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1. INTRODUÇÃO 

Trata o presente relatório sobre Inspeção efetuada no Município de São 

Julião-PI nos dias 18 e 19 de Setembro de 2019, Oficio de apresentação 1.891/2019-

GP, acerca de supostas irregularidades cometidas na contratação da empresa JOSÉ 

PEDRO BENIZ – ME, CNPJ: 26.849.883/0001-00 (Peça 17), situada na rua 

Nicomedes da Silva Rocha, número 116, Centro, naquela cidade. 

Nos tópicos a seguir, serão demonstrados de forma objetiva e suscinta, 

os atos relacionados as contratações, como dados da estrutura da empresa, análise 

das licitações objeto dos serviços contratados, efetividade dos serviços executados, 

valores empenhados e pagos, lista dos responsáveis e ao final, exposição dos motivos 

para um pedido de Medida Cautelar. 

2. ROL DE RESPONSÁVEIS 

Lista de Responsáveis pelos atos relacionados aos contratos: 

1)Jonas Bezerra de Alencar – Prefeito e Ordenador de Despesas 

2)Controlador Geral do Município – Dalton Dionízio da Rocha 

3)Responsável Contábil – Cícero Rodrigues dos Santos – CRC 2.206-PI 

4)Pregoeiro – José Keney Paes de Arruda Filho 

3. DADOS JURÍDICOS E ESTRUTURAIS DA CONTRATADA 

A empresa JOSÉ PEDRO BENIZ – ME, CNPJ: 26.849.883/0001-00, 

estabelecida a rua Nicomedes da Silva Rocha, número 116, centro, CEP: 64.670-000, 

São Julião-PI, apresenta natureza jurídica de Empresário Individual, sendo constituída 

em 12/01/2017 (Peça 17), decorridos apenas doze dias da posse do prefeito da 

cidade. O capital social da Empresa é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
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Foto 1 -  Sede da Empresa 
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Foto 2 – Endereço da Sede 

Quanto a sede da empresa, conforme o que foi demonstrado nas fotos 

acima, observa-se que o local é uma garagem localizada abaixo de um pequeno 

sobrado, ou seja, uma sede sem nenhuma estrutura física e bastante precária. Vale 

observar que no momento da visita, não havia ninguém no local. 

Fica evidente que a empresa contratada não detinha capacidade 

técnica, operacional e financeira para a execução dos serviços. Ademais, como fora 

aberta em 12 de janeiro de 2017 e dois meses depois contratada pela Prefeitura por 

meio dos contratos 003/2017 e 006/2017, ambos de 14 de março de 2017, constata-se 

que a empresa não tinha experiência no ramo de atividade, sendo aberta 

exclusivamente para prestar serviços ao município. 

Para corroborar essa informação, basta ver que em 2018, todas as 

notas fiscais de serviços emitidas pela empresa, foram para a Prefeitura de São Julião. 

A primeira nota fiscal no exercício foi a NF 49 de 09/01/2018, no valor de R$ 24.277,88 

e a última foi a NF 94 de 17/12/2018 no valor de R$ 35.644,00 (Peça 18). 

Em relação aos dados econômicos e financeiros da empresa, ao 

examinar o balanço de abertura (Peça 16), verificamos um ativo imobilizado de apenas 

8 mil reais, o que mostra que a empresa, apesar de prestar serviços de coleta de lixo, 

não possuia veículos próprios para o cumprimento deste objeto. 
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4. CONTRATOS CELEBRADOS COM A PREFEITURA. 

A Prefeitura de São Julião mantém contratos de valores bastante 

elevados com a entidade. Durante o período compreendido entre Março de 2017 

quando foi celebrado o primeiro contrato e Junho de 2019, data do último lançamento 

do SAGRES CONTÁBIL, foram empenhados e pagos R$ 3.088.888,99. No exercício 

corrente são mantidos três contratos com a citada empresa, sendo eles: Coleta de 

Lixo, Manutenção e Conservação do Patrimônio Público e Manutenção de Poços 

Artesianos. A mesma situação ocorreu nos exercícios de 2017 e 2018, exceto quanto 

ao contrato de manutenção de poços artesianos que não exisitiu em 2017. 

