
PR,EFEITI'RA DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA
Controladoria Geral do Municipio - CGM

Em decorrdncia dos trabalhos oue est6o sendo realizados pela CGM neste

OrsSo/Entidade do Poder Executivo Municipal e.

CONSIDERANDO a atribuigdo desta Controladoria de recomendar a

adogdo de mecanismos que asseguem a probidade na guarda e aplicagdo de recursos

priblicos do Municipio, bem como a compet6ncia para estabelecer normas complementares

necess6rias ao aperfeigoamento dos mecanismos de controle intemo;

CONSIDERANDO o papel orientativo e pedag6gico e a necessidade de

fortalecer o cumprimento da missSo institucional da Controladoria Geral do Municipio de

Cuiab6- CGM.

CONSIDERANDO o oficio n' 0201/20I51GS/SMOP encaminhado a esta

Controladoria solicitando a manifestagao sobre o processo n'0.044.041/2014-1

CONSIDERANDO a necessidade de orientar os gestores a fim de que

conduzam os processos para suspender empresas com inexecugio parcial ou total do

contrato conforme a Instrugdo Normativa SCL n' 00612014.

CONSIDERANDO que, uma vez que o processo encontre-se devidamente

instruido conforme a Instrugao Normativa supracitada, os gestores deverdo aplicar as

sang6es previstas na Lei n' 8.666197 e na Lei n' 10.520/02 com pena de responderem

administrativamente pelo nio exercicio do seu cargo conforme prescreve a legislagio

correlata.

CONSIDERANDO a responsabilidade do Gestor Priblico quanto i
observdncia dos atos administrativos de conformidade com o que determina o ordenamento

iuridico.

A Controladoria Geral do Municipio de Cuiab6 se

termos:

OONIRO1ADORIA GERAL
DO MUNIGiPIO

Fones: (65) 3645.6415 - 36454271
Cep.: 78005-580 ' Cuiabe - MT
ww.cuiab3.ml.gov.br

ORGAO OU ENTIDADE DO
PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL:

SECRETARIA MT]NICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

ASSUNTO:

APLICAqAO DE SAN9OES PRE\TSTAS NO ARTIGO 87

DA LEI 8.666/93 EM f,MPRf,SAS INADIMPLENTES NO

MUNICiPIO,
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Grriaba
PREFE MUNICIPAL DE CUIABA
Controladoria Geral do Municipio - CGM

I. DOS FATOS:

Trate-se de processo encaminhado a esta Controladoria pela Secretaria

Municipal de Obras Priblicas, referente d adogdo de medidas punitivas a diversas empres.rs

pela inexecugio parcial ou total dos contratos firmados com esta municipalidade.

A Secretaria Municipal de Obras Priblicas afirma que v6m solicitando

provid6ncia referente a empresas que ganham o certame licitat6rio e deixam de cumprir

satisfatoriamente o contrato. Ato continuo, afirmar que encaminhou os documentos

necess6rios para Procuradoria Geral do Municipio - PGM, bem como, a Diretoria de

Licitagdo e Contratos da Secretaria Municipal de GestSo - SMGE a fim de que irs mesmas

tomem as medidas necessiirias para punir as empresas inadimplentes.

Por sua vez, a PGM por meio do parecer juridico n' 6591PCP/PGM/2014

ahrma que para que o municipio possa proceder ao processo sancionat6rio, a SMOP deve

verificar as etapas dos procedimentos determinados pela Instrug5o Normativa SCL n"

0612014. A SMGE ratifica a conclusdo do parecer da PGM'

Por fim, a SMOP solicita esta Conholadoria tome as providencias

necess6rias para que finalmente sejam aplicadas as sang6es cabiveis.

II. DAANALISEDOSFATOS

Primeiramente, fez-se necess6rio otganizar todos os documentos

apresentados no processo, tendo em vista que se tratava de v6rias empresas inadimplentes,

com datas diversas, n6o apresentando, portanto, uma sequ€ncia l6gica dos fatos. Diante

disso, chegamos a seguinte lista de documentos separada por empresa notificada. A saber:

OO INOLADORIA GERAL
DO MUt{rciPto

Praga Alencaslro. 158 - c€ntro - 5"
Fones: (65) 3645-6415 -3645{271
Cep.: 7800t580 - Cuiaba' [.17

wwwcuaata.mt.govbr

TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIqOS LTDA

DOCUMENTO FLS NOS AUTOS DATA DO DOCUMENTO

Notificag6o Fls.97 03/09/20't3

Notificagdo - Extrajudicial

(com recebido da empresa)

