de 13.8.2012, firmado pela Senhora 

ALCINA MOURA ATALLAH – Advogada – ALE/RO, às fls. 3.754/3.760, opinando pela 

possibilidade da contratação dos serviços com inexigibilidade/dispensa de licitação; 

d) Termo de Ratificação de Inexigibilidade/dispensa de licitação, de 28.8.2012, 

firmado pelo Senhor ARILDO LOPES DA SILVA – então Secretaria Geral da ALE/RO, à fl. 

3.781, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 052, de 22.8.2012, à fl. 3.782; 

e) Relatório de Auditoria n. 0901/CG/2012, de 25.9.2012, às fls. 3.803/3.804, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

                                                           
32

 Correspondente à fl. 498 dos autos do processo administrativo n. 00868/2011. 
33

 Correspondente à fl. 500 dos autos do processo administrativo n. 00868/2011. 
34

 Correspondente à fl. 497 dos autos do processo administrativo n. 00868/2011. 
35

 Correspondente à fl. 499 dos autos do processo administrativo n. 00868/2011. 
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ALE/RO – e pelo Senhor ALEXANDRO CARLOS GOMES – Assistente Técnico/ALE-RO, 

que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

f) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0254/2012/ALE, de 20.9.2012, às fls. 3.797, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

g) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0267/2012/ALE, de 24.10.2012, às fls. 3.818, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

h) Relatório de Auditoria n. 0919/CG/2012, de 30.10.2012, às fls. 3.824/3.825, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, pelo Senhor HIGO S. PINTO GONÇALVES – Assistente Técnico/ALE-RO, que não 

reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

i) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0285/2012/ALE, de 29.11.2012, às fls. 3.846, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

i) Relatório de Auditoria n. 01159/CG/2012, de 5.12.2012, às fls. 3.852/3.853, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO - e pelo Senhor ALEXANDRO CARLOS GOMES – Assistente Técnico/ALE-RO, que 

não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

j) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 060/2013/ALE, de 2.4.2013, às fls. 3.871, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

k) Relatório de Auditoria n. 0270/CG/2012
36

, de 3.4.2013, às fls. 3.875/3.876, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO - pelo Senhor DAVID REYES ORTIZ – Assistente Técnico/ALE-RO, que não reporta 

nenhuma irregularidade grave nos autos; 

l) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 079/2013/ALE, de 23.4.2013, à fl. 3.897, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

m) Relatório de Auditoria n. 0399/CG/2012
37

, de 30.4.2013, às fls. 3.908/3.909, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO - e pelo Senhor ALEXANDRO CARLOS GOMES – Assistente Técnico/ALE-RO, que 

não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

n) Informação Jurídica, de 7.4.2014, firmada pelo Senhor LEME BENTO 

LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 4.056/4.057, recomendando o empenhamento da 

despesa na modalidade dispensa de licitação; 

                                                           
36

 Com a ressalva que o ano correto é 2013. 
37

 Com a ressalva que o ano correto é 2013. 
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o) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 240/2013/ALE, de 7.10.2013, à fl. 3.926, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

p) Relatório de Auditoria n. 01191/CG/2013, de 9.10.2013, às fls. 3.930/3.931, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, pelo Senhor HIGO S. PINTO GONÇALVES – Assistente Técnico/ALE-RO, que não 

reporta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

q) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 258/2013/ALE, de 30.10.2013, à fl. 3.960, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

r) Relatório de Auditoria n. 01301/CG/2013, de 4.11.2013, às fls. 3.964/3.935, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pela Senhora GRACE APARECIDA FERNANDES SILA – Assistente 

Técnica/ALE/RO -, que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos;  

s) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0297/2013/ALE, de 30.10.2013, à fl. 3.291, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

t) Relatório de Auditoria n. 01551/CG/2013, de 10.12.2013, às fls. 3.989/3.990, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pelo Senhor CALIL MACHADO SANTANA – Assistente Técnico/ALE/RO -, que 

não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos;  

u) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0318/2013/ALE, de 30.12.2013, à fl. 4.011, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

v) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0072/2014/ALE, de 30.12.2013, à fl. 4.049, certificando os serviços prestados pela 

empresa; 

w) Relatório de Auditoria n. 0562/CG/2014, de 8.4.2014, às fls. 4.058/4.059, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, e pela Senhora GRACE APARECIDA FERNANDES SILA – Assistente 

Técnica/ALE/RO -, que não reporta nenhuma irregularidade grave nos autos;  

x) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0115/2014/ALE, de 23.4.2014, à fl. 4.080, certificando os serviços prestados pela 

empresa; e 

y) Relatório de Auditoria n. 0743/CG/2012
38

, de 12.5.2014, às fls. 4.085/4.086, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da 

ALE/RO -, pelo Senhor HIGO S. PINTO GONÇALVES – Assistente Técnico/ALE-RO, que não 

reporta nenhuma irregularidade grave nos autos. 

                                                           
38

 Com a ressalva que o ano correto é 2014. 
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Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 00919/2012, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$764,72 (setecentos e 

sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme nota de empenho n. 2013NE01278, 

de 31.12.2013, à fl. 4.016, e nota de empenho n. 2013NE01279, de 31.122013, à fl. 4.017. 

Entretanto constam nos autos faturas emitidas pela empresa SABENAUTO 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., relativas ao exercício de 2013, no valor de R$5.978,94 

(cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme demonstrado 

no quadro a Seguir: 

EMPENHO NÚMERO NF/DANFE N. VALOR (R$) 

2012NE000826 e 2012NE00827 121014 (Fl. 3.861)             269,72  

 2012NE000826 e 2012NE00827 163141 (Fl. 3.862)             764,72  

2012NE000826 e 2012NE00827 121732 (Fl. 3.889)             211,54  

2012NE000826 e 2012NE00827 121957 (Fl. 3.890)             125,38  

2012NE000826 e 2012NE00827 168088 (Fl. 3.917)             972,08  

2012NE000826 e 2012NE00827 139786 (Fl. 3.918)             467,08  

2012NE000826 e 2012NE00827 140821 (Fl. 3.942)             211,54  

2012NE000826 e 2012NE00827 141932 (Fl. 3.951)             269,72  

2012NE000826 e 2012NE00827 00029 (Fl. 3.952)             495,00  

2012NE000826 e 2012NE00827 146894 (Fl. 3.976)             822,44  

2012NE000826 e 2012NE00827 1698 (Fl. 3977)             605,00  

2012NE000826 e 2012NE00827 148578 (Fl. 4.002)             269,72  

2012NE000826 e 2012NE00827 2119 (Fl. 4.003)             495,00  

TOTAL          5.978,94  

Compulsando os autos, nos pareceu que essas despesas foram empenhadas no 

exercício de 2012, inscritas em restos a pagar não processados e somente liquidadas no exercício 

de 2013. É relevante mencionar que essa sistemática adotada pelos gestores da ALE/RO, em 

tese, vai de encontro ao princípio da programação e da anualidade orçamentária.  

Todavia, é relevante ponderar que este processo administrativo passou pelo crivo 

de diversas áreas de controle da ALE/RO, tais como: Advocacia Geral, Controladoria Geral e 

Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e Serviços, que se 

manifestaram por diversas vezes nos autos e em nenhuma oportunidade foi relatada qualquer 

irregularidade grave em relação ao processamento das despesas relacionadas com a prestação de 

serviços de manutenção e reposição de peças de veículos, objeto do processo administrativo n. 

00919/2012. 

Desse modo, considerando que não encontramos indícios concretos de dano ao 

erário no material analisado, ainda que as cópias da documentação atinente a esse processo 

estejam incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 

deste Relatório Técnico, opinamos pela regularidade destas despesas. 
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2.3.6.3 Cópia do Processo Administrativo nº 00507/2013 – Contratação de 

Plano de Manutenção Preventiva de 36 meses de uso ou 100.000 km rodados, para os 

veículos Traiblazers – placa NBY3613; NBY3093; e NBY3073 (fls. 6.434/7.066). 

Preliminarmente, registra-se que as cópias da documentação atinente a esse 

processo estão incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Trata-se da contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e 

reposição de peças de veículos em período de garantia do fabricante dos veículos Traiblazers – 

placa NBY3613, NBY3093 e NBY3073, contratada na modalidade de dispensa da licitação, com 

fundamento no inciso XVII art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, junto à empresa Sabenauto 

Comercio de Veículos Ltda., conforme Aviso de Dispensa de Licitação publicada no DO-e-

ALE/RO, nº 078, de 28.5.2013 (cópia à fl. 6.486), no valor de R$49.883,58 (quarenta e nove mil, 

oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) Declaração de que a empresa Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., CNPJ n. 

05.888.433/0001-49, é distribuidor exclusivo da marca CHEVROLET na cidade de Porto Velho, 

à fl. 6.437; à fl. 6.807; à fl. 6.947; à fl. 6.991; à fl. 7.039;   

b) Estimativa de custo de revisão, fornecida pela empresa Sabenauto Comercio de 

Veículos Ltda., às fls. 6.438/6.469;  

c) “Parecer Jurídico/Informação” n. 136/AG/ALE/RO/2013, firmado em 

27.5.2013, pela Senhora SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada – ALE/RO, às fls. 

6.481/6.484, favorável à contratação; 

d) Notas de Empenho nº 2013NE00521 e 2013NE00523, emitidas em 3.6.2013 

(às fls. 6.498/6.499); Notas de Empenho nº 2014NE00558 e 2014NE00559, emitidas em 

28.5.2014 (às fls. 6.836/6.837); Notas de Empenho nº 2015NE00055 e 2015NE0056, emitidas 

em 5.1.2015 (às fls. 6.921/6.922); Notas de Empenho nº 2015NE00282 e 2015NE00283, 

emitidas em 23.3.2015 (às fls. 7.017/7.018); 

O quadro abaixo, elaborado com base nas cópias das notas fiscais insertas nos 

autos do processo administrativo n. 00507/2013, apresenta uma síntese das 

revisões/manutenções dos veículos Traiblazers, placa: NBY3613, NBY3093 e NBY3073: 

DADOS DO VEÍCULO DADOS DO VEÍCULO DADOS DO VEÍCULO 

CHASSI 
PLAC

A 

 AQUISIÇÃO   

CHASSI 
PLAC

A 

 AQUISIÇÃO   

CHASSI PLACA 

 AQUISIÇÃO   

DATA NF DATA NF DATA NF 

9BG156MHODC45320

8 

NBY 

3073 
 

 

9BG156MHODC45765

6 

NBY 

3093 
 

 

9BG156MHODC45476

0 

NBY 

3613 
  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

13/6/1

3 

9.268 

(fls. 

6.504 e 

6.507) 

        505,70  
13.6.13

  

10.827 

(fls. 

6.505 e 

6.508) 

 505,70 13.6.13 

10.120 (fls. 

6.506 e 

6.509) 

           

505,70  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 
DATA KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 
DATA KM 

VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 
DATA KM 

VALOR 

(R$) 
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DADOS DO VEÍCULO DADOS DO VEÍCULO DADOS DO VEÍCULO 

4.12.1

3 

29.938 

(fls. 

6.713/7.

614 

1.998,82 8.7.13  

20.100 

(fls. 

6.535/6.

536) 

 1.369,21 15.8.13 

20.640 (fls. 

6.561/6.562

) 

    1.369,21 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

11.4.1

4 

44.360 

(fls. 

6.799/6.

800) 

1.820,74  11.9.13 

31.024 

(fls. 

6.587/6.

588) 

    

1.998,82  

4.10.13 

25.10.13 

28.451; 

31.247; 

(fls. 

6.614/6.615 

e 

6.658/6.659

) 

3.203,22  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

12.6.1

4 

52.183 

(fls. 

6.841 e 

6.843) 

1.375,21 

21.10.1

3 

25.10.1

3 

25.10.1

3 

40.125; 

41.103; 

38.459; 

(fls. 

6.644/6.

650) 

4.737,45  21.11.13 

38.122 (fls. 

6.686/6.687

) 

1.820,74  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

13.1.1

5 

61.245 

(fls. 

6.933/6.

935) 

1.908,82  4.12.13 

49.299 

(fls. 

6.715/6.

716) 

1.375,21 17.1.14 

55.629 (fls. 

6.744 e 

6.746) 

   1.375,21  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

13.1.1

5 

72.784 

(fls. 

6.937/6.

938) 

1.870,74  
21.3.14

  

60.243 

(fls. 

6.771/6.

772)  

1.908,82  8.4.14 

66.000 (fls. 

6.790/6.791

) 

1.908,82  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO  

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO  

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

26.2.1

5 

85.546 

(fls. 

6.973/6.

874 e 

8.981/8.

982) 

4.680,81 8.4.14  

71.271 

(fls. 

6.796/6.

797) 

 1.870,74 16.4.14 

70.012 (fls. 

6.793/6.794

) 

           

1.870,74  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

26.2.1

5 

90.185 

(fls. 

6.977/6.

978) 

1.433,21 18.6.14 

80.858 

(fls. 

6.898 e 

6.900) 

2.175,06 12.6.14 

80.132 (fls. 

6.842 e 

6.844) 

2.175,06  

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

24.3.1

5 

25.3.1

5 

 

96.883; 

100.411

; 

 (fls. 

7.021/7.

022 e 

7.029/7.

030) 

2.852,08 
26.6.14

  

91.000 

(fls. 

6.897 e 

6.899) 

1.433,21 27.2.15 

91.290 (fls. 

6.969/6.970

) 

1.433,21 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

REVISÃO/MANUTEN

ÇÃO 

DATA KM 
VALOR 

(R$) 

   
29.10.1

4  

99.709 

(fls. 

6.870/6.

871) 

 2.170,35 24.3.15  

104.232 

(fls. 

7.025/7.026

) 

2.170,35  

TOTAL   18.446,13  TOTAL 19.544,57  TOTAL     17.832,26  

TOTAL DAS FATURAS (NFs) DOS TRÊS VEÍCULOS - Traiblazers, placa: NBY3073, NBY3093 e NBY3613.     55.822,96  

e) NOTAS FISCAIS DE PEÇAS E SERVIÇOS: DANFE – Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal Eletrônica, nº 128.402, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

13.6.2013 (fl. 6.504); NFPS - Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 165008, emitida pela 

Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 13.6.2013 (fl. 6.507);  DANFE – Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 128.403, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos 

Ltda., em 13.6.2013; NFPS - Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 165009, emitida pela 
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Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 13.6.2013 (fl. 6.508); DANFE – Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 128.404, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos 

Ltda., em 13.6.2013; NFPS - Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 165010, emitida pela 

Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 13.6.2013 (fl. 6.509); NFPS - Nota Fiscal de 

Prestação de Serviços, nº 165614, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

8.7.2013 (fl. 6.535); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 130.844, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 8.7.2013 (fl. 6.536); NFPS - Nota Fiscal 

de Prestação de Serviços, nº 166798, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

15.8.2013 (fl. 6.561); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 135.003, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 15.8.2013 (fl. 6.562); NFPS - Nota 

Fiscal de Prestação de Serviços, nº 167577, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., 

em 11.9.2013 (fl. 6.587); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 137.790, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 11.9.2013 (fl. 6.588);  NFS-e - Nota 

Fiscal de Serviços Eletrônica, nº 55, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

4.10.2013 (fl. 6.614); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 140.219, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 4.10.2013 (fl. 6.615); DANFE – 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 141.930, emitida pela Sabenauto Comercio de 

Veículos Ltda., em 21.10.2013 (fl. 6.644); RPS – Recibo Provisório de Serviços, nº 27, emitida 

pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 21.10.2013 (fl. 6.645); DANFE – Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 142.386, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos 

Ltda., em 25.10.2013 (fl. 6.647); RPS – Recibo Provisório de Serviços, nº 178, emitida pela 

Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 25.10.2013 (fl. 6.648); DANFE – Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 142.384, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos 

Ltda., em 25.10.2013 (fl. 6.650); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 

142.382, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 25.10.2013 (fl. 6.658); RPS – 

Recibo Provisório de Serviços, nº 177, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

25.10.2013 (fl. 6.659); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 145.329, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 21.11.2013 (fl. 6.686); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 866, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

21.11.2013 (fl. 6.687); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 146.893, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 4.12.2013 (fl. 6.713); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 1292, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

4.12.2013 (fl. 6.714); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 146.895, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 4.12.2013 (fl. 6.715); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 1294, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

4.12.2013 (fl. 6.716); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 151.561, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 17.1.2014 (fl. 6.744); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 2404, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

17.1.2014 (fl. 6.746); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 157.347, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 21.3.2014 (fl. 6.771); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 3959, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

21.3.2014 (fl. 6.772); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 158.951, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 8.4.2014 (fl. 6.790); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 4409, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

8.4.2014 (fl. 6.791); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 159.663, 
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emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 16.4.2014 (fl. 6.793); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 4632, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

16.4.2014 (fl. 6.794); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 158.952, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 8.4.2014 (fl. 6.796); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 4410, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

8.4.2014 (fl. 6.797); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 159.299, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 11.4.2014 (fl. 6.799); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 4528, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

11.4.2014 (fl. 6.800); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 164.956, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 12.6.2014 (fl. 6.841); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 6119, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

12.6.2014 (fl. 6.843); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 164.982, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 12.6.2014 (fl. 6.842); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 6131, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

12.6.2014 (fl. 6.844); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 177.877, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 29.10.2014 (fl. 6.870); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 10391, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

29.10.2014 (fl. 6.871); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 166.094, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 26.6.2014 (fl. 6.897); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 6535, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

26.6.2014 (fl. 6.899); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 165.396, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 18.6.2014 (fl. 6.898); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 6268, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

18.6.2014 (fl. 6.900); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 184.938, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 13.1.2015 (fl. 6.933); NFS-e – Nota 

Fiscal de Serviços Eletrônica, nº 12853, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

13.1.2015 (fl. 6.935); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 184.939, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 13.1.2015 (fl. 6.937); NFS-e – Nota 

Fiscal de Serviços Eletrônica, nº 12854, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

13.1.2015 (fl. 6.938); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 189.435, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 27.2.2015 (fl. 6.969); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 13911, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

27.2.2015 (fl. 6.970); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 189.271, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 26.2.2015 (fl. 6.973); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 13855, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

26.2.2015 (fl. 6.974); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 189.378, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 26.2.2015 (fl. 6.977); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 13885, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

26.2.2015 (fl. 6.978); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 189.363, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 26.2.2015 (fl. 6.981); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 13878, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

26.2.2015 (fl. 6.982); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 191.950, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 25.3.2015 (fl. 7.021); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 14775, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

25.3.2015 (fl. 7.022); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 191.719, 
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emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 24.3.2015 (fl. 7.025); RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 14703, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

24.3.2015 (fl. 7.026); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 191.645, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 24.3.2015 (fl. 7.029); e RPS – Recibo 

Provisório de Serviços, nº 14666, emitido pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 