Os dados das contratações por objeto, empenhos e pagamentos estão 

demonstrados na tabela a seguir (peças 03, 04 e 05): 

PROCEDIMENTO/EXE
RCÍCIO PROCESSO OBJETO VIGÊNCIA 

VALOR 
HOMOLOGADO EMPENHADO  PAGO 

003/2017 TC-N-002898/17 

MAN. DO 
PATRIMÔNIO 

PÚBLICO ENCERRADA 
 R$      

494.553,70  
 R$      

478.068,51  
 R$      

478.068,51  

006/2017 TC-N-002905/17 
COLETA DE 

LIXO ENCERRADA 
 R$      

635.604,24  
 R$      

546.155,25  
 R$      

546.155,25  

TOTAL 2017   
 R$  

1.130.157,94  
 R$  

1.024.223,76  
 R$  

1.024.223,76  

024/2018 TC-N-002242/18 
COLETA DE 

LIXO 31/12/2019 
 R$      

682.005,83  
 R$      

725.939,33  
 R$      

725.939,33  

026/2018 TC-N-002243/18 

MAN. DO 
PATRIMÔNIO 

PÚBLICO ENCERRADA 
 R$      

603.999,99  
 R$      

772.126,72  
 R$      

772.126,72  

029/2018 TC-N-002465/18 

MAN. DE 
POÇOS 

ARTESIANOS ENCERRADA 
 R$      

248.000,00  
 R$         

31.984,00  
 R$         

31.984,00  

TOTAL 2018   
 R$  

1.534.005,82  
 R$  

1.530.050,05  
 R$  

1.530.050,05  

024/2018 TC-N-002242/18 
COLETA DE 

LIXO 31/12/2019 
 R$      

682.005,83  
 R$      

379.811,18  
 R$      

379.811,18  

003/2019 TC-N-000449/19 

MAN. DO 
PATRIMÔNIO 

PÚBLICO 31/12/2019 
 R$      

887.300,00  
 R$      

128.595,00  
 R$      

128.595,00  

012/2019 TC-N-000449/19 

MAN. DE 
POÇOS 

ARTESIANOS 31/12/2019 
 R$      

245.000,00  
 R$         

26.209,00  
 R$         

26.209,00  

TOTAL 2019   
 R$  

1.132.300,00  
 R$      

534.615,18  
 R$      

534.615,18  

TOTAL GERAL   
 R$  

3.796.463,76  
 R$  

3.088.888,99  
 R$  

3.088.888,99  

2019 - Empenhado e pago até  o Mês de Junho 
Fonte – SAGRES CONTÁBIL 
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5. ANÁLISE DAS ATAS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DAS 

LICITAÇÕES 

Da análise das Atas de Julgamento das propostas (Peças 08 a 14), 

chama a atenção o fato de que em todos os sete processos licitatórios para os objetos 

supramencionados, apenas a empresa JOSÉ PEDRO BENIZ – ME, CNPJ: 

26.849.883/0001-00 compareceu e apresentou propostas, sagrando-se vencedora em 

todos os certames. Esse fato chama a atenção, por se tratar de licitações com valores 

bastante vultosos e de simples execução. 

6. ANÁLISE DOS EDITAIS – RESTRIÇÃO A COMPETITIVIDADE 

Analisando o Edital do Pregão Presencial 003/2017 (Peça 06), de 08 de 

Março de 2017, que tinha como objeto a contratação de serviços de manutenção do 

patrimônio público municipal, encontramos a seguinte exigência relativa a qualificação 

técnica dos licitantes: 

6.1.2.4 – DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

c) Comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente 
na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior 

(engenheiro civil devidamente inscrito no CREA) ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente;  

d) Prova da licitante possuir no quadro permanente de profissional de 

nível superior acima exigida, será feita, em se tratando de sócio ou proprietário da 
empresa, por intermédio da apresentação do registro comercial, no caso de empresa 

individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado; em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; e 
no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) ou contrato de prestação de serviços. Entende-se, para fins deste 