Fls. 38 e 63 r8/08/2014

Notifi caq6o - Extrajudicial Fls. 68 03/0912014

Notificagdo - Fiscal do

contrato

Fls.97 03/09/2014

/(

158-C€ntro-5'
\/-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA
Controladoria Geral do Municipio - CGM

CI n" 238/2014/DPP/SMOP I Fls. 70 02t09/2014

TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE

DOCUMENTO FLS NOS AUTOS DATA DO DOCUMENTO

Notificagdo - Extrajudicial

(com recebido da empresa)

Fls. 30 22t08/2012

Comprovante de envio

correio

Fls. 31 27/08/2012

Ordem de servigo - com

recebido da empresa

Fls. 32 t5/0612012

of.927l2}l2lcslsMoP

Solicitagdo de Rescisdo do

Contrato - Cancelamento do

certame licitat6rio

Fls.33 t4/0912012

iffiSlMos EIIcENHARTA LrDA

DOCUMENTO FLS NOS AUTOS DATA DO DOCUMENTO

Notificagdo - Extraj udicial

(com recebido da empresa)

Fls. 34 e 80 25108/2014

S CN'IS LTDA

DOCUMENTO FLS NOS AUTOS DATA DO DOCUMENTO

Notificag6o Fls. 85 16112/2013

Resposta da Notificagdo

pela empresa

Fls. 83 18/1212013

Notificagdo - Extrajudicial

(com recebido da emPresa)

Fls. 37 t8108/2014

Notificagdo - Extrajudicial

(com recebido da emPresa)

Fls.72 03/0912014

Notificagio - Extrajudicial

(com recebido da emPresa)

Fls.76 07tr0/2014 / 
{

.-\

d/"M
qDilTROLADORIA GENAL

DO ilUrtciPlo

Praaa Alencaslls, 158 _ Centro _ 5'andaf
Fonas: {65) 36455415 . 3645{271
Csp.: 78tt05-580 - Cuiaba - MT

www.criala ml.gov.br
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OOilINOLADORIA GERAL

oo tttulucipto

Praga Alencaslro, 158 " Centro _ 5r andar
Fones: (65) 3645541s '36455271
Cep.: 78005-580' Cuiabl " [aT
www@iaba.mt-govbr

Notificagdo Fls. 66 e 67 t5/08/2014

Of . n" 12712014 JC- convite

para participar do mutirdo

da justiga comunitaria

Fls.41 26108/2014

Ata de reunido da justiga

comunitiria

Fls.40 29/08/2014

CI n "237 /201 4IDPP/SMOP Fls.74 02t09t20r4

Relat6rio Informativo Fls. 78 e79 06/10/20r4

Termo de suspensdo de

licitar - SAD/lvlT

Fls.98 19/02/2015

APOLUS ENGENHARIA LTDA

DOCUMENTO FLS NOS AUTOS DATA DO DOCUMENTO

Relat6rio T6cnico do

andamento da obra

Fls.42 e 43 20108/2014

ffinnpnf-MoLDADo
DOCUMENTO FLS NOS AUTOS DATA DO DOCUMENTO

NotificagSo - Extrajudicial

(com recebido da emPresa)

Fls. 86 t7lr2l20r3

Relat6rio T6cnico do

andamento da obra

Fls.42 e 43 2010812014

Informativo sobre est6gio da

obra

Fls.45 2010812014

IT,TARCNT,NS TEREZINA BELPHMAN EIRELI-ME

l0lt0l20l4

COXSTNUTOru. BRASIL CENTRO OESTE LTDA

DATA DO DOCUMENTOFLS NOS AUTOS
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Grriaba
Controladoria Geral do Municipio - CGM

Os procedimentos a serem tomados de acordo com a situagao real

apresentada pela SMOP encontra-se presente na instrugdo normativa SCL n" 06/2014, em

sua Seg6o IX que dispde sobre a aplicagdo das sang6es decorrentes de inexecugdo

contratual. Em seu artigo 26, $ l" e 2o, estabelece que caso o fiscal identifique falhas,

afasos ou qualquer fato relevante, notifique a empres4 por meio do diri'rio oficial ou por

aviso de recebimento, para que a mesma se manifeste no prazo de cinco dias riteis ou dois

dias irteis dependendo da modalidade feita na licitagao da qual a empresa participou.