24.3.2015 (fl. 7.030); 

Impende destacar que todas as notas fiscais têm o “ateste” de recebimento firmado 

pela Comissão de Recebimento da ALE/RO. 

f) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos tributários 

e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., 

(às fls. 6.491/6.495, 6.510/6.515, 6.537/6.542, 6.563/6.568, 6.590/6.595, 6.617/6.622, 

6.652/6.656, 6.661/6.666, 6.689/6.694, 6.719/6.724, 6.747/6.752, 6.774/6.782, 6.802/6.806, 

6.847/6.852, 6.873/6.878, 6.903/6.907, 6.941/6.945, 6.985/6.989, 7.034/7.038; 

g) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 140/2013/ALE, de 19.6.2013, firmado pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA 

– Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pela Senhora 

GEANE SOCORRO LOPES DA SILVA – Membro, (à fl. 6.517);  

h) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 164/2013/ALE, de 15.7.2013, firmado pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA 

– Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor 

IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 6.543); Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 192/2013/ALE, de 15.8.2013, 

firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA 

JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – 

Membro, (à fl. 6.569); Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 219/2013/ALE, de 16.9.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA 

– Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor 

IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 6.596); Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 242/2013/ALE, de 9.10.2013, 

firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA 

JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – 

Membro, (à fl. 6.623); Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 255/2013/ALE, de 30.10.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES 

SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo 

Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 6.668); Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 279/2013/ALE, de 28.11.2013, 

firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA 

JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – 

Membro, (à fl. 6.695); Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 308/2013/ALE, de 13.12.2013, firmado pela Senhora AURIANE GALVÃO DA 

SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo 

Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 6.725); Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 017/2014/ALE, de 21.1.2014, 
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firmado pela Senhora JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA 

JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – 

Membro, (à fl. 6.753); Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 074/2014/ALE, de 25.3.2014, firmado pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA 

– Presidente -, pelo Senhor GLIMANÊS BENTES PEREIRA – Membro -, pela Senhora 

AURIANE GALVÃO DA SILVA – Membro -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA 

RAVANE – Membro -, pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Membro, (à fl. 6.779); 

Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 

0101/2014/ALE, de 23.4.2014, firmado pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – 

Presidente -, pelo Senhor GLIMANÊS BENTES PEREIRA – Membro -, pela Senhora 

AURIANE GALVÃO DA SILVA – Membro -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA 

RAVANE – Membro -, pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Membro, (à fl. 6.811); 

Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 

0148/2014/ALE, de 16.6.2014, firmado pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – 

Presidente -, pelo Senhor GLIMANÊS BENTES PEREIRA – Membro -, pela Senhora 

AURIANE GALVÃO DA SILVA – Membro -, pelo Senhor JOSE HERONIDAS DE 

OLIVEIRA – Membro -, pelo Senhor MAGNALDO SILVA DE JESUS – Membro, (à fl. 6.853); 

Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 

0313/2014/ALE, de 13.11.2014, firmado pelo Senhor JOSE HERONIDAS DE OLIVEIRA – 

Presidente -, pelo Senhor EDVILSON BRAZ DE OLIVEIRA – Membro -, pela Senhora 

AURIANA GALVÃO DA SILVA – Secretária -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – 

Membro -, pelo Senhor MAGNALDO SILVA DE JESUS – Membro, (à fl. 6.880); Termo de 

Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 0374/2014/ALE, de 

18.12.2014, firmado pelo Senhor JOSE HERONIDAS DE OLIVEIRA – Presidente -, pelo 

Senhor EDVILSON BRAZ DE OLIVEIRA – Membro -, pela Senhora AURIANA GALVÃO 

DA SILVA – Secretária -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro -, pelo 

Senhor MAGNALDO SILVA DE JESUS – Membro, (à fl. 6.908); Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 025/2015/ALE, de 21.1.2015, 

firmado pelo Senhor JOSE HERONIDAS DE OLIVEIRA – Presidente -, pelo Senhor 

EDVILSON BRAZ DE OLIVEIRA – Membro -, pela Senhora AURIANA GALVÃO DA 

SILVA – Secretária -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro -, pelo Senhor 

MAGNALDO SILVA DE JESUS – Membro, (à fl. 6.948); Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 092/2015/ALE, de 9.3.2015, firmado 

pelo Senhor EUNILSON COSTA FREITAS – Presidente -, pelo Senhor JAMILTON DA 

SILVA COSTA – Membro -, pela Senhora SANDRA GALDINO LEITE DE SOUZA - 

Membro, (à fl. 6.992); e Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 145/2015/ALE, de 17.4.2015, firmado pelo Senhor FREDSON BARROSO FREIRE 

– Presidente -, pelo Senhor ROSILVALDO DA SILVA MOQUEDACE -, pelo Senhor 

EUNILSON COSTA FREITAS – Membro -, pelo Senhor JAMILTON DA SILVA COSTA – 

Membro -, pelo Senhor EDVILSON BRAZ DE OLIVEIRA – Secretário, (à fl. 7.041); e 

i) Relatório do Controle Interno, nº 0681/CG/2012 (às fls. 6.521/6.523), de 

24.6.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; Relatório do Controle 

Interno, nº 0826/CG/2013 (às fls. 6.547/6.549), de 17.7.2013, firmado pela Senhora SANDRA 

MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma 
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irregularidade nos autos; Relatório do Controle Interno, nº 0943/CG/2013 (às fls. 6.573/6.575), 

de 19.8.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; Relatório do 

Controle Interno, nº 1123/CG/2013 (às fls. 6.600/6.603), de 25.9.2013, firmado pela Senhora 

SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não 

aponta nenhuma irregularidade nos autos; Relatório do Controle Interno, nº 1213/CG/2013 (às 

fls. 6.629/6.631), de 14.10.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO 

BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos 

autos; Relatório do Controle Interno, nº 1303/CG/2013 (às fls. 6.672/6.674), de 4.11.2013, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; Relatório do Controle 

Interno, nº 1556/CG/2013 (às fls. 6.699/6.701), de 11.12.2013, firmado pela Senhora SANDRA 

MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma 

irregularidade nos autos; Relatório do Controle Interno, nº 1621/CG/2013 (às fls. 6.730/6.732), 

de 19.12.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; Relatório do 

Controle Interno, nº 0090/CG/2014 (às fls. 6.757/6.759), de 27.1.2014, firmado pela Senhora 

SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não 

aponta nenhuma irregularidade nos autos; Relatório do Controle Interno, nº 0484/CG/2014 (às 

fls. 6.785/6.787), de 27.3.2014, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO 

BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos 

autos; Relatório do Controle Interno, nº 0692/CG/2014 (às fls. 6.816/6.818), de 5.5.2014, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; Relatório do Controle 

Interno, nº 0996/CG/2014 (às fls. 6.857/6.859), de 24.6.2014, firmado pela Senhora SANDRA 

MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma 

irregularidade nos autos; Relatório do Controle Interno, nº 01703/CG/2014 (às fls. 6.884/6.885), 

de 17.11.2014, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; Relatório do 

Controle Interno, nº 002/CG/2015 (às fls. 6.912/6.914), de 5.1.2015, firmado pela Senhora 

SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não 

aponta nenhuma irregularidade nos autos; Relatório do Controle Interno, nº 0129/CG/2015 (às 

fls. 6.952/6.954), de 28.1.2015, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO 

BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos 

autos; Relatório do Controle Interno, nº 0371/CG/2015 (às fls. 6.997/6.999), de 13.3.2015, 

firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; e Relatório do Controle 

Interno, nº 0544/CG/2015 (às fls. 7.046/7.048), de 27.4.2015, firmado pela Senhora SANDRA 

MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma 

irregularidade nos autos. 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de dispensa de licitação. 
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Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 00507/2013 

passou pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da 

Advocacia Geral, da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e 

Fiscalização de Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma 

irregularidade grave no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.6.4 Cópia do Processo Administrativo nº 00836/2013 – Contratação de 

Plano de Manutenção Preventiva de 36 meses de uso ou 100.000 km rodados, para o veículo 

Traiblazer – placa NBY7196 (fls. 7.622/7.881). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com contratação de plano de 

manutenção preventiva de 36 meses de uso ou 100.000 km rodados, para o veículo 

Trailblazer, Placa NBY7196, contratada na modalidade de dispensa da licitação, com 

fundamento no inciso XVII art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, junto à empresa Sabenauto 

Comercio de Veículos Ltda., conforme Aviso de Dispensa de Licitação publicada no DO-e-

ALE/RO, nº 133, de 3.9.2013 (cópia à fl. 7.680), no valor de R$16.998,86 (dezesseis mil, 

novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 29.8.2013, pela Senhora 

SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada – ALE/RO, às fls. 7.653/7.656, favorável à 

contratação; 

b) Nota de Empenho nº 2013NE00831, emitida em 6.9.2013 (à fl. 7.683) e Nota 

de Empenho nº 2013NE00836, emitida em 6.9.2013 (à fl. 7.688); Nota de Empenho nº 

2015NE00038, emitida em 5.1.2015 (à fl. 7.810) e Nota de Empenho nº 2015NE00040, emitida 

em 5.1.2015 (à fl. 7.811); 

Quadro abaixo, elaborado com base nas notas fiscais insertas nos autos,  evidencia 

os gastos com as revisões de 10.000 km a 100.000 km rodados: 

KM SABENAUTO 
GASTOS 

SABENAUTO (R$) 
DATA 

Notas Peças e 

Serviços 
KM 

VALOR DAS 

NOTAS (R$) 

10.000 505,70 25/09/2013 139.362/167969 10.100 505,70 

20.000 1.369,21 08/11/2013 143.948 10.100 141,38 

30.000 1.998,82 19/11/2013 145.022/815 29.100 1.614,20 

40.000 1.827,74 20/11/2013 145.163/848 29.100 1.808,82 

50.000 1.375,21 21/03/2014 157.368/3972 40.100 1.827,74 

60.000 2.038,82 23/05/2014 162.911/5528 50.086 1.375,21 
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70.000 1.870,74 26/02/2015 189.267/13851 89.797 1.433,21 

80.000 2.175,06 24/03/2015 191.717/14702 100.069 2.398,35 

90.000 1.433,21 - - - - 

100.000 2.398,35 - - - - 

TOTAL 16.998,86 - - - 11.104,61 

c) NOTAS FISCAIS DE PEÇAS E SERVIÇOS: NFPS - Nota Fiscal de Prestação 

de Serviços, nº 167969, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 25.9.2013 (fl. 

7.691); DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 139.362, emitida pela 

Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 25.9.2013 (fl. 7.692);  DANFE – Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 145.163, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos 

Ltda., em 20.11.2013; DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 145.022, 

emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 19.11.2013; DANFE – Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 143.948, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos 

Ltda., em 8.11.2013; RPS – Recibo Provisório de Serviços, nº 815, emitida pela Sabenauto 

Comercio de Veículos Ltda., em 19.11.2013 (fl. 7.720); RPS – Recibo Provisório de Serviços, nº 

848, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 20.11.2013 (fl. 7.721); DANFE – 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 157.368, emitida pela Sabenauto Comercio de 

Veículos Ltda., em 21.3.2014 (7.754);  RPS – Recibo Provisório de Serviços, nº 3972, emitida 

pela Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 21.3.2014 (fl. 7.755); DANFE – Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 162.911, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos 

Ltda., em 23.5.2014 (7.781); RPS – Recibo Provisório de Serviços, nº 5528, emitida pela 

Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 23.5.2014 (fl. 7.782); DANFE – Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 189.267, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos 

Ltda., em 26.2.2015 (7.818); RPS – Recibo Provisório de Serviços, nº 13851, emitida pela 

Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 26.2.2015 (fl. 7.819); DANFE – Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 191.717, emitida pela Sabenauto Comercio de Veículos 

Ltda., em 24.3.2015 (7.848); e RPS – Recibo Provisório de Serviços, nº 14702, emitido pela 

Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., em 24.3.2015 (fl. 7.849); 

Impende mencionar que todas as notas fiscais têm o “ateste” de recebimento 

firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO. 

d) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos tributários 

e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Sabenauto Comercio de Veículos Ltda., 

(às fls. 7.672/7.678, 7.694/7.699, 7.726/7.730, 7.757/7.762, 7.784/7.788, 7.822/7.826, 

7.853/7.857); 

e) Termos de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 218/2013/ALE, de 11.9.2013, e o nº 280/2014/ALE, de 28.11.2013, ambos firmado 

pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA 

SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (às fls. 

7.700 e 7.731);  Termos de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 074/2014/ALE, de 25.3.2014, e o nº 130/2014/ALE, ambos firmado pelo senhor 

IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA 

RAVANE – Membro -, pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Membro -, pelo Senhor 

GLIMANÊS BENTES PEREIRA – Membro -, pela Senhora AURIANA GALVÃO DA SILVA 

– Membro, (às fls. 7.763 e 7.789); Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais Serviços, nº 091/2015/ALE, de 9.3.2015, firmado pelo Senhor EUNILSON COSTA 
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FREITAS – Presidente-, pela Senhora SANDRA GALDINO LEITE DE SOUZA – Membro-, 

pelo Senhor JAMILTON DA SILVA COSTA – Membro, (à fl. 7.829); e Termo de 

Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 160/2015/ALE, de 

27.4.2015, firmado pelo Senhor FREDSON BARROSO FREIRE – Presidente -, pelo Senhor 

EUNILSON COSTA FREITAS – Membro -, pelo Senhor ROSIVALDO DA SILVA 

MOQUEDACE – Membro -, pelo Senhor JAMILTON DA SILVA COSTA – Membro -, pelo 

Senhor EDVILSON BRAZ DE OLIVEIRA – Secretário, (à fl. 7.860); 

f) Relatórios do Controle Interno: nº 1129/CG/2013 (às fls. 7.704/7.706), de 

30.9.2013, nº 1497/CG/2013 (às fls. 7.735/7.737), de 3.12.2013, nº 0485/CG/2014 (às fls. 

7.768/7.769), de 28.3.2014,  nº 0972/CG/2014 (às fls. 7.793/7.794), de 11.6.2014,  nº 

0376/CG/2015 (às fls. 7.836/7.837), de 13.3.2015,  nº 0560/CG/2015 (às fls. 7.865/7.866), de 

29.4.2015. Todos firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral/ALE-RO, a qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos. 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 00836/2013 

passou pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da 

Advocacia Geral, da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e 

Fiscalização de Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma 

irregularidade grave no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.7 Cópia do Processo Administrativo n. 00973/2011 – Contratação 

empresa especializada em seguro de veículos (fls. 3.387/3.636) 

Preliminarmente, registra-se que as cópias da documentação atinente a esse 

processo estão incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Trata-se da contratação de empresa especializada em seguro de veículos para 

atender às necessidades da ALE/RO. 

Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

386/SA/ALE/RO-2011, de 18.10.2011, à fl. 3.388, expedido pela Secretaria Administrativa da 

ALE e destinado à Secretaria Geral solicitando autorização para abertura de processo 

objetivando a contratação de empresa especializada em seguro de veículos para atender às 

necessidades da ALE/RO. 

Compulsando os autos, percebe-se a existência da seguinte principal 

documentação atinente ao processo administrativo n. 00973/2011: 
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a) cópias dos Documentos Auxiliar das Notas Fiscais Eletrônicas relacionados à 

aquisição dos veículos: (i) Fiat Uno Mille Economy – Placa NCS 6858; (ii) Fiat Uno Nille Way 

Econ – Placa NCS 5858; e (iii) Fiat Uno Mille Economy – Placa NCS 6878, às fls. 3.391/3.393;  

b) Cotação de preços, às fls. 3.395/3.399; às fls. 3.404/3.411; às fls. 3.415/3.419; 

às fls. 3.593/3.598;  

c) Justificativa de escolha de fornecedor e preço, de 19.10.2011, firmada pelo 

Senhor JOÃO RICARDO G. DE MENDONÇA - Secretário Geral da ALE/RO, à fl. 3.427; 

d) Parecer Jurídico n. 0252/2011/AG/ALE, de 19.10.2011, firmado pelo Senhor 

ÉDNO MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado – ALE/RO, às fls. 3.429/3.432, opinando pela 

legalidade da contratação com dispensa de licitação; 

e) Aviso de dispensa de licitação, à fl. 3.485, e comprovante de publicação 

veiculada no Diário da ALE/RO n. 139, Anais 2011, de 24.10.2011, à fl. 3.486; 

f) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 039/2012/ALE
39

, de 8.2.2012, à fl. 3.508; 

g) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 083/2012/ALE, de 13.3.2012, à fl. 3.533; 

h) Comprovante de pagamento da ordem bancária n. 2012OB000539, no valor de 

R$6.827,10 (seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos), à fl. 3.537; da ordem 

bancária n. 2012OB03483, no valor de R$7.140,29 (sete mil, cento e quarenta reais e vinte e 

nove centavos), à fl. 3.579; e da ordem bancária n. 2014OB00280, no valor de R$7.140,29 (sete 

mil, cento e quarenta reais e vinte e nove centavos), à fl. 3.633; 

i) Apólice de Seguro, às fls. 3.539/3.549; às fls. 3.582/3.584; 

j) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 024/2014/ALE, de 28.1.2014, à fl. 3.624; e 

k) Cópia do Relatório de Auditoria n. 0120/CG/2014, às fls. 3.628/3.629, de 

31.1.2014, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral da ALE/RO – e pelo Senhor CALIL MACHADO SANTANA – Assistente Técnico – que 

não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos. 

É relevante registrar que a contratação do seguro em análise foi formalizada por 

meio do Contrato n. 021/ALE-RO/2011, de 1.11.2011, às fls. 3.425/3.501, celebrado entre a 

empresa MAFRE Vera Cruz Seguradora S/A e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, 

publicado no Diário Oficial da ALE/RO, n. 163, Anais 2011, de 21.12.2011, à fl. 3.502, que tem 

sido aditado reiteradamente, conforme evidenciado abaixo: 

i) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 021/ALE-RO/2011, de 2.1.2012, às fls. 

3.563/3.568, com vigência de 02 novembro de 2012 a 02 de novembro de 2013, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 112, de 10.12.2012, à fl. 3.570; e 

                                                           
39

 Com a ressalva de que, estranhamente, o referido “Termo de Recebimento” foi cancelado em 13.3.2012, 

conforme documento à fl. 3.530. 
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ii) Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 021/ALE/RO/2011, de 30.10.2013, às 

fls. 3.610/3.612, com vigência de 03 novembro de 2013 a 04 de novembro de 2014, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 005, de 23.1.2014, à fl. 3.613;  

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 00973/2011, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$7.140,29 (sete mil, 

cento e quarenta reais e vinte e nove centavos), conforme nota de empenho n. 2013NE01007, de 

28.10.2013, à fl. 3.592; anulado pela nota de empenho n. 2013NE01009, de 28.10.2013, à fl. 