Edital, como pertencente ao quadro permanente: o empregado ou o sócio: 
Empregado: cópia do contrato de trabalho com a Licitante, constante da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social, expedida pelo extinto Ministério do Trabalho ou 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ficha de registro de empregados (FRE), que 

demonstrem a identificação do registro do profissional, guia de recolhimento do 
FGTS e seu respectivo comprovante de Recolhimento mensal onde conste o nome do 

profissional e cópia do envio do Caged Lei Federal 4.923/65; Sócio: Contrato Social 
ou Estatuto Social, devidamente registrado no órgão competente ou contrato de 
prestação de serviços;  

 

De redação bastante confusa, a mesma exigência foi colocada no Edital 

do Pregão Presencial 026/2018 (Peça 07) de 16 de Fevereiro de 2018, tendo o mesmo 

objeto. (Item 6.1.2.4 do Edital, Alíneas “c” e “d”).  

Acerca do assunto, o TCU – Tribunal de Contas da União no Acórdão 

803/2015 – Segunda Câmara se posicionou da seguinte maneira: 
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Acórdão 803/2015  de 03/03/2015 – TCU – Segunda Câmara  

A exigência de vínculo empregatício entre empresa licitante e 

profissionais de engenharia, cuja comprovação demonstrasse tempo mínimo de 

contrato ou registro em CTPS anterior à abertura das propostas de licitação, restringe 

a competitividade do certame e impõe ônus desnecessário aos concorrentes. 

Em outro Acórdão mais recente, a egrégia Corte se posicionou da 

mesma forma: 

Acórdão 12.879/2018 de 16/10/2018 – Primeira Câmara: 

Configura restrição ao caráter competitivo da licitação a exigência, para 

fins de comprovação da capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 

8.666/1993), da demonstração de vínculo societário ou empregatício, por meio de 

carteira de trabalho, do responsável técnico com a empresa licitante, sendo suficiente 

a comprovação da disponibilidade do profissional mediante contrato de prestação de 

serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil. 

Pelo exposto, fica evidente que os Editais de Licitação referente aos 

objetos aqui citados (Peças 06 e 07), continham medidas que restrigiam o caráter 

competitivo dos certames, ao exigir nas alíneas “c” e “d” do item 6.1.2.4 que o 

profissional de nível superior fizesse parte do quadro permanente da empresa com 

vínculo societário ou empregatício, mesmo que por meio de contrato de prestação de 

serviços, fato esse que levou a empresa José Pedro Beniz – ME a participar sozinha 

nos processos licitatórios do município e ainda, a se sagrar vencedora em todos eles.  

Ademais, verificamos que a empresa contratou o Engenheiro Civil 

Adriell Leite de Castro, CPF: 600.265.063-60 (Peça 15), residente em Teresina-PI, 

prestador de serviços sem nenhum vínculo empregatício, com remuneração mensal de 

R$ 1.000,00 sendo a proposta habilitada nessas condições pela Comissão de  

Licitação. 

7. AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do contrato administrativo não é uma mera opção 

discricionária da autoridade administrativa. Trata-se de um poder-dever. A lei impõe a 

obrigação de acompanhamento e fiscalização da execução do ajuste por uma pessoa 

especialmente designada pela Administração. 

É natural que seja assim, pois essa atividade é da mais alta relevância. 

Obras e serviços não fiscalizados ou fiscalizados de modo deficiente representam um 

enorme espaço para prejuízo. O fiscal, portanto, tem uma importância ímpar para 

garantir, por exemplo, que a obra ou o serviço foram realizados com qualidade e de 

acordo com a boa técnica. Na jurisprudência do Tribunal de Contas da União temos 

verificado que a Corte de Contas tem condenado tais agentes quando eles atuam de 

forma dolosa, atestando a realização de serviços não executados, hipótese em que 
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são responsabilizados pelo prejuízo causado ao erário, solidariamente com a empresa 

contratada. De outro tanto, se o fiscal, ainda que sem intenção de causar dano ao 

erário, atua de forma negligente na fiscalização, ele também pode ser 

responsabilizado pelo prejuízo para o qual concorreu com sua conduta indevida.  