Veja bem, a SMOP apresentou notificag6es extrajudiciais das seguintes

empTesas: TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIQOS LTDA, TRT'S IRMAOS

ENGENHARIA LTDA, BASE DUPLA SERVIqOS E CONSTRUCoBS CTVTS

LTDA, SOS CONSTRUTORA E COMfRCIO DE PRE -MOLDADO,

MARCELINS TEREZINA BELPHMAN EIRELI-ME, CONSTRUTORA BRASIL

CENTRO OESTE LTDA.

Contudo, ndo consta nos autos nenhum extrato do diririo oficial ou c6pia do

aviso de recebimento dos correios para salvaguarda o municipio no quesito de ampla

defesa da contratada. Ressalta-se ainda que apesar de conter a notificagdo da empres4 nio

consta nos autos nenhum documento que indique se a empresa atendeu ou ndo as

determinag6es da Secretaria. Neste caso a pr6pria empresa poderia contestar a notificagdo

caso a mesma decida entrar judicialmente contra a aplicagao da san96o por parte da

prefeitura.

Vale lembrar que existe 04 (quatro) tipo de sang6es de acordo com a lei de

licitagdes 8.666/93, sendo elas: multa, advert€ncia, suspensdo temporaria de participagdo

de licitag6o e declaragdo de inidoneidade. Destaca-se que a suspensao e a declaragdo s6o

as sang6es mais rigorosas, sendo que a suspensao 6 a mais branda enhe elas. Nota-se,

portanto, que o processo deve estar bem instruido para que a pr6pria administragdo possa

aplicar a penalidade mais adequada, uma vez que, existe certa discricionariedade por parte

da administragdo, logo, compete d autoridade, observadas as regras contratuais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Notifi cagSo - Extrajudicial Fls. 88 08/t0/20t3

Notificagio - Extraj udicial Fls. 89 04/09/20t3

Resposta da Notificagdo

pela empresa

Fls.90 t8110/20t3
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PR,EFEITI'RA DE

Guia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA
Controladoria Geral do Municlpio - CGM

eventualmente fixadas, selecionar a sanglo que, diante das particularidades da infiagSo e

sua gravidade, seja a mais eficaz para reprimir a infragdo e desestimular comportamentos

em desacordo com a lei ou o contrato.

Por esta razdo que na instrugSo normativa SCL n o 06 em seu artigo 26, $2o,

determina que o processo para aplicagdo de sang6es deve estar bem instruido, com c6pia

do contrato, aditivos, comprovantes de notificagdo, e demais documentos pertinentes,

podendo ser: relat6rios dos fiscais de contrato, oficios, fotos, c6pia de e-mail's, entre

outros. Perceba que o roll do artigo n6o 6 taxativo e sim, exemplificativo, ficando a critdrio

da secretaria anexar qualquer documento que julgar necess6rio para instruir de maneira

satisfat6ria o processo. A saber:

$ 2". Caso a contratada ndo sane as irreguluidades constatadas, ou, em

ndo hovendo manifestaqdo da contratada, a Secretaria/Orgdo ou oulra

midade da Administragdo Ptiblica Municipal, com a autorizaQdo do titular

da pasta, remeterd (protocolizado via Prolocolo Geral) o processo

devidanunte instruido com cdpia do contralo, aditivos, se houver,

comprcvanles da notiJicagiio, comprovanles de pagamento, e demais

documenlos pertinentes, propondo a aplicagdo de multas ou ouftas

penalidades adequadas d gravidade da infraqdo, que estiverem previstas em

instrumento contlatual ou na Legislag^o de Licitaqdes, para a Diretoria de

Planejamento e Contratos - SMPF realizar andlise tdcnica do processo,

veriJicmtdo se o processo encontra-se devidamente instruido; (grifo nosso)

Ademais, o $ 30 do art. 87 da Lei n. 8.666 determina que a competdncia

para declarar inidoneidade 6 "exclusiva do Ministro de Estado, do Secretririo Estadual ou

Municipal". Sendo assim, esta Controladoria entende que a secretaria municipal 6 o ente

respons6vel por, de fato, aplicar as sang6es enumeradas na lei de licitagdes. Sendo assim,

competente a autoridade mrixima daquele 6195o deliberar sobre o tipo de punigdo a ser

aplicad4 devendo, a Procuradoria Geral do Municipio resguardar a administragio no

quesito de legalidade e proporcionalidade do ato sancionat6rio.