3.601; e substituído pela nota de empenho n. 2013NE01010, de 28.10.2013, à fl. 3.602. 

Observa-se que a despesa objeto da nota de empenho n. 2013NE01010, de 

28.10.2013, à fl. 3.602, foi devidamente certificada pela Comissão de Recebimento da ALE/RO, 

conforme consta no “corpo” do boleto bancário, à fl. 3.615, e no Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e Serviços n. 024/2014/ALE, à fl. 3.624. Foi 

também regularmente liquidada, conforme Documento de Liquidação n. 2013DL03740, à fl. 

3.631. E, por fim, devidamente paga por meio da Ordem Bancária n. 2014OB00280, conforme 

documento à fl. 3.633. 

Tal despesa, relativa ao exercício de 2013, também foi objeto de análise pela 

Controladoria Geral da ALE/RO, que, após examinar a documentação encartada nos autos do 

processo administrativo, proferiu o Relatório de Auditoria n. 120/CG/2014, às fls. 3.628/3.629, 

opinando pela regularidade da despesa. 

Nesta senda, é relevante acrescentar que o processo administrativo n. 00973/2011 

passou pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da 

Advocacia Geral, da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e 

Fiscalização de Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma 

irregularidade grave no processamento desta despesa.  

Desse modo, conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na 

autuação do processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em 

princípio, atende o interesse público. Seguiuu o rito normal do processamento da despesa 

pública, uma vez que foi devidamente empenhada, liquidada e paga.  

Muito embora, em nossa concepção técnica e com a máxima vênia, no 

processamento dessa modalidade de despesa, caberia um regular procedimento de licitação 

pública para a escolha e contratação da empresa seguradora, que abrangesse toda a frota da 

ALE/RO, assegurando, em princípio, economicidade e isonomia entre os possíveis interessados, 

já que se trata de um “serviço comum”, com várias empresas no âmbito do território nacional 

aptas a participar do certame, o que, com certeza, possibilitaria economicidade para os cofres do 

Estado de Rondônia. 

É em razão disso que cabe recomendação aos atuais gestores da ALE para que, 

nas contratações futuras deste tipo de serviço, instaurem procedimento licitatório, 

preferencialmente, na modalidade “pregão eletrônico”, nos termos estabelecidos na Súmula n. 

06/2014/TCE-RO, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCERO - DOe n. 668,  p. 12, de 

14.5.2014, in verbis: 

(...) 
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Para a contratação de bens e serviços comuns deve ser utilizada, 

preferencialmente, a modalidade pregão na forma eletrônica. A utilização de 

modalidade e forma diversas, por se tratar de via excepcional, deve ser precedida de 

robusta justificativa que demonstre que ensejará resultado economicamente mais 

vantajoso que a modalidade pregão na forma eletrônica. (Grifamos). 

(...) 

2.3.8 Cópia do Processo Administrativo n. 01054/2011 – Contratação 

empresa especializada em hospedagem de sites (fls. 3.637/3.747) 

Preliminarmente, registra-se que as cópias da documentação atinente a esse 

processo estão incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Trata-se da contratação de empresa especializada em hospedagem de sites para 

atender às necessidades da ALE/RO. 

Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

443/SA/ALE/RO-2011, de 16.11.2011, à fl. 3.638, expedido pela Secretaria Administrativa da 

ALE e destinado à Secretaria Geral solicitando autorização para abertura de processo 

objetivando a contratação de empresa especializada em hospedagem de sites para atender as 

necessidades do Portal da ALE/RO. 

Compulsando os autos, percebe-se a existência da seguinte principal 

documentação atinente ao processo administrativo n. 01054/2011: 

a) Cotação de preços, às fls. 3.641/3.642;  

b) Proposta comercial apresentada pela empresa Locaweb Serviços de Internet 

S/A
40

, às fls. 3.650/3.660; 

c) Quadro comparativo de cotação, à fl. 3.661; 

d) Parecer Jurídico n. 0291/2011/AG/ALE, de 28.11.2011, firmado pelo Senhor 

LEME BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 3.667/3.669, opinando pela legalidade 

da contratação com dispensa de licitação; 

e) Aviso de dispensa de licitação, à fl. 3.706, e comprovante de publicação 

veiculada no Diário da ALE/RO n. 017, Anais 2012, de 24.2.2012, à fl. 3.707; 

f) Informação n. 001/CG/2012, de 19.3.2012, à fl. 3.720, firmado pela Senhora 

SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral da ALE/RO; 

g) Termo de Recebimento n. 04, de 12.4.2012, à fl. 3.736; e 

h) Cópia do Relatório de Auditoria n. 0326/CG/2012, às fls. 3.739/3.740, de 

31.1.2014, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral da ALE/RO – que não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 01054/2011, não 

houve execução de despesa no que se refere ao exercício de 2013. Assim, em princípio, não 

haveria o que se analisar nestes autos, já que versam sobre a Prestação de Contas do exercício de 

                                                           
40

 Com a ressalva das ausências das folhas 12 de14, 13 de 14 e 14 de 14, do referido documento. 
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2013. Porém, considerando que essa despesa foi contratada diretamente e por entender que 

comportaria um regular procedimento de licitação, é relevante expressar recomendação aos 

atuais gestores da ALE para que, nas contratações futuras deste tipo de serviço, instaurem 

procedimento licitatório, preferencialmente, na modalidade “pregão eletrônico”, nos termos 

estabelecidos na Súmula n. 06/2014/TCE-RO, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCERO 

- DOe n. 668,  p. 12, de 14.5.2014, in verbis: 

(...) 

Para a contratação de bens e serviços comuns deve ser utilizada, 

preferencialmente, a modalidade pregão na forma eletrônica. A utilização de 

modalidade e forma diversas, por se tratar de via excepcional, deve ser precedida de 

robusta justificativa que demonstre que ensejará resultado economicamente mais 

vantajoso que a modalidade pregão na forma eletrônica. (Grifamos). 

(...) 

2.3.9 Das despesas relativas ao “Programa do Jovem Aprendiz” e ao 

“Programa Bolsa Estágio Remunerado” da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

Preliminarmente, impende registrar que, em princípio, parece-nos tratar-se de uma 

despesa nova e de duração continuada, entretanto não consta nos autos a declaração do 

ordenador de despesa, nos termos do inciso II, do art. 16 da Lei Complementar n. 101 de 04 de 

maio de 2000, da informação de disponibilidade orçamentária e financeira, de que a despesa 

pretendida teria adequação com a Lei Federal n. 8.666/93, e que estaria contemplada nos 

instrumentos de planejamento, ou seja, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na Lei Orçamentária Anual. 

Observa-se nos autos que foram executadas despesas relacionadas aos programas 

“jovens aprendiz” (R$341.154,80) e “bolsa estágio remunerado” (R$611.985,92), via 

contratação direta do “Centro de Integração Empresa Escola – CIEE”, totalizando R$953.140,72 

(novecentos e cinquenta e três mil, cento e quarenta reais e setenta e dois centavos), 

correspondendo a 50,48% do montante das despesas realizadas com dispensa de licitação no 

exercício financeiro em tela. 

A fundamentação legal evocada pelo Justificante foi o Art. 24, inciso XIII, da Lei 

Federal n. 8.666/93. Vejamos a literalidade desse dispositivo legal, in verbis: 

(...) 

Art.24 - É dispensável a licitação: 

(...) 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental 

ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 

instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994). 

(...) 

É relevante ressalvar desde logo que, em nossa concepção técnica e com a 

máxima vênia, existem outras entidades no âmbito do Estado de Rondônia, inclusive com sede 
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na cidade de Porto Velho, aptas a prestarem serviços dessa natureza, justificando a realização de 

licitação para efetivar a contratação.  

Os processos administrativos relacionados à execução destes programas serão 

analisados nos tópicos seguintes. 

2.3.9.1 Cópia do Processo Administrativo n. 0790/2012 – Programa do Jovem 

Aprendiz da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 4.347/4.445) 

Relevante consignar que as cópias da documentação atinente a esse processo estão 

incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 deste 

Relatório Técnico. 

Trata-se da contratação de instituição para viabilizar a implantação do Programa 

do Jovem Aprendiz da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – PROJALE -, instituído 

pela Lei Estadual n. 2733, de 27.4.2012. 

Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

031/SPMG, de 14.6.2012, às fls. 4.348/4.349, expedido pela Secretaria de Planejamento e 

Modernização da Gestão e destinado à Secretaria Geral solicitando aprovação do Projeto Básico  

e o encaminhamento dos autos à Advocacia Geral para obter parecer quanto a possibilidade de 

contratação direta do Centro de Integração Empresa Escola, nos termos do artigo 25, caput e 

inciso II da Lei Federal n. 8.666/93. 

Compulsando os autos, percebe-se a existência da seguinte principal 

documentação atinente ao processo administrativo n. 0790/2012: 

a) Projeto Básico, de 3.5.2012, às fls. 4.350/4.358; 

b) Cópia da Lei Estadual n. 2.733/2012, de 27.4.2012, que instituiu o Programa do 

Jovem Aprendiz da Assembleia Legislativa – PROJE, voltado à formação técnico-profissional de 

jovens, mediante atividades teóricas e práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho, à fl. 

4.359; 

c) Cópia do Ofício n. 002/SPMG/ALE-RO, de 4.5.2012, destinado ao Centro de 

Integração Empresa Escola – CIEE -, à fl. 4.360; do Ofício n. 004/SPMG/ALE-RO, de 4.5.2012, 

destinado ao Instituto Euvaldo Lodi – IEL -, à fl. 4.361; e do Ofício n. 008/SPMG/ALE-RO, de 

24.8.2012, destinado ao Centro Social Selesiano Dom João Batista Costa – ISMA -, à fl. 4.419; 

solicitando apresentação de proposta comercial para participar do Programa do Jovem Aprendiz 

da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – PROJALE; 

d) Cópia da Carta n. 078/2012-IEL/RO, de 9.5.2012, expedida pela Senhora ANA 

KARYNI ALVES CAMPOS – Coordenado de Estágios e Talentos do IEL/RO, à fl. 4.362, 

informando que aquela instituição não disponibiliza os serviços referentes ao menor aprendiz; 

e) Cópia do Ofício n. 082/2012/CIEE-RO, de 15.5.2012, firmado pelo Senhor 

CLÁUDIO JOSÉ DE LIMA FERREIRA - Centro de Integração Empresa Escola – CIEE -, à fl. 

4.363, apresentando a proposta comercial para implantação do Programa Aprendiz Legal, 

conforme documento juntado às fls. 4.364/4.371; 

f) Cópia do Ofício n. 0246/2012, de 12.9.2012, expedido pelo Centro Social 

Selesiano Dom João Batista Costa – ISMA – às fls. 4.420, apresentando proposta comercial; 
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g) Parecer Jurídico n. 0593/2012/AG/ALE, de 9.10.2012, firmado pelo Senhor 

EDNO MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado – ALE/RO, às fls. 4.422/4.426, opinando pela 

legalidade da contratação do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE -, com dispensa de 

licitação, com amparo no inciso XIII do art. 24 da Lei Federal n. 8.666/93; 

h) Aviso de dispensa de licitação, de 16.10.2012, à fl. 4.428, e comprovante de 

publicação veiculada no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 078, de 17.10.2012, à fl. 4.429; 

e Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação, de 16.10.2012, à fl. 4.430, publicado no Diário 

Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 078, de 17.10.2012, à fl. 4.431; e  

i) Cópia do Contrato n. 010/2012, de 29.10.2012, celebrado entre o Centro de 

Integração Empresa Escola – CIEE – e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, às fls. 

4.438/4.445. 

Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 0790/2012, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$341.154,80 (trezentos 

e quarenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme nota de 

empenho n. 2013NE00031, de 2.1.2013. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado cópias das respectivas notas fiscais de prestação de serviços, 

devidamente certificadas por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor da contratada, 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Entretanto, em que pese a deficiência formal na autuação processual, não resta 

comprovado nos autos dano concreto ao erário, posto que o Programa do Jovem Aprendiz da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – PROJALE – foi estabelecido por lei específica 

e, ao que tudo indica, está de fato sendo executado no âmbito da ALE/RO. Além disso, trata-se 

de um processo instaurado no exercício de 2012 e, por ser de natureza continuada, estendeu sua 

execução no exercício em tela. 

Por esse motivo, opinamos pela regularidade desta despesa. 

2.3.9.2 Cópia do Processo Administrativo n. 0791/2012 – Programa de Bolsa 

Estágio Remunerado da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (fls. 4.446/4.587) 

Relevante mencionar que as cópias da documentação atinente a esse processo 

estão incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no subitem 2.3.1 

deste Relatório Técnico. 

Trata-se da contratação de instituição, sem finalidade lucrativa, especializada em 

recrutamento e seleção de estagiários devidamente matriculados em Instituição de Ensino 

Superior – IES – para viabilizar a implantação do Programa Bolsa Estágio Remunerado da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – PROBEL -, instituído pela Lei Estadual n. 

2732, de 27.4.2012. 
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Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

030/SPMG, de 14.6.2012, às fls. 4.455/4.456, expedido pela Secretaria de Planejamento e 

Modernização da Gestão e destinado à Secretaria Geral solicitando aprovação do Projeto Básico  

e o encaminhamento dos autos à Advocacia Geral para obter parecer quanto a possibilidade de 

contratação direta do Centro de Integração Empresa Escola, nos termos do artigo 25, caput e 

inciso II da Lei Federal n. 8.666/93. 

Compulsando os autos, percebe-se a existência da seguinte principal 

documentação atinente ao processo administrativo n. 0791/2012: 

a) Projeto Básico, de 3.5.2012, às fls. 4.447/4.454; 

b) Cópia da Lei Estadual n. 2.732/2012, de 27.4.2012, que instituiu o Programa 

Bolsa Estágio Remunerado da Assembleia Legislativa – PROBEL, voltado aos estudantes de 

nível superior, às fls. 4.457/4.458; 

c) Cópia do Ofício n. 001/SPMG/ALE-RO, de 4.5.2012, destinado ao Centro de 

Integração Empresa Escola – CIEE -, à fl. 4.459; do Ofício n. 003/SPMG/ALE-RO, de 4.5.2012, 

destinado ao Instituto Euvaldo Lodi – IEL -, à fl. 4.460; e do Ofício n. 007/SPMG/ALE-RO, de 

23.8.2012, destinado ao Centro Social Selesiano Dom João Batista Costa – ISMA -, à fl. 4.549; 

solicitando apresentação de proposta comercial para participar do Programa Bolsa Estágio 

Remunerado da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – PROBEL; 

d) Cópia do Ofício n. 081/2012/CIEE-RO, de 15.5.2012, firmado pelo Senhor 

CLÁUDIO JOSÉ DE LIMA FERREIRA - Centro de Integração Empresa Escola – CIEE -, à fl. 

4.461, apresentando a proposta comercial para implantação do Programa de Estágio da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – PROBEL, conforme documento juntado às fls. 

4.462/4.470; 

e) Cópia do “Plano de Trabalho para implantação do Programa de Estágio da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia” apresentado pelo Centro de Integração Empresa 

Escola – CIEE – de 6.6.2012, às fls. 4.490/4.493; 

f) Cópia do Ofício n. 0246/2012, de 12.9.2012, expedido pelo Centro Social 

Selesiano Dom João Batista Costa – ISMA – às fls. 4.550/4.551, apresentando proposta 

comercial; 

g) Parecer Jurídico n. 0594/2012/AG/ALE, de 9.10.2012, firmado pelo Senhor 

EDNO MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado – ALE/RO, às fls. 4.552/4.555, opinando pela 

legalidade da contratação do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE -, com dispensa de 

licitação, com amparo no inciso XIII do art. 24 da Lei Federal n. 8.666/93; 

h) Aviso de dispensa de licitação, de 16.10.2012, à fl. 4.557, e comprovante de 

publicação veiculada no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 078, de 17.10.2012, à fl. 4.558; 

e Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação, de 16.10.2012, à fl. 4.559, publicado no Diário 

Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 078, de 17.10.2012, à fl. 4.560; e 

i) Cópia do Contrato n. 009/2012, de 25.10.2012, celebrado entre o Centro de 

Integração Empresa Escola – CIEE – e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, às fls. 

4.566/4.572, publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 097, de 10.11.2012, à fl. 

4.574. 
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Ademais, nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 0791/2012, no que 

se refere ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$611.985,92 (seiscentos 

e onze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme nota de 

empenho n. 2013NE00032, de 2.1.2013. 

De resto, é relevante mencionar que não se identificou nas cópias dos documentos 

apresentados pelo jurisdicionado cópias das respectivas notas fiscais de prestação de serviços, 

devidamente certificadas por agentes públicos regularmente designados, e tampouco o 

documento de liquidação da despesa e respectiva ordem de pagamento em favor da contratada, 

reforçando mais uma vez a tese sustentada por este Corpo Técnico da precariedade da autuação 

processual e das deficiências no sistema de controle do órgão. Portanto, a documentação atinente 

a esse processo está incompleta e padece das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Entretanto, em que pese a deficiência formal na autuação processual, não resta 

comprovado nos autos dano concreto ao erário, posto que o Programa Bolsa Estágio 

Remunerado da Assembleia Legislativa – PROBEL - foi estabelecido por lei específica e, ao que 

tudo indica, está de fato sendo executado no âmbito da ALE/RO. Além disso, trata-se de um 

processo instaurado no exercício de 2012 e, por ser de natureza continuada, estendeu sua 

execução no exercício em tela. 

Por esse motivo, opinamos pela regularidade desta despesa. 

2.3.10 Das despesas com fornecimento de gás butano 

Preliminarmente, observa-se que foram autuados dois processos administrativos 

para atender a um mesmo objeto, a saber: (i) processo n. 0920/2012 (às fls. 4.588/4.809), cujo 

montante de despesa empenhada no exercício de 2013 foi de R$5.353,47 (cinco mil, trezentos e 

cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos); e (ii) processo n. 01149/13 (às fls. 

8.367/8.430), cujo total de despesas empenhadas no exercício de 2013 foi de R$8.740,00 (oito 

mil, setecentos e quarenta reais), caracterizando, em princípio, artifício para fugir de 

procedimento licitatório. 

Nota-se que essas despesas, consideradas isoladamente, em tese, encontraria 

respaldo legal para serem contratadas diretamente, no Art. 24, II, c/c a alínea “a”, inciso II, do 

Art. 23, todos da Lei Federal n. 8.666/93.  

Entretanto, no conjunto da despesa executada, de R$14.093,47 (quatorze mil, 

noventa e três reais e quarenta e sete centavos), representando 0,75% do montante das despesas 

realizadas com dispensa de licitação no exercício de 2013, em nosso entendimento técnico e com 

a máxima vênia, comportaria um regular procedimento licitatório, no mínimo, na modalidade 

“Convite”.  