São fartas as normas que regem a matéria: 

A Lei nº 8.666/1993 dispõe que Art. 67 (...) 

§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes. 

Já o art. 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/1964 estabelece que: Art. 63. (...) 

 § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 

prestados terá por base: (...)  

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do 

serviço. 

Assim, em descumprimento aos normativos acima mencionados, a 

prefeitura não nomeou uma comissão específica visando a fiscalização dos contratos, 

inexistindo relatórios que apontem a medição dos serviços efetivamente realizados, 

haja vista, todas as notas fiscais dos serviços pagos a empresa foram atestadas pelo 

Senhor Dalton Dionisio da Rocha que é Controlador Geral do Município, nomeado por 

meio de Portaria para Cargo Comissionado,  sendo esse “atestado dos serviços 

realizados” apenas um carimbo colocado no corpo da Nota Fiscal. Ressalte-se que 

nos três exercícios foram pagos mais de 3 milhoes de reais, sem que houvesse um 

único relatório de fiscalização dos contratos ou sem um atestado da efetiva realização 

dos serviços. 

Acerca desse assunto o TCU – Tribunal de Contas da União já se 

posicionaou da seguinte forma: 

Acórdão 1051/2012 –06/03/2012 -  Primeira Câmara 

É irregular o atesto de notas fiscais sem a medição dos serviços 

efetivamente executados. 

Acórdão 5848/2013 – 27/08/2013 – Primeira Câmara 

A atestação é condição prévia essencial ao pagamento do serviço, pois 

representa a confirmação, pelo contratante, de que o objeto foi integralmente atendido 
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nos termos acordados, sendo irregular o pagamento de serviço medido por parâmetro 

dissonante daquele estipulado em contrato. 

Em outro Acórdão mais recente, a Corte foi mais além: 

Acórdão 2.360/2018 – 10/10/2018 - Plenário  

A Administração deve implementar controles que promovam a regular 

gestão contratual e que permitam identificar se todas as obrigações do contratado 

foram cumpridas antes do ateste do serviço, em atenção ao princípio constitucional da 

eficiência. 

8. DAS IRREGULARIDADES/CONDUTA E DO NEXO DE CAUSALIDADE COM 

O ATO 

Irregularidade-Conduta Responsável Nexo de Causalidade 

Contratar empresa sem capacidade 

técnica, operacional e financeira 

para a prestação de Serviços ao 

Município. Dispositivos Violados – 

Lei 8.666-1993 

 

Jonas Bezerra de 

Alencar – Prefeito 

e Ordenador de 

Despesas 

Como Gestor e 

Ordenador de Despesas 

da Prefeitura permitiu a 

ocorrência da 

Irregularidade apontada. 

Deixar de nomear Comissão de 

Fiscalização dos Contratos, visando 

garantir a eficiência dos serviços 

executados. Dispositivos Violados – 

Lei 8.666/1993 e Lei 4.320/1964. 

 

Jonas Bezerra de 

Alencar – Prefeito 

e Ordenador de 

Despesas 

Como Gestor e 

Ordenador de Despesas 

da Prefeitura permitiu a 

ocorrência da 

Irregularidade apontada. 

Ordenar Empenho, Liquidação e 

Pagamento sem observar as normas 

legais, quanto ao atesto e 

recebimento dos serviços. 

Dispositivos Violados – Lei 

8.666/1993 e Lei 4.320/1964. 

 

Jonas Bezerra de 

Alencar – Prefeito 

e Ordenador de 

Despesas 

Como Gestor e 

Ordenador de Despesas 

da Prefeitura permitiu a 

ocorrência da 

Irregularidade apontada. 

Realizar Processo Licitatório com 

restrição a competitividade e 

direcionamento da proposta. 

Dispositivos Violados – Lei 8.666-

1993 

 

José Keney Paes 

de Arruda Filho – 

Pregoeiro – 

Portaria 006/2018 

Como Pregoeiro permitiu 

a ocorrência de restrição 

a competitividade e 

direcionamento da 

licitação. 