Por fim, a Diretoria de Licitagdes e Contratos - DELC 6 a unidai /\ '

'' ,(r...).)
respons6vel pelo gerenciamento e controle dos contratos administrativos celebrados por \--'l
esta municipalidade, portanto, cabe a ela treinar e orientar os gestores e as secretarias sobre

como instruir o processo, al6m do mais, a Secretaria Municipal de Gest6o- SMGE 6 a

Pra9a Alencastro, 1 58 - Csnko - 5o anda r

Fonesr 165) 3645{4'15 , 35456271
Cep.i 78005-580 - Cuiab6 - rvll
lfww(lJiaDa.ml.gov,b.
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unidade respons6vel em divulgar a instrugdo norrnativa SCL no 06/2014 para toda

administragdo pribiica direta e indireta do municipio de Cuiabti para que a mesma seja

aolicada de forma efetiva.

uI. CONCLUSAO

Diante do exposto, esta Controladoria orienta:

1) SECRETARIAMUNICIPALDE GESTAO:

a) Diwlgue a instrugdo normativa SCL n" 06/2014 a todos servidores da administragdo

oriblica direta e indireta.

Acompanhe os contratos de todas as empresas relacionadas aqui e encaminhe para

esta Controladoria um relat6rio sobre o andamento dos conhatos, se estao ou nao

cumprindo os cronogrzrmas de execugdo estabelecidos, em czrso negativo, que

providencie juntamente com a Secretaria Municipal de Obras Priblicas toda

documentagdo necessiiria para instruir o processo sancionat6rio.

Conforme exposto, existe uma discricionariedade da aplicagSo das sangdes pela

administragdo estabelecidas na Lei de Licitag6es. Diante disso, muitos doutrinadores

consideram necess6rio que o edital defina as hip6teses em que as sang6es serdo

aplicadas. Portanto, orienta-se que a DELC, em conjunto com a Procuradoria

Municipal de Cuiab6 - PGM, faga um levantamento de ocorrOncia das inexecuq6es

contratuais e definam as hip6teses passiveis de sofrerem as sang6es de suspens6o de

licitar com a administragdo e de declaragdo de inidoneidade para que conste nos

futuros contratos celebrados por esta municipalidade.

2) SECRETARTA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA

a) Organize as documentagdes apresentadas, abrindo um processo para cada empresa

inadimplente, bem como providencie a publicagdo das notificagdes em diiirio

oficial, relat6rio dos fiscais de contrato, e-mail's, fotos ou qualquer outro /)',
documento que seja pertinente para o processo. '(t

b) Apresente o documento, assinado pelo secretiirio da pasta, com a fundamentagdo

de qual sangdo a ser aplicada. Vale lembrar que a san96o de multa pode ser aplicada

b)

c)

CONIROLADORIA GERAL

DO iltUNtCiPrO

Praqa Alencastro, 158 - Centro - 5" sndar
Fones: {65) 36456415 - 3&t15627'l
Cep.: 7800t580 'Cuiaba. MT
wwwcuiaba.ml.govbr
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concomitantemente com as sang6es de advert6nci4 suspensdo de licitar com

administragdo e a declaragSo de inidoneidade.

Uma vez o processo devidamente instruido, encaminhe para a DECL-SMGE para

parecer tdcnico e posteriormente d PGM para an6lise juridica a fim de observar o

devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade do ato sancionat6rio.

Cumpra a Instrugao Normativa SCL n" 006/2014 no gerenciamento, fiscalizagdo e

conftole dos contratos administrativos atuais e futuros.

Por denadeiro, de acordo com o artigo 6o da Lei 5.7 4812013 que institui o

c)

d)

cadastro de empresa e profissionais inid6neos e suspensos - CEIS/CUIABA, esta

Controladoria DETERMINA o prazo de 30 dias para instaurar o processo sancionat6rio

das empresas aqui listadas, a contar da data de recebimento desta orientagdo.

1) TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIQOS LTDA

2) TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE

3) TRES IRMAOS ENGENHARIALTDA

4) BASE DUPLA SERVIQOS E CONSTRUQoES CIVIS LTDA

5) APOLUSENGENHARIALTDA

6) SOS CONSTRUTORA E COMERCIO DE PRE -MOLDADO

7) MARCELINS TEREZINA BELPHMAN EIRELI.ME

8) CONSTRUTORA BRASTL CENTRO OESTE LTDA

E a nossa OrientagSo.

Cuiab6-MT, 06 de Maio de 2015.

De acordo.

Encaminhe-se ao Controlador Geral do M

Auditora Interna
Diretora

De acordo.

Controlador Geral do Municipio

OONTROLADORIA GERAL
DO MUNICiPIO

P'aqa Alsncasko, 1 s8 - CeBlrc - so anda I
Fones: (65) 3645{415 - 3645{27'l
Cep.: 7800t540 ' Cuiaba - \47
wwwcuiaba ml-gov.br
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