Veja-se, neste sentido, que a Administração Pública deve observar com rigor os 

princípios basilares do orçamento-programa, sobretudo planejando suas atividades e 

estabelecendo metas para serem executadas dentro de cada exercício financeiro, em consonância 

com o princípio da anualidade orçamentária expresso em vários dispositivos da Constituição 

Federal (arts. 48, II, 165, III, e §5º, e 166), e também com previsão no art. 2º e 4º da Lei Federal 

n. 4.320/64. 
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Os processos administrativos relacionados à execução destas despesas serão 

analisados nos tópicos seguintes. 

2.3.10.1 Cópia do Processo Administrativo nº 00920/12 – Contratação de 

Empresa Fornecedora de Gás (fls. 4.588/4.809) 

Preliminarmente, registra-se que as cópias da documentação atinente a esse 

processo estão incompletas e padecem das mesmas precariedades formais comentadas no 

subitem 2.3.1 deste Relatório Técnico. 

Trata-se da contratação de empresa especializada no fornecimento de gás butano 

de 13 kg para atender o Departamento de Serviços Gerais da ALE/RO. 

Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

0149/SA/ALE/RO-2012, de 17.7.2011, à fl. 4.589, expedido pela Secretaria Administrativa da 

ALE e destinado à Secretaria Geral solicitando autorização para abertura de processo 

administrativo para realização de despesa. 

Compulsando os autos, percebe-se a existência da seguinte principal 

documentação atinente ao processo administrativo n. 00175/2011: 

a) Cotações de preços, às fls. 4.592/4.595; 

b) Projeto Básico, de 22.8.2012, às fls. 4.602/4.605; 

c) Parecer Jurídico n. 0552/AG/ALE/RO/2012, de 30.8.2012, firmado pela 

Senhora SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada – ALE/RO, às fls. 4.608/4.610, 

opinando pela legalidade da contratação da despesa com dispensa de licitação, nos termos do 

inciso II, do art. 24 da Lei Federal n. 8.666/93; 

d) Aviso de Dispensa de Licitação, de 4.9.2012, e autorização para contratação 

direta da empresa NEVES E MENEZES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., à fl. 4.622, 

firmado pelo Senhor ARILDO LOPES DA SILVA – então Secretário Geral da ALE/RO, 

publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 058, de 6 de setembro de 2012, à fl. 

4.623; 

e) Contrato n. 008/ALE/RO/2012, de 8.9.2012, às fls. 4.643/4.648, celebrado 

entre a empresa NEVES E MENEZES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
41

 e a Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia para o fornecimento de 166 (cento e sessenta e seis) recargas 

de gás liquefeito de petróleo de 13 kg. cada, para atender às necessidades da ALE/RO; 

f) Cópia da Nota Fiscal n. 00586, da empresa NEVES E MENEZES 

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., de 31.10.2012, no valor de R$1.333,00 (um mil, trezentos 

e trinta e três reais), à fl. 4.653, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento; 

g) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0273/2012/ALE, de 6.9.2012, à fl. 4.660;  

h) Cópia do Relatório de Auditoria n. 01089/CG/2012, às fls. 4.665/4.666, de 

12.11.2012, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

                                                           
41

 Com a ressalva de que na versão do Contrato n. 008/ALE/RO/2012, de 5.3.2012, às fls. 4.628/4.634, não consta a 

assinatura da “Empresa Contratada”. 
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Controladora Geral da ALE/RO – e pela Senhora NEIDE N. CASTRO SANTOS – Assistente 

Técnico – que não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos. 

i) Cópia da Nota Fiscal n. 00601, da empresa NEVES E MENEZES 

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., de 12.12.2012, no valor de R$946,00 (novecentos e 

quarenta e seis reais), à fl. 4.673, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento; 

j) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0295/2012/ALE, de 13.12.2012, à fl. 4.680;  

k) Cópia do Relatório de Auditoria n. 01245/CG/2012, às fls. 4.686/4.687, de 

18.11.2012
42

, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral da ALE/RO – e pela Senhora NEIDE N. CASTRO SANTOS – Assistente 

Técnico – que não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

l) Cópia da Nota Fiscal n. 00614, da empresa NEVES E MENEZES 

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., de 4.2.2013, no valor de R$473,00 (quatrocentos e setenta 

e três reais), à fl. 4.693, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento; 

m) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0017/2013/ALE, de 8.2.2013, à fl. 4.700;  

n) Cópia do Relatório de Auditoria n. 0120/CG/2013, às fls. 4.706/4.707, de 

21.2.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral da ALE/RO – e pelo Senhor HIGO S. PINTO GONÇALVES – Assistente Técnico – que 

não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

o) Cópia da Nota Fiscal n. 00629, da empresa NEVES E MENEZES 

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., de 13.3.2013, no valor de R$516,00 (quinhentos e 

dezesseis reais), à fl. 4.713, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento; 

p) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0045/2013/ALE, de 14.3.2013, à fl. 4.720;  

q) Cópia do Relatório de Auditoria n. 0216/CG/2013, às fls. 4.724/4.725, de 

19.2.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral da ALE/RO – e pelo Senhor HIGO S. PINTO GONÇALVES – Assistente Técnico – que 

não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

r) Cópia da Nota Fiscal n. 00653, da empresa NEVES E MENEZES 

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., de 3.5.2013, no valor de R$817,00 (oitocentos e dezessete 

reais), à fl. 4.733, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento; 

s) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0093/2013/ALE, de 3.5.2013, à fl. 4.739;  

t) Cópia do Relatório de Auditoria n. 0435/CG/2013, às fls. 4.743/4.744, de 

7.5.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral da ALE/RO – e pela Senhora NEIDE N. CASTRO SANTOS – Assistente Técnico – que 

não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos; 
                                                           
42

 Com a ressalva de que o relatório foi datado em 18.11.2012. Todavia, inferimos que a data correta seria 

19.12.2012, conforme consta no próprio documento. 
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u) Cópia da Nota Fiscal n. 00664, da empresa NEVES E MENEZES 

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., de 5.6.2013, no valor de R$516,00 (quinhentos e dezesseis 

reais), à fl. 4.752, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento; 

v) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0125/2013/ALE, de 7.6.2013, à fl. 4.759;  

w) Cópia do Relatório de Auditoria n. 0920/CG/2013, às fls. 4.763/4.764, de 

11.6.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral da ALE/RO – e pelo Senhor HIGO S. PINTO GONÇALVES – Assistente Técnico – que 

não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

x) Cópia da Nota Fiscal n. 00689, da empresa NEVES E MENEZES 

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., de 15.8.2013, no valor de R$989,00 (novecentos e oitenta 

e nove reais), à fl. 4.771, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento; 

y) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0193/2013/ALE, de 15.8.2013, à fl. 4.778;  

z) Cópia do Relatório de Auditoria n. 0948/CG/2013, às fls. 4.782/4.783, de 

20.8.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral da ALE/RO – e pelo Senhor HIGO S. PINTO GONÇALVES – Assistente Técnico – que 

não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos; 

a.1) Cópia da Nota Fiscal n. 00703, da empresa NEVES E MENEZES 

DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., de 11.9.2013, no valor de R$1.548,00 (um mil, quinhentos 

e quarenta e oito reais), à fl. 4.791, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento; 

b.1) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços n. 0220/2013/ALE, de 16.9.2013, à fl. 4.798; e 

c.1) Cópia do Relatório de Auditoria n. 01085/CG/2013, às fls. 4.802/4.803, de 

18.9.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral da ALE/RO – e pela Senhora GRACE APARECIDA FERNANDES SILVA – Assistente 

Técnico – que não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos. 

Vale destacar que nos autos do Processo Administrativo nº 00920/12, no que 

tange ao exercício de 2013, verifica-se que foram empenhadas despesas no valor de R$5.353,47 

(cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) e liquidadas despesas no 

valor de R$4.859,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), conforme evidenciado no quadro a 

Seguir: 

DOCUMENTO FISCAL VALOR (R$) 

Nota Fiscal n. 00614, de 4.2.2013, à fl. 4.693.                          473,00  

Nota Fiscal n. 00629, de 13.3.2013, à fl. 4.713.                          516,00  

Nota Fiscal n. 00653, de 3.5.2013, à fl. 4.733.                          817,00  

Nota Fiscal n. 00664, de 5.6.2013, à fl. 4.752.                          516,00  

Nota Fiscal n. 00689, de 15.8.2013, à fl. 4.771.                          989,00  

Nota Fiscal n. 00703, de 11.9.2013, à fl. 4.791.                       1.548,00  

TOTAL                      4.859,00  
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Todavia, observa-se que todas as despesas liquidadas no exercício de 2013 

referem-se ao empenho n. 2012NE000842, de 13.9.2012. Isto significa que do montante 

empenhado no exercício de 2013, de R$5.353,47 (cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e sete centavos), não houve liquidação de despesa. 

Esta sistemática adotada pela ALE/RO, em nossa concepção técnica e com a 

máxima vênia vai de encontro ao princípio orçamentário da anualidade e da programação.  

Não se pode olvidar que a Administração Pública deve observar com rigor os 

princípios basilares do orçamento-programa, sobretudo planejando suas atividades e 

estabelecendo metas para serem executadas dentro de cada exercício financeiro, em consonância 

com o princípio da anualidade orçamentária expresso em vários dispositivos da Constituição 

Federal (arts. 48, II, 165, III, e §5º, e 166), e também com previsão no art. 2º e 4º da Lei Federal 

n. 4.320/64. 

Observa-se, em adição, que as Notas Fiscais insertas nos autos do Processo 

Administrativo nº 00920/12 não obedece aos comandos do Art. 196-A2, inciso I, do Decreto n. 

8.321, de 30.4.1998, que aprovou o Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Rondônia.  

Vejamos a literalidade do dispositivo, in verbis: 

(...) 

Art. 196-A2. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, 

modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro 

de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, 

realizem operações: (NR dada pelo Decreto nº 15.379, de 08.09.2010 - efeitos a partir 

de 01.08.2010 - Protocolo ICMS nº 85/2010). 

I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive 

empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Grifamos). 

(...) 

Todavia, em que pese a precariedade da autuação processual, o que, com a 

máxima evidencia deficiência no sistema de controle do órgão, é necessário ponderar que não há 

elementos robustos nos autos que levem à conclusão irrefutável de dano ao erário. 

De mais a mais, é relevante acrescentar que o processo administrativo n. 00920/12 

passou pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da 

Advocacia Geral, da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e 

Fiscalização de Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma 

irregularidade grave no processamento desta despesa, motivo pelo qual opinamos pela 

regularidade da despesa. 

Porém, com a recomendação aos atuais gestores da ALE para que, nas 

contratações futuras deste tipo de fornecimento, instaurem procedimento licitatório, 

preferencialmente, na modalidade “pregão eletrônico”, nos termos estabelecidos na Súmula n. 

06/2014/TCE-RO, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCERO - DOe n. 668,  p. 12, de 

14.5.2014, in verbis: 
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(...) 

Para a contratação de bens e serviços comuns deve ser utilizada, 

preferencialmente, a modalidade pregão na forma eletrônica. A utilização de 

modalidade e forma diversas, por se tratar de via excepcional, deve ser precedida de 

robusta justificativa que demonstre que ensejará resultado economicamente mais 

vantajoso que a modalidade pregão na forma eletrônica. (Grifamos). 

(...) 

De resto, visando a melhorar o controle sobre a execução de despesa de 

fornecimento de gás, cabe recomendar aos gestores da ALE/RO que adotem um sistema de 

“requisição”, com numeração tipográfica e sequencial, discriminando o setor requisitante, a data 

da requisição, o agente público requisitante, o responsável pela autorização, etc. e que essa 

requisição faça parte do rol de documentos da instrução processual. 

2.3.10.2 Cópia do Processo Administrativo nº 01149/13 – Contratação de 

Empresa Fornecedora de Gás (fls. 8.367/8.430) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com contratação de empresa fornecedora 

de gás, contratada na modalidade de dispensa de licitação, com fundamento na Alínea “a”, do 

inciso II, do art. 23, a licitação é indispensável nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93, junto à empresa Neves e Menezes Distribuidora de Gás Ltda., conforme Aviso de 

Dispensa de Licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 168, de 30.10.2013 (cópia à fl. 8.404), no 

valor de R$ 7.820,00 (sete mil, oitocentos e vinte reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 22.10.2013, pelo Senhor LEME 

BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 8.383/8.385, favorável à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE01023 (fl. 8.408), emitida em 5.11.2013, no valor 

de R$ 7.820,00 (sete mil, oitocentos e vinte reais), anulada pela Nota de Empenho nº 

2013NE01300, de R$7.820,00 (sete mil, oitocentos e vinte reais), emitida em 31.12.2013 (à fl. 

8.422) e Nota de Empenho nº 2013NE01301, de R$920,00 (novecentos e vinte reais), emitida em 

31.12.2013 (à fl. 8.423), que se refere ao estorno parcial da nota de empenho n. 2013NE013000; 

Nota de Empenho nº 2014NE00126, emitida em 28.1.2014 (à fl. 8.421); Nota de Empenho nº 

2014NE01142, emitida em 3.12.2014 (à fl. 8.424); Nota de Empenho nº 2015NE00018, emitida 

em 5.1.2015 (à fl. 8.430); 

iii) Contrato nº 20/2013, fornecimento de gás no período de 12 meses, (fls. 

8.411/8.418); Termo de Aditivo (fls. 8.425/8.428); 
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iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Comercial Belc Imp. e 

Export. Ltda. – EPP, (fls. 8.397/8.402), ressalto que as certidões negativas a tributos da união 

encontrava-se dentro do prazo de validade, assim como o certificado de regularização do FGTS – 

CRF. 

De resto, impende destacar que em relação ao exercício de 2013, não consta nos 

autos do Processo Administrativo nº 01149/13 notas fiscais de fornecimento. Portanto, em 

princípio, não ocorreu liquidação e tampouco pagamento de despesas nos autos do processo 

administrativo no que tange ao exercício em tela, razão pela qual não há que se falar em 

irregularidade e/ou em dano ao erário, já que, pelo que consta nos autos, efetivamente não 

ocorreu execução de despesa no bojo deste processo administrativo, no exercício em tela. 

2.3.11 Cópia do Processo Administrativo nº 01172/12 – Aquisição de 

Equipamentos – Plotter (fls. 4.810/4.891) 

Trata-se da contratação de empresa especializada no fornecimento de 

Equipamento de Plotter para atender as necessidades da Secretaria Especial de Engenharia e 

Arquitetura da ALE/RO. 

Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

033/SEEAR/ALE/RO-2012, de 10.9.2012, à fl. 4.811, expedido pela Secretaria Especial de 

Engenharia e Arquitetura da ALE e destinado à Secretaria Geral solicitando aprovação do Termo 

de Referência para aquisição de um equipamento de Plotter. 

Compulsando os autos, percebe-se a existência da seguinte principal 

documentação atinente ao processo administrativo n. 01172/12: 

a) Cotações de preços, às fls. 4.817/4.825; 

b) Termo de Referência, de 10.9.2012, às fls. 4.812/4.816; 

c) Parecer Jurídico n. 011/ALE/RO/2013, de 5.2.2013, firmado pelo Senhor 

LEME BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 4.858/4.860, opinando pela legalidade 

da contratação da despesa com dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do art. 24, c/c a 

letra “a” do art. 23, da Lei Federal n. 8.666/93; 

d) Aviso de Dispensa de Licitação, de 7.2.2013, e autorização para contratação 

direta da empresa JORADI COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., à fl. 

4.862, firmado pelo Senhor ARILDO LOPES DA SILVA – então Secretário Geral da ALE/RO, 

publicado no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO, n. 015, de 8 de fevereiro de 2013, à fl. 

4.863; 

e) Nota de empenho n. 2013NE00144, de 14.2.2013, no valor de R$4.799,00 

(quatro mil, setecentos e noventa e nove reais), em favor da empresa JORADI COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., à fl. 4.866; 

f) Cópia do DANFE N. 00183, de 6.3.2013, emitido pela empresa JORADI 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de R$4.799,00 (quatro mil, 

setecentos e noventa e nove reais), à fl. 4.869, devidamente certificada pela Comissão de 

Recebimento; 
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g) Termo de Recebimento n. 58741/ALE, de 7.3.2013, à fl. 4.872;  

h) Cópia do Relatório de Auditoria n. 0198/CG/2013, às fls. 4.884/4.885, de 

13.3.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral da ALE/RO – e pela Senhora GRACE APARECIDA FERNANDES SILVA – Assistente 

Técnico – que não aponta nenhuma irregularidade grave nos autos; e 

i) Cópia do comprovante de pagamento da ordem bancária n. 2013OB00487, à fl. 

4.889. 

Verifica-se que essa despesa, em princípio, atendeu os aspectos legais 

estabelecido na Lei Federal n. 4.320/64 no que tange ao empenho, à liquidação e ao pagamento. 

De mais a mais, é relevante acrescentar que o processo administrativo n. 01172/12 

passou pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da 

Advocacia Geral, da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e 

Fiscalização de Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma 

irregularidade grave no processamento desta despesa, motivo pelo qual opinamos pela 

regularidade da despesa. 

2.3.12 Cópia do Processo Administrativo n. 00013/2013 – Licenciamento de 

veículos (fls. 5.061/5.345) 

Trata-se de processo administrativo autuado para formalizar as despesas com o 

licenciamento (recolhimento das taxas e pagamento do seguro obrigatório – DPVAT) dos 

veículos pertencentes a ALE/RO. 

Verifica-se que o processo foi desencadeado por meio do Memorando n. 

003/DT/ALE/RO-2013, de 14.1.2013, à fl. 5.063, expedido pela Divisão de Transporte da ALE e 

destinado à Secretaria Administrativa solicitando autorização para abertura de processo e 

realização de reserva de empenho estimativo para fazer face ao licenciamento dos veículos da 

ALE/RO. 

Percebe-se que o processo foi instruído com o Parecer Jurídico n. 

003/AG/ALE/RO/2013, de 22.1.2013, às fls. 5.070/5.078, firmado pelo Senhor LEME BENTO 

LEMOS – Advogado – ALE/RO, opinando pela viabilidade jurídica da execução da despesa 

com inexigibilidade/dispensa de licitação, nos termos do inciso I, art. 25 da Lei Federal n. 

8.666/93. 

Consta-se também a existência do Termo de Ratificação de 

Inexigibilidade/dispensa de licitação, de 29.1.2013, firmado pelo Senhor ARILDO LOPES DA 

SILVA – então Secretário Geral da ALE/RO -, à fl. 5.079, e comprovante de publicação 

veiculada no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO n. 009, de 30.1.2013, à fl. 5.079; 

Nota-se que no bojo do Processo Administrativo n. 00013/2013, no que se refere 

ao exercício de 2013, foram empenhadas despesas no total de R$15.118,00 (quinze mil, cento e 

dezoito reais), conforme nota de empenho n. 2013NE00039, de 2.1.2013. 

De mais a mais, é relevante acrescentar que o processo administrativo n. 

00013/2013 passou pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: 

da Advocacia Geral, da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento 

Documento ID=275488   inserido por JOSÉ FERNANDO DOMICIANO em 05/04/2016 07:46.

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA             
 Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE 

                        Diretoria de Controle IV – (DC-IV)                
 

 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

 

e Fiscalização de Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma 

irregularidade grave no processamento desta despesa, motivo pelo qual opinamos pela 

regularidade da despesa. 

De resto, impende destacar que o “licenciamento anual” refere-se ao valor pago 

para os fins de expedição do Certificado de Licenciamento Anual, nos termos do art. 130 e 

seguintes da Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB). Portanto, trata-se de 

despesa de natureza continuada e de exigência legal, que por suas características, em nossa 

concepção técnica, sequer estaria sujeita aos ditames da Lei Federal n. 8.666/93. 

Desse modo e sem maiores delongas, conforme evidenciado acima, em que pese à 

precariedade formal na autuação do processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente 

processada, posto que, em princípio, atende o interesse público. Seguiuu o rito normal do 

processamento da despesa pública, uma vez que foi devidamente empenhada, liquidada e paga.  

2.3.13 Cópia do Processo Administrativo nº 00036/13 – Serviço de Internet 

Exercício 2013 (fls. 5.346/5.398) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com Serviço de Internet da Locaweb 

necessário para hospedagem do site da ALE/RO. 

De início, verifica-se que o serviço já era prestado naquela Casa de Leis e a 

Secretária Administrativa pede para prorrogar o Empenho estimativo para todo o exercício de 

2013, e consta para vencimento uma guia ref. a jan./2013, conforme documentos a despesa foi 

devidamente Empenhada, Liquidada e Paga, no valor de R$250,17 (duzentos e cinquenta reais e 

dezessete centavos). 

Para dar prosseguimento ao processo administrativo, a empresa Locaweb mandou 

sua proposta de preços conforme as fls. 5.361/5.368, e logo em seguida, o Departamento de 

Informática encaminha o boleto para pagamento referente aos meses fevereiro e março/2013, 

pois o mesmo já está para vencer.  

 De acordo com os autos, foi encaminhado um memorando “despacho nº 065”, 

solicitando a complementação de empenho no valor de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e 

cinquenta reais) para o período de fevereiro a dezembro/2013; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00156, emitida em 19.2.2013 (à fl. 5.374): no 

valor total estimado para o exercício/2013; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL00195, de 20.2.2013 (à fl. 5.377); 

Programa de Desembolso nº 2013PD00294, de 26.2.2013 (à fl. 5.378): apenas para os meses 

fevereiro e março/2013; 

Documento ID=275488   inserido por JOSÉ FERNANDO DOMICIANO em 05/04/2016 07:46.

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA             
 Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE 

                        Diretoria de Controle IV – (DC-IV)                
 

 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

 

iii) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE50059 (2013OB00215), de 26.2.2013 

(à fl. 5.379), em favor da empresa Locaweb Serviços de Internet S.A., no valor de R$507,35 

(quinhentos e sete reais e trinta e cinco centavos): apenas para os meses fevereiro e março/2013; 

Conforme Memorando nº 038/DINF, o departamento de informática, encaminha o 

boleto ref. aos meses de abril a setembro/2013, no valor de R$1.184,30 (um mil, cento e oitenta e 

quatro reais e trinta centavos), para pagamento adiantado, consta os seguintes documentos: 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL00601, de 26.3.2013 (à fl. 5.385); 

Programa de Desembolso nº 2013PD00734, de 26.3.2013 (à fl. 5.386); 

iii) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE50153 (2013OB00626), de 26.3.2013 

(à fl. 5.387), em favor da empresa Locaweb Serviços de Internet S.A., no valor de R$1.184,30 

(um mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos).   

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 004/2013/ALE”, de 27.3.2013, firmado pelo Senhor ROBERTO JORGE FERREIRA 

– Presidente -, pela Senhora ARLIANE ALVES BAACH – Membro -, e pelo Senhor 

ANTONILSON DA SILVA MOURA – Membro -, pelo Senhor ALBERTO LUIS B. DE M. 

LISBOA – Membro -, pela Senhora RITA CUNHA SALES – Membro, (à fl. 5.389); e 

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Locaweb Serviços de 

Internet S.A., (fls. 5.391/5.396). 

O processo foi registrado em 2 (dois) empenhos (2013NE00107 e 2013NE00156) 

respectivamente no valor de R$250,17 (duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos) e 

2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), onde somente foi utilizado o valor de 

R$1.941,81 (um mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), conforme 

Relação de Ordem Bancária (2013OB00019, 2013OB00215 e 2013OB00626), respectivamente 

nos valores de R$250,17 (duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos); R$507,35 

(quinhentos e sete reais e trinta e cinco centavos); e R$1.184,30 (um mil, cento e oitenta e quatro 

reais e trinta centavos). O restante do empenho foi solicitado a baixa. 

De resto, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.14 Cópia do Processo Administrativo nº 0167/13 – Projeto Básico: 

Aquisição de Software de Engenharia e Arquitetura (fls. 5.399/5.468). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com Projeto Básico na aquisição de 

Softwares de Engenharia e Arquitetura para contribuir na organização dos processos da 
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Secretaria Especial de Engenharia e Arquitetura da ALE/RO, na modalidade de dispensa de 

licitação, com fundamento no inciso II art. 24, combinado com alínea “a”, do inciso II, art. 23 da 

Lei Federal nº 8.666/93, junto à empresa MULTISOFT DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO 

DE SOFTWARE LTDA., conforme Dispensa de Licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 075, 

de 22.5.2013 (cópia à fl. 5.445), no valor de R$5.734,00 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro 

reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) Proposta de preços, à fl. 5.415; 

i) “Parecer Jurídico/Informação nº 131/AG/ALE/RO/2013”, firmado em 

20.5.2013, pela Senhora SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada – ALE/RO, às fls. 

5.441/5.443, favorável à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00514, emitida em 27.5.2013 (à fl. 5.448); 

iii) NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, nº 806, emitida pela empresa 

Multisoft Desenvolvimento e Comércio de Software Ltda., em 5.8.2013, com “ateste” de 

recebimento firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 5.452);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Multisoft Desenvolvimento 

e Comércio de Software Ltda., (fls. 5.433/5.438); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 009/2013/ALE”, de 19.8.2013, firmado pelo Senhor ROBERTO JORGE FERREIRA 

– Presidente -, pela Senhora ARLIANE ALVES BAACH – Membro -, e pelo Senhor 

ANTONILSON DA SILVA MOURA – Membro -, pelo Senhor ALBERTO LUIS B. DE M. 

LISBOA – Membro -, pela Senhora NATALY G. MALDONADO DANTAS – Secretária, (à fl. 

5.451);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 1020/CG/2013 (às fls. 5.460/5.461), de 

9.9.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL02112, de 10.9.2013 (à fl. 5.463); 

Programa de Desembolso nº 2013PD02910, de 11.9.2013 (à fl. 5.465); 

iii) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE50725 (2013OB02669), de 11.9.2013 

(à fl. 5.466), em favor da empresa Multisoft Desenvolvimento e Comércio de Software Ltda., no 

valor de R$5.734,00 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais).   

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

É relevante registrar que o processo administrativo n. 0167/13 passou pelo crivo 

de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, da 
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Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

De resto, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.15 Cópia do Processo Administrativo nº 0169/13 – Inscrição em Curso 

Completo de Processo Administrativo Disciplinar (fls. 5.469/5.529). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo e algumas folhas sem assinaturas. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com inscrição em Curso de Processo 

Administrativo Disciplinar, na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação, com 

fundamento no inciso II art. 25, combinado com o inciso VI art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93, 

junto à empresa DA SILVA ALVES CONSULTPRIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL 

LTDA., conforme Ratificação de Inexigibilidade/dispensa de licitação publicada no DO-e-

ALE/RO, nº 028, de 4.3.2013 (cópia à fl. 5.496), no valor de R$7.200,00 (sete mil e duzentos 

reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) Proposta de preços, à fl. 5.493; 

i) “Parecer Jurídico/Informação nº 40/AG/ALE/2013”, firmado em 27.2.2013, 

pela Senhora SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada – ALE/RO, às fls. 5.487/5.489, 

favorável à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00235, emitida em 4.3.2013 (à fl. 5.498); 

iii) NFS – Nota Fiscal de Serviços, nº 803, emitida pelo Da Silva Alves 

Consultoria Em Gestão Governamental Ltda., em 8.3.2013, com “ateste” de recebimento 

firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 5.503);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, do Da Silva Alves Consultoria Em 

Gestão Governamental Ltda., (fls. 5.508/5.512); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 046/2013/ALE”, de 15.3.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES 

SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pela 

Senhora GEANE SOCORRO LOPES DA SILVA – Membro (à fl. 5.513);  
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vi) Relatório do Controle Interno nº 214/CG/2013 (às fls. 5.517/5.518), de 

19.3.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL00567, de 20.3.2013 (à fl. 5.521); 

Programa de Desembolso nº 2013PD00693, de 20.3.2013 (à fl. 5.524); Programa de Desembolso 

nº 2013PD00694, de 20.3.2013 (à fl. 5.525); e 

viii) Relações de Ordem Bancária nº 2013RE50141 (2013OB00587 e 

2013OB00588), de 20.3.2013 (à fl. 5.526), respectivamente em favor da empresa Da Silva Alves 

Consultoria Em Gestão Governamental Ltda., no valor de R$7.092,00 (sete mil, noventa e dois 

reais); e o recolhimento de Imposto de Renda, no valor de R$108,00 (cento e oito reais).   

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiuu o rito normal do processamento da despesa pública, posto 

que foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo 

que consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

É relevante registrar que o processo administrativo n. 0169/13 passou pelo crivo 

de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, da 

Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desse modo, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.16 Cópia do Processo Administrativo nº 0194/13 – Serviços de Transporte 

Intermunicipal de Pessoas, por meio de Veículos do Tipo Ônibus Executivo (fls. 

5.530/5.650). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com serviços de transporte intermunicipal 

para servidores e equipamentos da ALE, com destino à cidade de Guajará Mirim, para realização 

de uma Sessão Itinerante, na modalidade de dispensa de licitação, com fundamento no inciso II 

art. 24, combinado com alínea “a”, do inciso II, art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93, junto à 

empresa VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme Aviso de Dispensa de 

Licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 033, de 11.3.2013 (cópia à fl. 5.565), no valor de 

R$3.860,00 (três mil, oitocentos e sessenta reais). 
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No mesmo processo o Departamento Cerimonial, solicita a contratação de um 

ônibus para servidores de Porto velho, deslocarem para trabalhar na organização e realização de 

Audiência Pública que será realizada em Ji-Paraná, na modalidade de dispensa de licitação, com 

fundamento no inciso II art. 24, combinado com alínea “a”, do inciso II, art. 23 da Lei Federal nº 

8.666/93, junto à empresa VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme Aviso de 

Dispensa de Licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 041, de 21.3.2013 (cópia à fl. 5.597), no 

valor de R$3.860,00 (três mil, oitocentos e sessenta reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) Proposta de preços, à fl. 5.538; à fl. 5.578; 

i) “Parecer Jurídico/Informação nº 048”, firmado em 7.3.2013, pelo Senhor 

CELSO CECCATTO – Advogado Geral – ALE/RO, às fls. 5.551/5.553, favorável à contratação; 

“Parecer Jurídico/Informação nº 070”, firmado em 20.3.2013, pelo Senhor 

CELSO CECCATTO – Advogado Geral – ALE/RO, às fls. 5.589/5.591, favorável à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00243, emitida em 12.3.2013 (à fl. 5.569); Nota 

de Empenho nº 2013NE00260, emitida em 20.3.2013 (à fl. 5.594); 

iii) NFS – Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 979, emitida pelo Voa Brasil 

Viagens e Turismo Ltda., em 20.3.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de 

Recebimento da ALE/RO (fl. 5.600); e NFS – Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 981, 

emitida pelo Voa Brasil Viagens e Turismo Ltda., em 26.3.2013, com “ateste” de recebimento 

firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 5.626); 

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, do Voa Brasil Viagens e Turismo Ltda., 

(às fls. 5.557/5.562; às fls. 5.601/5.6006; às fls. 5.627/5.631); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 055/2013/ALE”, de 27.3.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES 

SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pela 

Senhora GEANE SOCORRO LOPES DA SILVA – Membro (à fl. 5.607) e “Termo de 

Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e Serviços nº 070/2013/ALE”, de 

12.4.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Presidente -, pela Senhora 

MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pela Senhora GEANE SOCORRO LOPES 

DA SILVA – Membro (à fl. 5.632); 

vi) Relatório do Controle Interno nº 248/CG/2013 (às fls. 5.611/5.613), de 

2.4.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; e Relatório do Controle 

Interno nº 333/CG/2013 (às fls. 5.636/5.638), de 15.4.2013, firmado pela Senhora SANDRA 

MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma 

irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL00682, de 3.4.2013 (à fl. 5.616); 

Programa de Desembolso nº 2013PD00793, de 3.4.2013 (à fl. 5.617); Programa de Desembolso 

nº 2013PD00794, de 3.4.2013 (à fl. 5.619); Programa de Desembolso nº 2013PD00795, de 
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3.4.2013 (à fl. 5.620); e Documento de Liquidação nº 2013DL00796, de 17.4.2013 (à fl. 5.641); 

Programa de Desembolso nº 2013PD01019, de 17.4.2013 (à fl. 5.643); Programa de Desembolso 

nº 2013PD01020, de 17.4.2013 (à fl. 5.644); Programa de Desembolso nº 2013PD01021, de 

17.4.2013 (à fl. 5.645); 

viii) Relações de Ordem Bancária nº 2013RE50169 (2013OB00673, 

2013OB00679 e 2013OB00680), de 3.4.2013 (à fl. 5.621), respectivamente em favor do Voa 

Brasil Viagens e Turismo Ltda., no valor de R$3.674,72 (três mil, seiscentos e setenta e quatro 

reais e setenta e dois centavos); em favor da Prefeitura de Porto Velho ref. (ISS), no valor de 

R$57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos); e para o Instituto Nac. de Seguridade Social 

- INSS, no valor de R$127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos); e Relações de 

Ordem Bancária nº 2013RE50229 (2013OB00891, 2013OB00892 e 2013OB00893), de 

17.4.2013 (à fl. 5.646), respectivamente em favor do Voa Brasil Viagens e Turismo Ltda., no 

valor de R$3.636,64 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos); em 

favor da Prefeitura de Porto Velho ref. (ISS), no valor de R$57,30 (cinquenta e sete reais e trinta 

centavos); e para o Instituto Nac. de Seguridade Social - INSS, no valor de R$126,06 (cento e 

vinte e sete reais e trinta e oito centavos).    

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

É relevante registrar que o processo administrativo n. 0194/13 passou pelo crivo 

de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, da 

Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

De resto, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.17 Cópia do Processo Administrativo nº 0253/13 – Inscrição em Curso: 1º 

Seminário sobre Licitações e Contratos (fls. 5.651/5.849). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo e algumas folhas sem assinaturas. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com inscrição em Curso referente à 1º 

Seminário sobre Licitações e Contratos, na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação, 

com fundamento no inciso II art. 25, combinado com o inciso VI art. 13 da Lei Federal nº 

8.666/93, junto à empresa TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, conforme Aviso 
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de Inexigibilidade/dispensa de licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 051, de 10.4.2013 

(cópia à fl. 5.683), no valor de R$82.917,00 (oitenta e dois mil, novecentos e dezessete reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) Proposta de preços, à fl. 5.657; 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 5.4.2013, pelo Senhor EDNO 

MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado Geral Adjunto – ALE/RO, às fls. 5.679/5.681, favorável 

à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00356, emitida em 12.4.2013 (à fl. 5.685); 

iii) NFS – Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 15, emitida pelo Trainner 

Cursos e Treinamentos Ltda., em 26.4.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela 

Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 5.698);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, do Trainner Cursos e Treinamentos 

Ltda., (fls. 5.665/5.671 e 5.699/5.705); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 091/2013/ALE”, de 3.5.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA 

– Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pela Senhora 

GEANE SOCORRO LOPES DA SILVA – Membro (à fl. 5.831);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 463/CG/2013 (às fls. 5.835/5.836), de 

14.5.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL01034, de 16.5.2013 (à fl. 5.841); 

Programa de Desembolso nº 2013PD01420, de 16.5.2013 (à fl. 5.842); Programa de Desembolso 

nº 2013PD01421, de 16.5.2013 (à fl. 5.843); Programa de Desembolso nº 2013PD01422, de 

16.5.2013 (à fl. 5.844); 

viii) Relações de Ordem Bancária nº 2013RE50320 (2013OB01251, 

2013OB01252 e 2013OB01253), de 16.5.2013 (à fl. 5.845), respectivamente em favor do 

Trainner Cursos e Treinamentos Ltda., no valor de R$77.527,39 (setenta e sete mil, quinhentos e 

vinte e sete reais e trinta e nove centavos); em favor da Prefeitura de Porto Velho ref. (ISS), no 

valor de R$4.145,85 (quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); e o 

recolhimento de Imposto de Renda, no valor de R$1.243,76 (um mil, duzentos e quarenta e três 

reais e setenta e seis centavos).   

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

De mais a mais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 0253/13 

passou pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da 
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Advocacia Geral, da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e 

Fiscalização de Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma 

irregularidade grave no processamento desta despesa.  

De resto, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.18 Cópia do Processo Administrativo nº 0254/13 – Inscrição em Curso de 

Formação de Habilitação de Pregoeiros e Equipe de Apoio (fls. 5.851/5.917). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com inscrição em Curso referente à 

Formação de Habilitação de Pregoeiros e Equipe de Apoio, na modalidade de 

inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso II art. 25, combinado com o 

inciso VI art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93, junto à empresa PREMIER TREINAMENTOS E 

COM. VAREJISTA DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, 

conforme Aviso de Inexigibilidade/dispensa de licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 051, de 

10.4.2013 (cópia à fl. 5.879), no valor de R$19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) Proposta de preços para 14 participantes, à fl. 5.861; 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 18.3.2013, pelo Senhor EDNO 

MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado Geral Adjunto – ALE/RO, às fls. 5.875/5.877, favorável 

à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00250, emitida em 18.3.2013 (às fls. 

5.871/5.872); 

iii) NFSe – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, nº 99, emitida pelo Premier 

Treinamentos e Com. Varejista de Equip. e Suprimentos de Informática Ltda. -ME, em 

21.3.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 

5.880);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, do Premier Treinamentos e Com. 

Varejista de Equip. e Suprimentos de Informática Ltda-ME, (fls. 5.881/5.885); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 061/2013/ALE”, de 10.4.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES 
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SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pela 

Senhora GEANE SOCORRO LOPES DA SILVA – Membro (à fl. 5.900);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 332/CG/2013 (às fls. 5.904/5.905), de 

16.4.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL00862, de 25.4.2013 (às fls. 

5.908/5.909); Programa de Desembolso nº 2013PD01061, de 25.4.2013 (à fl. 5.911); Programa 

de Desembolso nº 2013PD01062, de 25.4.2013 (à fl. 5.912); Programa de Desembolso nº 

2013PD01063, de 25.4.2013 (à fl. 5.913); 

viii) Relações de Ordem Bancária nº 2013RE50238 (2013OB00916, 

2013OB00917 e 2013OB00918), de 25.4.2013 (à fl. 5.914), respectivamente em favor do 

Premier Treinamentos e Com. Varejista de Equip. e Suprimentos de Informática Ltda. - ME, no 

valor de R$18.326,00 (dezoito mil, trezentos e vinte e seis reais); em favor da Prefeitura de Porto 

Velho ref. (ISS), no valor de R$980,00 (novecentos e oitenta reais), e o recolhimento de Imposto 

de Renda, no valor de R$294,00 (duzentos e noventa e quatro reais).   

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 0254/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.19 Cópia do Processo Administrativo nº 0472/13 – Assinatura de Jornais 

Diários, (fls. 5.919/6.114) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com assinatura de jornal de circulação 

diário para publicação de noticiários relacionados com ALE contratada na modalidade de 

inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso I art. 25 da Lei Federal nº 

8.666/93, junto com as empresas I T de Lucena Marketing – Me (Jornal Alto Madeira), Editora 
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Diário da Amazônia Ltda. (Jornal Diário da Amazônia), Projeto Sete Editora, Consultoria e 

Serviços Ltda. (Jornal O Estadão do Norte) e Jornal Ag. de Rondônia Ltda. – Me ( A Gazeta de 

Rondônia), conforme Aviso de Inexigibilidade/dispensa de licitação publicada no DO-e-

ALE/RO, nº 066, de 8.5.2013 (cópia à fl. 6.004), no valor de R$56.280,00 (cinquenta e seis mil, 

duzentos e oitenta reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) Declaração de Exclusividade de Representação: à fl. 6.069; à fl. 6.072; à fl. 

6.098; à fl. 6.099;  

b) Cotação de preços, à fl. 5.939; à fl. 5.951; à fl. 5.958; à fl. 5.965;  

c) Termo de Contrato nº 007/AG/ALE/2013, firmado em 24.5.2013, com a 

empresa Editora Diário da Amazônia Ltda., no valor de R$14.700,00 (quatorze mil e setecentos 

reais), às fls. 6.021/6.027; 

Termo de Contrato nº 008/AG/ALE/2013, firmado em 24.5.2013, com a empresa 

I T de Lucena Marketing – Me, no valor de R$13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais), 

às fls. 6.029/6.033; Termo de Contrato nº 009/AG/ALE/2013, firmado em 24.5.2013, com a 

empresa Jornal Ag. de Rondônia Ltda. – Me, no valor de R$15.120,00 (quinze mil, cento e vinte 

reais), às fls. 6.035/6.039; Termo de Contrato nº 010/AG/ALE/2013, firmado em 24.5.2013, com 

a empresa Projeto Sete Editora, Consultoria e Serviços Ltda., no valor de R$12.600,00 (doze mil 

e seiscentos reais), às fls. 6.041/6.045; 

Todos Termos de Contratos publicados no DO-e-ALE/RO, nº 085, de 13.6.2013, 

às fls. 6.048/6.049; 

d) “Parecer Jurídico/Informação” nº 120/AG/ALE/2013, firmado em 2.5.2013, 

pelo Senhor LEME BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 5.992/6.002; 

ei) Notas de Empenho nº 2013NE00447, 2013NE00446, 2013NE00448 e 

2013NE00449, emitidas em 13.5.2013 (às fls. 6.009/6.012);  

f) DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 7.514, emitida 

pela Editora Diário da Amazônia Ltda., em 7.6.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela 

Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 6.047); NFPS – Nota Fiscal de Prestação de Serviços, 

nº 26, emitida pela I T de Lucena Marketing – Me em 10.6.2013, com “ateste” de recebimento 

firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 6.059); NFPS – Nota Fiscal de 

Prestação de Serviços, nº 2118, emitida pelo Projeto Sete Editora, Consultoria e Serviços Ltda., 

em 6.6.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO 

(fl. 6.071); e NFPS – Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 614, emitida pelo Jornal Ag. de 

Rondônia Ltda. – Me, em 12.6.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de 

Recebimento da ALE/RO (fl. 6.085); 

g) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos tributários 

e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da Editora Diário da Amazônia Ltda., (fls. 

6.052/6.057); Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos tributários e 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da I T de Lucena Marketing – Me, (fls. 6.061/6.067); 

Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos tributários e Certidão de 
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Regularidade do FGTS – CRF, do Projeto Sete Editora, Consultoria e Serviços Ltda., (fls. 

6.076/6.081); e Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos tributários e 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, do Jornal Ag. de Rondônia Ltda. – Me (fls. 

6.086/6.091); 

h) “Termos de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços, nº 136/2013/ALE, nº 137/2013/ALE, nº 138/2013/ALE e nº 139/2013/ALE”, ambos de 

14.6.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Presidente -, pela Senhora 

MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pela Senhora GEANE SOCORRO LOPES 

DA SILVA – Membro (às fls. 6.058, 6.070, 6.084 e 6.092);  

i) Relatório do Controle Interno nº 722/CG/ALE-RO/2013 (às fls. 6.101/6.103), 

de 3.7.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

j) Documento de Liquidação nº 2013DL01644, de 11.7.2013 (à fl. 6.105); 

Programa de Desembolso nº 2013PD02196, de 11.7.2013 (à fl. 6.109); Documento de 

Liquidação nº 2013DL01641, de 10.7.2013 (à fl. 6.106); Programa de Desembolso nº 

2013PD02197, de 11.7.2013 (à fl. 6.110); Documento de Liquidação nº 2013DL01642, de 

11.7.2013 (à fl. 6.107); Programa de Desembolso nº 2013PD02202, de 11.7.2013 (à fl. 6.111); 

Documento de Liquidação nº 2013DL01643, de 11.7.2013 (à fl. 6.108); e Programa de 

Desembolso nº 2013PD02198, de 11.7.2013 (à fl. 6.112); e 

k) Relações de Ordem Bancária nº 2013RE50535 (2013OB02000, 2013OB02001, 

2013OB02002 e 2013OB02004), de 11.7.2013 (à fl. 6.113), respectivamente em favor da Editora 

Diário da Amazônia Ltda., no valor de R$14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais); em favor 

do Projeto Sete Editora, Consultoria e Serviços Ltda., no valor de R$12.600,00 (doze mil e 

seiscentos reais); em favor do Jornal Ag. de Rondônia Ltda. – Me, no valor de R$15.120,00 

(quinze mil, cento e vinte reais); e finalmente em favor da I T de Lucena Marketing – Me, no 

valor de R$13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais).  

Conforme evidenciado acima, na autuação do processo, nos pareceu que esta 

despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, atende o interesse público foi 

devidamente empenhada, logo, no que pese a questão, da liquidação em questão não pode ser 

evidenciado, por se tratar de varias publicações e assinaturas no decorrer de um ano, mas de 

acordo com os documentos apresentados, o processamento da despesa pública foi devidamente 

pago, nos termos da legislação pertinente e, pelo que consta nos autos, se enquadra na 

modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação, por não haver concorrência. 

Após o exercício de 2013, as empresas aceitaram a prorrogação do prazo para o 

exercício de 2014, fazendo assim todo tramite, começando pela alteração do termo de aditivo 

para o exercício findo, conforme às fls. 6.115/6.229. 

De igual modo, após o exercício de 2014, as empresas aceitaram a prorrogação do 

prazo para o exercício de 2015, fazendo assim todo tramite, começando pela alteração do termo 

de aditivo para o exercício findo, conforme as fls. 6.232/6.432. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 0472/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 
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Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.20 Cópia do Processo Administrativo nº 0598/2013 – Contratação de 

Empresas de Seguro de Veículos (fls. 7.068/7.240). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com contratação de seguros de 6 (seis) 

veículos, placas: NBI4733, NBN3726, NBR7326, NBR7786, NBR7726, NBR7756, e 2 (dois) 

motocicletas, placas: NCK4360 E NCK4640, contratada na modalidade de dispensa da licitação, 

com fundamento no inciso II art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, junto à empresa Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, conforme Aviso de Dispensa de Licitação publicada no DO-e-

ALE/RO, nº 105, de 18.7.2013 (cópia à fl. 7.169), no valor de R$ 7.510,76 (sete mil, quinhentos 

e dez reais e setenta e seis centavos)  

Adiante foi solicitação a liberação do pagamento de franquia do Para-Brisa do 

Veículo placa: NBR7756, junto à empresa Líder Vidros Automotivos Ltda. - EPP, conforme 

mem. nº11/D.T/ALE/RO (fl. 7.200), no valor de R$90,00 (noventa reais).   

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 1.7.2013, pela Senhora 

SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada – ALE/RO, às fls. 7.109/7.111, favorável à 

contratação; 

b) Nota de Empenho nº 2013NE00700, emitida em 22.7.2013 (à fl. 7.170); Nota 

de Empenho nº 2014NE00122 ref. a franquia, emitida em 22.1.2014 (à fl. 7.204); 

c) Proposta de Seguro, emitida pela empresa Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em 25.7.2013, (à fl. 7.174);  

NFS – Nota Fiscal de Serviços, nº 6558, emitida pela empresa Líder Vidros 

Automotivos Ltda. – EPP, em 05.2.2014, (à fl. 7.209);  

d) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos tributários 

e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, (fls. 7.178/7.184 e 7.192);  e Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa 

de débitos tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Líder Vidros 

Automotivos Ltda. – EPP, (fls. 7.210/7.214 e 7.221/7.222) 
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e) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 182/2013/ALE, de 7.8.2013, firmado pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – 

Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor 

IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 7.185); e Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 035/2014/ALE, de 7.2.2014, firmado 

pela senhora AURIANA GALVÃO DA SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA 

SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 

7.215); 

f) Relatórios do Controle Interno nº 0934/CG/2013 (às fls. 7.193/7.194), de 

14.8.2013, e nº 191/CG/2014 (às fls. 7.223/7.224), de 12.2.2014, firmado pela Senhora 

SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não 

aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

g) Documento de Liquidação nº 2013DL01884, de 20.8.2013 (à fl. 7.196); 

Programa de Desembolso nº 2013PD02576, de 20.8.2013 (à fl. 7.197); Documento de 

Liquidação nº 2014DL00207, de 17.2.2014 (à fl. 7.226); Programa de Desembolso nº 

2014PD00472, de 17.2.2014 (à fl. 7.230); e 

h) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE50641 (2013OB02357), de 20.8.2013 (à 

fl. 7.198), em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, no valor de 

R$7.510,76 (sete mil, quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos);  Relação de Ordem 

Bancária nº 2014RE50107 (2014OB00427), de 17.2.2014 (à fl. 7.231), em favor da empresa 

Líder Vidros Automotivos Ltda. – EPP, no valor de R$90,00 (noventa reais). 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 0598/2013 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.21 Cópia do Processo Administrativo nº 0651/13 – Inscrição em Curso de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (fls. 7.241/7.303). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 
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documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com inscrição em Curso referente à 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público com Ênfase na Implementação dos Novos 

Procedimentos Contábeis Estabelecidos pela CFC e STN, na modalidade de 

inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso II art. 25, combinado com o 

inciso VI art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93, junto à empresa SINDICATO DOS 

PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DE RONDÔNIA - SINDCONTROLE, conforme Aviso de Inexigibilidade/dispensa de licitação 

publicada no DO-e-ALE/RO, nº 116, de 7.8.2013 (cópia à fl. 7.269), no valor de R$2.700,00 (um 

mil, oitocentos e oitenta reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

a) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 17.7.2013, pelo Senhor EDNO 

MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado Geral Adjunto – ALE/RO, à fl. 7.267, favorável à 

contratação; 

b) Nota de Empenho nº 2013NE00747, emitida em 13.8.2013 (à fl. 7.272/7.251); 

c) NFPS – Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 1620, emitida pelo Sindicato 

dos Profissionais de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - 

Sindcontrole, em 21.6.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de 

Recebimento da ALE/RO (fl. 7.257);  

d) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos tributários 

e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, do Sindicato dos Profissionais de Controle Externo 

do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - Sindcontrole, (fls. 7.258/7.263); 

e) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 165/2013/ALE”, de 16.7.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES 

SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pelo 

Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro (à fl. 7.264);  

f) Relatório do Controle Interno nº 965/CG/2013 (às fls. 7.275/7.277), de 

23.8.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

g) Documento de Liquidação nº 2013DL01986, de 28.8.2013 (às fls. 

7.280/7.281); Programa de Desembolso nº 2013PD02687, de 28.8.2013 (à fl. 7.282); Programa 

de Desembolso nº 2013PD02695, de 29.8.2013 (à fl. 7.284); Programa de Desembolso nº 

2013PD02696, de 29.8.2013 (à fl. 7.285); e 

h) Relações de Ordem Bancária nº 2013RE50664 (2013OB02456), de 28.8.2013 

(à fl. 7.286), e nº 2013RE50667 (2013OB02465 e 2013OB02466), de 29.8.2013 (à fl. 7.287), 

respectivamente em favor do Sindicato dos Profissionais de Controle Externo do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia - Sindcontrole, no valor de R$2.524,50 (dois mil, quinhentos e 

vinte e quatro reais e cinquenta centavos) e em favor da Prefeitura de Porto Velho ref. (ISS), no 
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valor de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), e o recolhimento de Imposto de Renda, no valor 

de R$40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos).   

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 0651/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.22 Cópia do Processo Administrativo nº 0615/13 – Assinatura dos Boletins 

Mensais da Editora NDJ Ltda., (fls. 7.478/7.537) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com assinatura do boletim de licitações e 

contratos com a Editora NDJ, para atender as necessidades da ALE quanto o acompanhamento 

das atualizações na legislação pertinente a licitação, contratada na modalidade de 

inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso I art. 25 da Lei Federal nº 

8.666/93, junto à Editora NDJ Ltda., conforme Aviso de Inexigibilidade/dispensa de licitação 

publicada no DO-e-ALE/RO, nº 075, de 22.5.2013 (cópia à fl. 7.493), no valor de R$7.950,00 

(sete mil, novecentos e cinquenta reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 17.5.2013, pelo Senhor LEME 

BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 7.490/7.491, favorável à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00517, emitida em 3.6.2013 (à fl. 7.513);  

iii) DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 4.359, emitida 

pela Editora NDJ Ltda., em 10.6.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de 

Recebimento da ALE/RO (fl. 7.515);  
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iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da Editora NDJ Ltda., (fls. 7.496/7.510 e 

7.516/7.522); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 134/2013/ALE”, de 11.6.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES 

SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pela 

Senhora GEANE SOCORRO LOPES DA SILVA – Membro (à fl. 7.523);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 698/CG/ALE-RO/2013 (às fls. 7.527/7.528), 

de 28.6.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL01577, de 5.7.2013 (às fls. 

7.532/7.533); Programa de Desembolso nº 2013PD02068, de 5.7.2013 (à fl. 7.534); 

viii) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE50502 (2013OB01876), de 5.7.2013 

(à fl. 7.535), em favor da Editora NDJ Ltda., no valor de R$7.950,00 (sete mil, novecentos e 

cinquenta reais).  

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 0615/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.23 Cópia do Processo Administrativo nº 0904/13 – Inscrição em Curso 

“IX Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos, e Compras Governamentais” (fls. 

7.882/7.930) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo e algumas folhas não tem carimbo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com inscrição em curso/palestra referente 

à IX Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos, e Compras Governamentais, contratada na 

modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso II art. 25, 
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combinado com o inciso VI art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93, junto à empresa INSTITUTO 

BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO - IBDP, conforme Aviso de Inexigibilidade/dispensa de 

licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 129, de 28.8.2013 (cópia à fl. 7.907), no valor de 

R$1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 23.7.2013, pelo Senhor EDNO 

MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado Geral Adjunto – ALE/RO, às fls. 7.893/7.895, favorável 

à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00738, emitida em 7.8.2013 (à fl. 7.905);  

iii) NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, nº 2013405, emitida pelo Instituto 

Brasileiro de Direito Público - IBDP, em 22.8.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela 

Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 7.911);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, do Instituto Brasileiro de Direito Público 

– IBDP, (fls. 7.912/7.916); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 211/2013/ALE”, de 5.9.2013, firmado pelo Senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA 

– Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pelo Senhor 

IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro (à fl. 7.917);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 1044/CG/2013 (às fls. 7.921/7.923), de 

10.9.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL02212, de 12.9.2013 (às fls. 

7.925/7.926); Programa de Desembolso nº 2013PD02978, de 12.9.2013 (à fl. 7.927); 

viii) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE50748 (2013OB02734), de 12.9.2013 

(à fl. 7.928), em favor do Instituto Brasileiro de Direito Público - IBDP, no valor de R$1.880,00 

(um mil, oitocentos e oitenta reais).  

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 0904/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 
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concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.24 Cópia do Processo Administrativo nº 0948/13 – Análise e Parecer ref. 

Projeto de Capacitação Profissional (fls. 7.931/8.128) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com Análise e Parecer do Projeto de 

capacitação de profissionais da educação na Lei Maria da Penha, contratada na modalidade de 

inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso II, do art. 25, combinado com o 

inciso VI do art. 13, da Lei Federal nº 8.666/93, juntamente com os palestrantes Maria Eulina 

Pessoa de Carvalho, Benedita Nascimento Pereira e Hélio Puchalski, conforme Aviso de 

Dispensa de Licitação publicada na DO-e-ALE/RO, nº 163, de 22.10.2013 (cópia à fl. 8.055), no 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais), e junto com a empresa Ferreira e Ferreira Hotelaria Ltda., 

conforme Aviso de Dispensa de Licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 162, de 21.10.2013 

(cópia à fl. 8.051), no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), ref. a Hospedagem dos 

Palestrantes; 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 13.8.2013, pelo Senhor ÉDNO 

MARQUES ASSUNÇAO – Advogado Geral Adjunto – ALE/RO, às fls. 7.956/7.961, favorável 

à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00964, emitida em 21.10.2013 (à fl. 8.059); Notas 

de Empenho nº 2013NE00984, 2013NE00985 e 2013NE00986, emitidas em 22.10.2013 (à fl. 

8.060/8.062); 

iii) NFS – Nota Fiscal de Serviço, nº 1448, emitida pela empresa Ferreira e 

Ferreira Hotelaria Ltda., em 28.11.2013, (à fl. 8.065);  NFSA – Nota Fiscal de Serviço Avulsa, nº 

211959, emitida por Benedita Nascimento Pereira, em 12.11.2013 (à fl. 8.073); NFSA – Nota 

Fiscal de Serviço Avulsa, nº 211959, emitida por Benedita Nascimento Pereira, em 12.11.2013 

(à fl. 8.073); NFSA – Nota Fiscal de Serviço Avulsa, nº 213006, emitida por Hélio Puchalski, em 

5.12.2013 (à fl. 8.076); NFSA – Nota Fiscal de Serviço Avulsa, nº 330970, emitida por Maria 

Eulina Pessoa de Carvalho, em 05.12.2013 (à fl. 8.114); Todas as Notas Fiscais estão sem 

“ateste” de recebimento pela Comissão de Recebimento da ALE/RO; 

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Ferreira e Ferreira Hotelaria 

Ltda., (fls. 8.043/8.048, 8.066/8.071); 
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Certidões Negativas de Débitos Pessoa Física, dos (as) palestrantes Benedita 

Nascimento Pereira (às fls. 8.074 e 8.080); Hélio Puchalski (às fls. 8.077 e 8.081); e Maria 

Eulina Pessoa de Carvalho (às fls. 8.116/8.117); 

v) “Termos de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços”, de 5.12.2013 e de 10.3.2014, firmado pelo senhor RENNÉ VALENTE LOBO – 

Diretor Geral da Escola do Legislativo -, pela Senhora EPIFANIA BARBOSA DA SILVA – 

Presidente da Comissão de Educação -, e pela Senhora VERA REGINA NASCIMENTO 

PEREIRA – Coord. do Evento pela Comissão de Educação e Cultura, (às fls. 8.079 e 8.113);  

vi) Relatórios do Controle Interno nº 1633/CG/2013 (às fls. 8.084/8.086), de 

20.12.2013, e nº 0596/CG/ALE-RO/2014 (às fls. 8.119/8.121), de 10.4.2014, ambos firmado 

pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o 

qual aponta no primeiro relatório que não consta a publicação de Cooperação Mútua nº 006/2013 

entre a ALE, com interveniência da Escola do Legislativo da ALE e a Secretaria de Estado da 

Educação – SEDUC.  

Consta nos autos do processo, Cópia da publicação DO-e-ALE/RO nº 002, de 

15.1.2014, referente à Cooperação Mútua nº 006/2013, sanando a falha apontada no relatório 

técnico do controle interno da ALE, à fl. 8.090; O segundo relatório também firmado pela 

Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS, não aponta nenhuma irregularidade nos 

autos; 

vii) Documentos de Liquidação nº 2013DL03706, 2013DL03707 e 2013DL03708 

de 31.12.2013 (às fls. 8.094/8.099); Documento de Liquidação nº 2014DL00737 de 11.4.2014 

(às fls. 8.123/8.124); Programas de Desembolso nº 2014PD00127, 2014PD00128, 2014PD00129 

e 2014PD00130 de 27.1.2014 (às fls. 8.101/8.104); Programa de Desembolso nº 2014PD01254 

de 11.4.2014 (à fl. 8.125); e 

viii) Relações de Ordem Bancária nº 2014RE50027 (2014OB00128, 

2014OB00129, 2014OB00130 e 2014OB00131), de 30.1.2014 (à fl. 8.107), respectivamente em 

favor da empresa Ferreira e Ferreira Hotelaria Ltda., no valor de R$570,00 (quinhentos e setenta 

reais); em favor da Prefeitura de Porto Velho, no valor de R$30,00 (trinta reais); em favor da 

palestrante Benedita Nascimento Pereira, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); e em favor do 

palestrante Hélio Puchalski, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); e Relação de Ordem 

Bancária nº 2014RE50339 (2014OB01159), de 11.4.2014, em favor da palestrante Maria Eulina 

Pessoa de Carvalho, no valor de 2.000,00 (dois mil reais). 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 0948/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  
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Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.25 Cópia do Processo Administrativo nº 01081/13 – Locação de Palco e 

Banheiros Químicos (fls. 8.186/8.242) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo e algumas folhas encontram-se sem carimbo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com locação de um palco e dois banheiros 

químicos, contratada na modalidade de dispensa de licitação, com fundamento na Alínea “a”, do 

inciso II, do art. 23, a licitação é indispensável nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93, junto à empresa Anderson Roberto da Silva – ME, conforme Aviso de Dispensa de 

Licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 135, de 6.9.2013 (cópia à fl. 8.207), no valor de R$ 

7.700,00 (sete mil e setecentos reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 2.9.2013, pelo Senhor ÉDNO 

MARQUES ASSUNÇAO – Advogado Geral Adjunto – ALE/RO, às fls. 8.200/8.202, favorável 

à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00827, emitida em 3.9.2013 (à fl. 8.205);  

iii) NFPS – Nota Fiscal Prestação Serviço, nº 58, emitida pela Anderson Roberto 

da Silva – ME, em 5.9.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de 

Recebimento da ALE/RO (fl. 8.217);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Anderson Roberto da Silva 

– ME, (fls. 8.212/8.215 e 8.227/8.228); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 244/2013/ALE”, de 18.9.2013, firmado pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA 

– Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor 

IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 8.222);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 1165/CG/2013 (às fls. 8.229/8.230), de 

7.10.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documentos de Liquidação nº 2013DL02507, de 9.10.2013 (às fls. 

8.232/8.233); Programa de Desembolso nº 2013PD03317, de 9.10.2013 (à fl. 8.236); Programa 

de Desembolso nº 2013PD03318, de 9.10.2013 (à fl. 8.237); 

Documento ID=275488   inserido por JOSÉ FERNANDO DOMICIANO em 05/04/2016 07:46.

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA             
 Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE 

                        Diretoria de Controle IV – (DC-IV)                
 

 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

 

viii) Relações de Ordem Bancária nº 2013RE50846 (2013OB03060 e 

2013OB03061), de 9.10.2013 (à fl. 8.238), respectivamente em favor da empresa Anderson 

Roberto da Silva – ME, no valor de R$ 7.346,21 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e 

vinte e um centavos), e em favor da retenção ISS, no valor de R$ 111,87 (cento e onze reais e 

oitenta e sete centavos) . 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 01081/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.26 Cópia do Processo Administrativo nº 01135/13 – Abertura de Processo 

– Plone Conference  2013 (fls. 8.264/8.366) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com participação de servidores no evento 

“Plone Conference”, no período de 30.09.2013 à 06.10.2013, na cidade de Brasília, contratada na 

modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso II, e § 1º do art. 

25, combinado com inciso VI do art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93, junto à Associação Phyton 

Brasil, conforme Aviso de Inexigibilidade/dispensa de licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 

147, de 25.9.2013 (cópia à fl. 8.313), no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 23.9.2013, pelo Senhor LEME 

BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 8.309/8.311, favorável à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE00911, emitida em 25.9.2013 (à fl. 8.315); Nota 

de Empenho nº 2014NE00124, emitida em 13.2.2014 (à fl. 8.361/8.362); 
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iii) NFPS – Nota Fiscal de Prestação de Serviço, nº 0033, emitida pela Associação 

Phyton Brasil, em 7.10.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de 

Recebimento da ALE/RO (fl. 8.318);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da Associação Python Brasil, (fls. 

8.301/8.304 e 8.319/8.324); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 293/2013/ALE”, de 03.12.2013, firmado pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES 

SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo 

Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 8.331);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 1584/CG/2013 (às fls. 8.335/8.337), de 

16.12.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documentos de Liquidação nº 2013DL03563, de 18.12.2013 (à fl. 

8.340/8.341); Programa de Desembolso nº 2013PD04579, de 18.12.2013 (à fl. 8.342); Programa 

de Desembolso nº 2013PD04711, de 27.12.2013 (à fl. 8.343); Programa de Desembolso nº 

2013PD04582, de 18.12.2013 (à fl. 8.345); Documentos de Liquidação nº 2014DL00514, de 

21.3.2014 (à fl. 8.363); Programa de Desembolso nº 2014PD00913, de 21.3.2014 (à fl. 8.364); 

viii) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE51183 (2013OB04268), de 

18.12.2013 (à fl. 8.347), em favor da Associação Python Brasil, no valor de R$ 3.740,00 (três 

mil, setecentos e quarenta reais); Relação de Ordem Bancária nº 2013RE51208 (2013OB04398), 

de 27.12.2013 (à fl. 8.349), em favor da Arrecadação do Dare no Estado de Rondônia, no valor 

R$ 60,00 (sessenta reais); Relação de Ordem Bancária nº 2014RE50005 (2014OB00028), de 

16.1.2014 (à fl. 8.350), em favor da Associação Python Brasil, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais); Relação de Ordem Bancária nº 2014RE50251 (2014OB00842), de 21.3.2014 (à fl. 8.365), 

em favor da Associação Python Brasil, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). 

Impende ressaltar que a contabilidade da ALE, recolheu ISS no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais), indevido aos cofres públicos, como consta na ordem bancária a ALE restituiu o 

valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para Associação Python Brasil. 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 01135/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 
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concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.27 Cópia do Processo Administrativo nº 01224/13 – Aquisição de 

Aparelhos Telefônicos (fls. 8.431/8.522) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com aquisição de aparelhos telefônicos, 

contratada na modalidade de dispensa de licitação, com fundamento na Alínea “a”, do inciso II, 

do art. 23, a licitação é indispensável nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, 

junto à empresa Comercial Belc Imp. e Export. Ltda. - EPP, conforme Aviso de Dispensa de 

Licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 168, de 30.12.2013 (cópia à fl. 8.488), no valor de R$ 

4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) . 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 23.12.2013, pelo Senhor LEME 

BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 8.451/8.453, favorável à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE01025, emitida em 5.11.2013 (à fl. 8.491);  

iii) DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 70, emitida pela 

Comercial Belc Imp. e Export. Ltda. – EPP, em 21.11.2013, com “ateste” de recebimento 

firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 8.493);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Comercial Belc Imp. e 

Export. Ltda. – EPP, (fls. 8.504/8.511); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 59401”, de 22.11.2013, firmado pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – 

Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor 

IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 8.501);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 1493/CG/2013 (às fls. 8.516/8.517), de 

3.12.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documentos de Liquidação nº 2013DL03101, de 22.11.2013 (à fl. 8.502); 

Programa de Desembolso nº 2013PD04235, de 5.12.2013 (à fl. 8.519); 

viii) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE51096 (2013OB03950), de 5.12.2013 

(à fl. 8.520), em favor da empresa Comercial Belc Imp. e Export. Ltda. – EPP, no valor de 

R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 
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Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 01224/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.28 Cópia do Processo Administrativo nº 01306/13 – Aquisição de 

Produtos de Jardinagem (fls. 8.523/8.678) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com aquisição de produtos de jardinagem, 

contratada na modalidade de dispensa de licitação, com fundamento na Alínea “a”, do inciso II, 

do art. 23, a licitação é indispensável nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, 

junto às empresas Casa do Sítio Comércio Produtos Agroveterinarios Ltda. – EPP; Agromotores 

Maquinas e Implementos Ltda.; Ciagro Comercial de Produtos Agropecuária Ltda. - ME, 

conforme Aviso de Dispensa de Licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 189, de 3.12.2013 

(cópia às fls. 8.601/8.602), nos valores de R$ 2.525,00 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco 

reais), de R$ 919,00 (novecentos e dezenove reais), e de R$1.376,00 (um mil, trezentos e setenta 

e seis reais), totalizando R$ 4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 21.11.2013, pelo Senhor 

SAUDEMIA SELERI DE SOUZA – Advogada – ALE/RO, às fls. 8.544/8.546, favorável à 

contratação; 

ii) Notas de Empenho nº 2013NE01139, nº 2013NE01140 e nº 2013NE01141, 

emitidas em 5.12.2013 (às fls. 8.605/8.607);  

iii) DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 5.430, emitida 

pela Casa do Sítio Comércio Produtos Agroveterinários Ltda. – EPP, em 22.1.2014, e NFe nº 

31.143, emitida pela empresa Agromotores Máquinas e Implementos Ltda., em 16.12.2013, e a 
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NFe nº 5.918, emitida pela Ciagro Comercial de Produtos Agropecuária Ltda. – ME, com 

“atestes” de recebimento firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO (às fls. 8.619, 

8.609 e 8.654);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Casa do Sítio Comércio 

Produtos Agroveterinarios Ltda. – EPP. (fls. 8.557/8.561); da empresa Agromotores Maquinas e 

Implementos Ltda. (fls. 8.569/8.576); e da empresa Ciagro Comercial de Produtos Agropecuária 

Ltda. – ME (fls. 8.582/8.588); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 45”, de 20.12.2013, firmado pela Senhora AURIANA GALVÃO DA SILVA – 

Presidente -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro -, pela Senhora MARIA 

JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro (à fl. 8.613); “Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e Serviços nº 2”, de 27.1.2014, firmado pelo 

senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA 

RAVANE – Membro -, pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 8.622) e o 

Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 

018/2014/ALE, de 2.4.2014, firmado pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Presidente 

-, pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Membro -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA 

SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor GLIMANÊS BENTES PEREIRA – Membro -, 

AURIANA GALVÃO DA SILVA – Membro, (à fl. 8.658); 

vi) Relatórios do Controle Interno nº 0197/CG/2014 e nº 0620/CG/2014 (às fls. 

8.645/8.8646 e às fls. 8.670/8.671), datados respectivamente em 12.2.2014, e em 14.4.2014, 

firmados pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) ) Documento de Liquidação nº 2013DL03657, de 31.12.2013 (à fl. 8.614); 

Documento de Liquidação nº 2014DL00013, de 27.1.2014 (à fl. 8.623); Documento de 

Liquidação nº 2014DL00638, de 2.4.2014 (à fl. 8.664); Programa de Desembolso nº 

2014PD00430, de 13.2.2014 (à fl. 8.648); Programa de Desembolso nº 2014PD00462, de 

13.2.2014 (à fl. 8.649); e Programa de Desembolso nº 2014PD01283, de 16.4.2014 (à fl. 8.675); 

viii) Relação de Ordem Bancária nº 2014RE50100 (2014OB00415) e 

(2014OB00416), de 13.2.2014 (à fl. 8.650), em favor das empresas Casa do Sítio Comércio 

Produtos Agroveterinarios Ltda. – EPP, e da empresa Agromotores Maquinas e Implementos 

Ltda., respectivamente  no valor de R$2.525,00 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais) e no 

valor de R$919,00 (novecentos e dezenove reais); e Relação de Ordem Bancária nº 

2014RE50350 (2014OB01188), de 16.4.2014 (à fl. 8.676) em favor da empresa Ciagro 

Comercial de Produtos Agropecuária Ltda. – ME, no valor de R$ 1.376,00 (um mil, trezentos e 

setenta e seis reais) . 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de dispensa de licitação. 
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Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 01306/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.29 Cópia do Processo Administrativo nº 01328/13 – Contratação de 

Serviços de Recarga de Cartuchos (fls. 8.679 /8.753) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo e algumas folhas não tem carimbo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com contratação de serviço de recarga de 

cartuchos, contratada na modalidade de dispensa de licitação, com fundamento na Alínea “a”, do 

inciso II, do art. 23, a licitação é indispensável nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93, junto à empresa D. J. de Angelo EPP, conforme Aviso de Dispensa de Licitação 

publicada no DO-e-ALE/RO, nº 177, de 14.11.2013 (cópia à fl. 8.720), no valor de R$ 7.853,00 

(sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 5.11.2013, pelo Senhor ÉDNO 

MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado Geral Adjunto – ALE/RO, às fls. 8.701/8.702, favorável 

à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE01124, emitida em 29.11.2013 (à fl. 8.723);  

iii) NFPS – Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 000408, emitida pela D. J. de 

Angelo EPP, em 4.12.2013, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de 

Recebimento da ALE/RO (fl. 8.725);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa D. J. de Angelo EPP. (fls. 

8.713/8.718); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 026/2013/ALE”, de 9.12.2013, firmado pelo Senhor ROBERTO JORGE FERREIRA 

– Presidente -, pela Senhora ARLIANE ALVES BAACH – Membro -, pelo Senhor 

ANTONILSON DA SILVA MOURA – Membro -, pelo senhor ALBERTO LUIS B. DE M. 

LISBOA – Membro -, pela senhora NATALY G. MALDONADO DANTAS - Secretária (à fl. 

8.732);  
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vi) Relatório do Controle Interno nº 1571/CG/2013 (às fls. 8.739/8.740), de 

13.12.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) ) Documentos de Liquidação nº 2013DL03566, de 18.12.2013 (à fl. 8.743); 

Programa de Desembolso nº 2014PD00024, de 14.1.2014 (à fl. 8.746); e Programa de 

Desembolso nº 2013PD04709, de 27.12.2013 (à fl. 8.748); e 

viii) Relação de Ordem Bancária nº 2014RE50006 (2014OB00030), de 16.1.2014 

(à fl. 8.749), em favor da empresa D. J. de Angelo EPP, no valor de R$7.460,35 (sete mil, 

quatrocentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos) e Relação de Ordem Bancária nº 

2013RE51208 (2013OB04396), de 27.12.2013 (à fl. 8.750) em favor da Prefeitura de Porto 

Velho, no valor de R$ 392,65 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos). 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 01328/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.30 Cópia do Processo Administrativo nº 01408/13 - Pagamento de 

Franquia dos Para-brisas dos Veículos Traiblazers – placa NBY3613, NBY3073, NBY 

3093, NBY7196 e NCP2817 (fls. 8.754/8.874). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com franquia de seguro de para-brisa dos 

veículos Trailblazers Placas: NBY3613, NBY3073, NBY 3093, NBY7196 e NCP 2817, 

contratada na modalidade de dispensa da licitação, com fundamento no inciso II art. 24, da Lei 

Federal nº 8.666/93, junto à empresa Lider Vidros Automotivos Ltda. - EPP, conforme Aviso de 

Dispensa de Licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 006, de 27.1.2014 (cópia à fl. 8.818), no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e memorando nº 10/D.T/ALE/RO no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais). 
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Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 17.12.2013, pelo Senhor LEME 

BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 8.795/8.797, favorável à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE01265, emitida em 20.12.2013 (à fl. 8.800) e 

Nota de Empenho nº 2014NE00187, emitida em 18.2.2013 (à fl. 8.848); 

iii) NFS - Nota Fiscal de Serviços, nº 006446, emitida pela Lider Vidros 

Automotivos Ltda. - EPP, em 17.1.2014, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de 

Recebimento da ALE/RO (fl. 8.804) e as NFS - Nota Fiscal de Serviços, Ns. 006704, 006698, 

006699, 006706, 006703, todas emitidas pela Lider Vidros Automotivos Ltda. - EPP, em 

6.3.2014, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO (às 

fls. 8.852/8.856); 

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Lider Vidros Automotivos 

Ltda. – EPP, (fls. 8.805/8.809 e às fls. 8.857/8.861); 

v) Termos de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 015/2014/ALE, de 21.1.2014, firmado pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA 

– Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor 

IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro, (à fl. 8.811) e o Termo de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização de Materiais Serviços, nº 065/2014/ALE, de 11.3.2014, 

firmado pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Presidente -, pelo senhor JOSIVAL 

RODRIGUES SILVA – Membro -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – 

Membro -, pelo Senhor GLIMANÊS BENTES PEREIRA – Membro -, AURIANA GALVÃO 

DA SILVA - Membro, (à fl. 8.862); 

vi) Relatórios do Controle Interno nº 095/CG/2014 (às fls. 8.822/8.823), de 

28.1.2014, e nº 0433/CG/2014 (às fls. 8.867/8.868), de 14.3.2014, firmado pela Senhora 

SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora Geral/ALE-RO, o qual não 

aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documentos de Liquidação nº 2013DL03730, de 31.12.2013 (à fl. 8.825) e nº 

2014DL00483, de 14.3.2014 (às fls. 8.870/8.871); Programas de Desembolso nº 2014PD00214, 

de 31.1.2014 (à fl. 8.828), nº 2014PD00251, de 4.2.2014 (à fl. 8.830), nº 2014PD00812, de 

14.3.2014 (à fl. 8.872); 

viii) Relações de Ordem Bancária nº 2014RE50039 (2014OB00187), de 

31.1.2014 (à fl. 8.829), e nº 2014RE50224 (2014OB00755), de 14.3.2014 (à fl. 8.873) em favor 

da empresa Lider Vidros Automotivos Ltda. – EPP, no valor de R$190,00 (cento e noventa 

reais), e 1.000,00 (um mil reais) respectivamente, e Ordem Bancária nº 2014RE50055 

(2014OB00220), de 4.2.2014 (à fl. 8.831), em favor da Prefeitura de Porto Velho. 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 
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foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 01408/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.31 Cópia do Processo Administrativo nº 01410/13 – Registro de preços 

para futura e eventual aquisição de pneus, incluindo troca, alinhamento e balanceamento 

dos veículos automotores (fls. 8.875/8.946). 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com aquisição de pneus para veículos 

automotivos, contratada na modalidade de Pregão Eletrônico nº 003/13/CPP/ALER-RO, de 

acordo com o Memorando nº 281/DT/ALE-RO, à fl. 8.877/8.878; e o Extrato da Ata de Registro 

de Preços nº 024/2013/ALE-RO, às fls. 8.879/8.880, conforme Decreto nº 3.555, de 08 de agosto 

de 2000.  

De acordo com o Extrato da Ata de Registro de Preços nº 024/2013/ALE-RO, às 

fls. 8.879/8.880, a empresa Japurá Pneus Ltda. obteve o melhor resultado, publicado no DO-e-

ALE/RO nº 120, de 15.8.2013, (cópia às fls. 8.917/8.919), no valor de R$23.742,00 (vinte e três 

mil, setecentos e quarenta e dois reais). 

A existência da Seguinte documentação relevante para aferir a regularidade do 

processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, o único parecer da Advocacia Geral foi quanto à 

prorrogação de prazo de entrega de material que a Japurá Pneus pediu para ALE, este firmado 

em 7.12.2014, no verso da fl. 8.922, pelo Senhor EDNO MARQUES ASSUNÇÃO – Advogado-

Geral Adjunto – ALE/RO, informando que se não trazer prejuízos à administração publica é 

possível e legal o recebimento da aquisição no presente; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE01046, emitida em 12.11.2013 (às fls. 

8.883/8.885);  

iii) DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, nº 16247, emitida 

pela Japurá Pneus Ltda., em 11.2.2014, com “ateste” de recebimento firmado pela Comissão de 

Recebimento da ALE/RO (fl. 8.924);  
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iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Japurá Pneus Ltda. (fls. 

8.927/8.933); 

v) Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais 

Serviços, nº 06, de 12.2.2014, firmado pelo Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Presidente 

-, pelo senhor JOSIVAL RODRIGUES SILVA – Membro -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA 

SILVA RAVANE – Membro -, pelo Senhor GLIMANÊS BENTES PEREIRA – Membro -, 

AURIANA GALVÃO DA SILVA - Secretária (à fl. 8.934);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 362/CG/2014 (às fls. 8.941/8.942), de 

7.3.2014, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – Controladora 

Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL00214, de 17.2.2014 (à fl. 8.935); 

Programa de Desembolso nº 2014PD00693, de 11.3.2014 (à fl. 8.944); 

viii) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE50189 (2013OB00639), de 11.3.2014 

(à fl. 8.945), em favor da empresa Japurá Pneus Ltda., no valor de R$23.742,00 (vinte e três mil, 

setecentos e quarenta e dois reais). 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 01410/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 

Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

2.3.32 Cópia do Processo Administrativo nº 01494/13 – Inscrição em Curso 

Gestão Patrimonial com enfoque no Plano de Contas aplicado ao Setor Público (fls. 8.976 

/9.007) 

Examinando a documentação relativa a esse processo, percebe-se nitidamente a 

precariedade formal de sua autuação. Logo de entrada, vê-se que não existe o termo de abertura e 

tampouco de encerramento do processo. Ademais, no carimbo; destinado a identificar o número 

da folha processual, o número do processo e a assinatura do agente responsável pela juntada do 

documento nos autos; aposto no canto superior das folhas do processo, não consta a devida 

identificação do processo administrativo e algumas folhas não tem carimbo. 

No mérito, verifica-se tratar de despesa com inscrição em curso de capacitação 

Gestão Pública com enfoque no Plano de Contas Aplicado ao setor Público - PCASP, contratada 
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na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação, com fundamento no inciso II art. 25, 

combinado com o inciso VI art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93, junto à empresa CONSULTRE 

CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, conforme Aviso de Inexigibilidade/dispensa de 

licitação publicada no DO-e-ALE/RO, nº 190, de 4.12.2013 (cópia à fl. 8.976), no valor de 

R$4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais). 

Nota-se nos autos do referido processo a existência da seguinte documentação 

relevante para aferir a regularidade do processamento da despesa: 

i) “Parecer Jurídico/Informação”, firmado em 2.12.2013, pelo Senhor LEME 

BENTO LEMOS – Advogado – ALE/RO, às fls. 8.961/8.963, favorável à contratação; 

ii) Nota de Empenho nº 2013NE01142, emitida em 6.12.2013 (à fl. 8.979);  

iii) NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, nº 09180 RPS 27085, emitida 

pela Consultre Consultoria e Treinamentos Ltda., em 13.12.2013, com “ateste” de recebimento 

firmado pela Comissão de Recebimento da ALE/RO (fl. 8.981);  

iv) Certidões Negativas e/ou Positiva com Efeito de Negativa de débitos 

tributários e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, da empresa Consultre Consultoria e 

Treinamentos Ltda. (fls. 8.965/8.969); 

v) “Termo de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de Materiais e 

Serviços nº 312/2013/ALE”, de 17.12.203, firmado pelo Senhor AURIANA GALVÃO DA 

SILVA – Presidente -, pela Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA RAVANE – Membro -, e pelo 

Senhor IRIMAR INAJOSA FERREIRA – Membro (à fl. 8.992);  

vi) Relatório do Controle Interno nº 1631/CG/2013 (às fls. 8.997/8.998), de 

20.12.2013, firmado pela Senhora SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS – 

Controladora Geral/ALE-RO, o qual não aponta nenhuma irregularidade nos autos; 

vii) Documento de Liquidação nº 2013DL03635, de 26.12.2013 (às fls. 

9000/9001); Programa de Desembolso nº 2013PD04691, de 26.12.2013 (à fl. 9.003); e Programa 

de Desembolso nº 2013PD04692, de 26.12.2013 (à fl. 9.004); 

viii) Relação de Ordem Bancária nº 2013RE51204 (2013OB04382), de 

26.12.2013 (à fl. 9.005), em favor da empresa Consultre Consultoria e Treinamentos Ltda., no 

valor de R$4.905,30  (quatro mil, novecentos e cinco reais e trinta centavos)  e Relação de 

Ordem Bancária nº (2013OB04383), de 26.12.2013 (à fl. 9.005), em favor do Banco do Brasil 

S/A, no R$74,70 (setenta e quatro reais e setenta centavos). 

Conforme evidenciado acima, em que pese à precariedade formal na autuação do 

processo, nos pareceu que esta despesa foi regularmente processada, posto que, em princípio, 

atende o interesse público. Seguiu o rito normal do processamento da despesa pública, posto que 

foi devidamente empenhada, liquidada e paga, nos termos da legislação pertinente e, pelo que 

consta nos autos, se enquadra na modalidade de inexigibilidade/dispensa de licitação. 

Ademais, é relevante registrar que o processo administrativo n. 01494/13 passou 

pelo crivo de diversos setores de controle no âmbito da ALE/RO, tais como: da Advocacia Geral, 

da Controladoria Geral e da Comissão de Recebimento, Acompanhamento e Fiscalização de 
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Materiais e Serviços, cujas manifestações nos autos não indicaram nenhuma irregularidade grave 

no processamento desta despesa.  

Desta maneira, impende mencionar que, malgrado a precariedade na autuação 

processual, este Corpo Técnico não encontrou na documentação apresentada indícios de danos 

concretos ao erário do Estado de Rondônia, motivo pelo qual opinamos pela regularidade desta 

despesa. 

 

4. CONCLUSÃO 

Concluído o reexame dos autos do Processo nº 01294/2014, que cuidam da 

Prestação de Contas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE/RO – exercício de 

2013, de responsabilidade do Senhor JOSÉ HERMÍNIO COELHO – PRESIDENTE –, este 

Corpo Técnico, após análise das justificativas apresentadas, entende que, pelo que consta nos 

autos e consolidando com os dados dos Relatórios Técnicos pretéritos, remanesce nos autos a 

seguinte irregularidade: 

4.1 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR JOSÉ HERMÍNIO COELHO 

– PRESIDENTE DA ALE/RO - CPF Nº 117.618.978-61, POR:  

4.1.1 Descumprimento do Artigo 49 da Lei Complementar Estadual nº. 

154/96, em virtude da não apresentação do “expresso e indelegável pronunciamento da 

autoridade superior” sobre os relatórios e pareceres do controle interno, conforme 

analisado no subitem 3.1.1 do Relatório Técnico, às fls. 459/469. 

Ademais, considerando o que foi analisado nos subitens “2.2” e “2.3.6.1” deste 

Relatório Técnico, que demandará melhores esclarecimentos por parte dos gestores da ALE, 

conforme proposta de encaminhamento apresentada a seguir, este Corpo Técnico declina, no 

momento, de apresentar o parecer técnico conclusivo sobre a presente Prestação de Contas. 

 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante ao exposto ao longo deste Relatório Técnico, cumpre sugerir ao Conselheiro 

Relator que, se assim entender, dê o seguinte encaminhamento aos autos: 

5.1 Determinar que a Tomada de Conta Especial; instaurada por meio Ato nº 

2298/2015, de 25 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial da ALE/RO n. 101, de 

25.6.2015, à fl. 1.135 (objeto do processo administrativo n. 002/2015), para dar 

cumprimento à determinação inserta no item II, da DM-GCESS-TC 00066/15; seja 

devolvida à origem, nos termos do art. 14 da IN nº 21/TCE-RO-2007
43

 (porque não atende 

os requisitos mínimos à espécie positivados no âmbito desta Corte de Contas), para que os 

trabalhos sejam totalmente refeitos, de modo que a instrução processual observe 

rigorosamente às diretrizes estabelecidas na IN nº 21/TCE-RO-2007. Determinar também 

                                                           
43

 Considerando que a documentação juntada aos presentes autos, às fls. 1.131/1.224, trata-se de cópias dos autos do 

processo administrativo ALE/RO n. 0002/2015, entendemos que o seu desentranhamento nestes autos não se faz 

necessário, bastando que o Relator determine o refazimento da Tomada de Contas Especial – Diárias -, objeto do 

processo administrativo n. 002/2015. 
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que seja instaurado um procedimento administrativo próprio para apurar possível 

responsabilidade dos membros da comissão que atuaram naquela TCE, posto que, em 

princípio, não foram suficientemente diligentes no cumprimento do seu dever funcional, 

posto que os trabalhos realizados foram inócuos, demandando retrabalho e, 

consequentemente, mais custos para a administração pública e, em última análise, 

atentando contra o princípio da eficiência (art. 37 da CF/88) e o princípio da 

economicidade (art. 70 da CF/88), conforme analisado no subitem 2.2 deste Relatório 

Técnico; 

5.2 Determinar ao gestor máximo da ALE/RO que esclareça a inconsistência 

observada nos autos do Processo Administrativo n. 00868/2011, encontrada no DANFE n. 

105302 (fl. 4.297)
44

, de 7.7.2014 e a Nota Fiscal de Serviços n. 007015 (fl. 4.299)
45

, de 

7.7.2014, que informa que o veículo SW4 (placa NCZ 6905) estaria, na data da manutenção 

(7.7.2014) com 90.037 km rodados. Enquanto o DANFE n. 105301 (fl. 4.296)
46

, de 7.7.2014 e 

a Nota Fiscal de Serviços n. 007014 (fl. 4.297)
47

, de 7.7.2014 (portando, documentos fiscais 

com numeração inferior), reporta que o mesmo veículo SW4 (placa NCZ 6905) estaria, na 

data da manutenção (7.7.2014), com 92.782 km rodados, conforme analisado no subitem 

2.3.6.1 deste Relatório Técnico. 

 

6. RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES DA ALE/RO  

Ademais e considerando o exposto ao longo deste Relatório Técnico, visando a 

contribuir com o aprimoramento da gestão da coisa pública, nos termos preconizados no item 

2102.6 das Normas de Auditoria Governamental – NAGs – cumpre sugerir ao Conselheiro 

Relator que, se assim entender, apresente aos gestores da ALE/RO as seguintes recomendações: 

6.1 Adotar procedimento licitatório para a contratação de serviços bancários, 

nos termos do Parecer Prévio nº 66/2010-Pleno, de 9.12.2010, prolatado nos autos do 

Processo TCERO n. 01244/2009, conforme analisado no subitem “2.3.2” deste Relatório 

Técnico; 

6.2 Estabelecer que a locação de imóveis por parte da ALE/RO seja 

precedida de estudos técnicos que identifique e estabeleça previamente as reais 

necessidades do órgão e que a contratação seja decorrente do devido procedimento 

licitatório, nos termos do inciso XXI, art. 37, da CF/88. E nos casos excepcionais, em que o 

interesse público justifique a contratação direta, observar rigorosamente os comandos do 

artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93 e as diretrizes estabelecidas no PARECER 

PRÉVIO Nº 11/2003, exarado nos autos do Processo TCERO nº 03878/02. Ademais, é 

necessário que o processamento das despesas com locação de imóvel passe pelo crivo da 

Comissão de Recebimento e do Controle Interno, conforme analisado no subitem “2.3.3” 

deste Relatório Técnico; 

                                                           
44

 Correspondente à fl. 498 dos autos do processo administrativo n. 00868/2011. 
45

 Correspondente à fl. 500 dos autos do processo administrativo n. 00868/2011. 
46

 Correspondente à fl. 497 dos autos do processo administrativo n. 00868/2011. 
47

 Correspondente à fl. 499 dos autos do processo administrativo n. 00868/2011. 
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6.3 Adotar na futura contratação de empresa para confecção de carimbos e 

chaves seja realizado competente procedimento licitatório, preferencialmente, na 

modalidade “pregão eletrônico”, nos termos estabelecidos na Súmula n. 06/2014/TCE-RO, 

publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCERO - DOe n. 668,  p. 12, de 14.5.2014, 

conforme analisado no subitem “2.3.5” deste Relatório Técnico; 

6.4 Estabelecer que na futura contratação de empresa especializada em 

seguro de veículos seja instaurado o devido procedimento licitatório, preferencialmente, na 

modalidade “pregão eletrônico”, nos termos estabelecidos na Súmula n. 06/2014/TCE-RO, 

publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCERO - DOe n. 668,  p. 12, de 14.5.2014, 

conforme analisado no subitem “2.3.7” deste Relatório Técnico; e 

6.5 Estabelecer que seja observado, por parte dos fornecedores da ALE/RO, 

o comando do Art. 196-A2, inciso I, do Decreto n. 8.321/98, de 30.4.1998, conforme 

analisado no subitem “2.3.10.1” deste Relatório Técnico;  

6.6 Cuidar para que na futura contratação de empresa especializada em 

fornecimento de gás seja instaurado o devido procedimento licitatório, preferencialmente, 

na modalidade “pregão eletrônico”, nos termos estabelecidos na Súmula n. 06/2014/TCE-

RO, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCERO - DOe n. 668,  p. 12, de 14.5.2014; e 

que adote no fornecimento de gás um sistema de “requisição”, com numeração tipográfica 

e sequencial, discriminando o setor requisitante, a data da requisição, o agente público 

requisitante, o responsável pela autorização, etc. e que essa requisição faça parte do rol de 

documentos da instrução processual, respeitando ainda o princípio da anualidade 

orçamentária, conforme analisado no subitem “2.3.10” deste Relatório Técnico; e 

6.7 Melhorar a formalização dos processos de despesas no âmbito da 

ALE/RO, cuidado para que a autuação da documentação obedeça, rigorosamente, a ordem 

cronológica, que todas as folhas sejam numeradas e identificadas com o número do 

processo e devidamente assinada pelo agente público responsável pela juntada, etc.; e 

6.8 Aprimorar o sistema de controle das concessões de “diárias” e de 

“suprimento de fundos”, mormente, ao que se referem aos procedimentos de análise e 

homologação das prestações de contas, cuidando para que a prestação de contas, a análise, 

a homologação e a baixa no SIAFEM ocorram de forma célere e tempestiva. 

  É o relatório. 

Porto Velho-RO, 4 de abril de 2016 

____________________________________ 

JOSÉ FERNANDO DOMICIANO 

Subdiretor de Controle Externo IV - Poderes 

  Cad. 399 – Portaria 061-TCERO/2012 

Supervisionado por,                  _________________________________________ 

RAIMUNDO PAULO DIAS BARROS VIEIRA 

                                             Auditor de Controle Externo 

                                          Diretor de Controle IV 

Documento ID=275488   inserido por JOSÉ FERNANDO DOMICIANO em 05/04/2016 07:46.

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br