Atestar a realização de serviços sem 

a competência legal e sem a 

emissão de relatórios do efetivo 

recebimento destes serviços. 

Dispositivos Violados – Lei 

8.666/1993 e Lei 4.320/1964. 

 
Dalton Dionízio da 

Rocha – 

Controlador Geral 

do Município 

 

Como Controlador Geral 

do Município permitiu a 

ocorrência da 

irregularidade apontada. 
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9. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR 

Os fatos expostos e a presença simultânea do periculum in mora 

(traduzido na situação de perigo da questão) e do fumus boni juris (que nada mais é 

do que a verossimilhança do direito alegado), conclamam uma atuação desta Corte de 

Contas, com fulcro no Artigo 87 da Lei 5.888/09, para a CONCESSÃO DE MEDIDA 

CAUTELAR sem prévia oitiva das partes, visando a suspensão dos pagamentos 

pendentes e futuros relativos a execução contratual da empresa JOSÉ PEDRO 

BENIZ – ME, CNPJ: 26.849.883/0001-00 (Contratos vigentes em 2019).  

Trata-se de providência processual que busca a antecipação dos efeitos 

externos ou secundários da providência final, sem, contudo, ser um prejulgamento, 

tendo por finalidade proteger o patrimônio público, suspendendo os efeitos do ato 

lesivo até o julgamento do mérito. 

10. DA ABERTURA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Durante a execução contratual até o último mês dos valores lançados 

no SAGRES CONTÁBIL(Junho de 2019), foram pagos mais de três milhões de reais a 

empresa, sem que houvesse um relatório de execução dos serviços. Desta forma, 

solicitamos a abertura de processo de Tomada de Contas Especial, nos termos do 

disposto na Instrução Normativa 03/2014, alterada pela IN 05/2018 desta Corte de 

Contas, visando apurar a ocorrência de possíveis danos ao erário. 

11. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO 

Ante o exposto, submete-se o presente relatório à consideração 

superior com as seguintes propostas, colocando-se essa Diretoria à disposição do 

Relator, Sr. Kleber Dantas Eulálio, para os esclarecimentos que se fizerem 

necessários: 

a)CITAR os responsáveis, em homenagem aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, para responderem pelas irregularidades apontadas no 

item “8” deste relatório. 

b)CONCEDER MEDIDA CAUTELAR de acordo com o item “9”.  

c) DETERMINAR A ABERTURA de Tomada de Contas Especial de 

acordo com o item “10”. 

d)COMUNICAR as ocorrências ao Ministério Público do Estado para 

que tome as medidas que achar necessárias. 
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É o Relatório. 

 

Picos (PI), 14 de Outubro de 2019. 

 

(Assinado digitalmente) 

Simão Pedro Rocha 

Auditor de Controle Externo 

   

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 
 
 

  

                        (Assinado digitalmente)                           (Assinado digitalmente) 
Francisco das Chagas Braz de Oliveira  Vilmar Barros Miranda 

Auditor de Controle Externo  Auditor de Controle Externo 

Chefe da III Divisão Tecnica da DFAM  Diretor da DFAM 
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12. ANEXOS 

 

Peça  03 - Planilha de Empenhos e Pagamentos de 2017 

Peça  04 - Planilha de Empenhos e Pagamentos de 2018 

Peça  05 - Planilha de Empenhos e Pagamentos de 2019 

Peça 06 - Edital 003/2017 

Peça 07 - Edital 026/2018 

Peça 08 - Ata de Julgamento PP 003/2017 

Peça 09 - Ata de Julgamento PP 006/2017 

Peça 10 - Ata de Julgamento PP 024/2018 

Peça 11 - Ata de Julgamento PP 026/2018 

Peça 12 - Ata de Julgamento PP 029/2018 

Peça 13 - Ata de Julgamento PP 012/2019 

Peça 14 - Ata de Julgamento PP 031/2019 

Peça 15 - Contrato de Prestação de Serviços de Engenheiro Civil 

Peça 16 - Balanço de abertura da empresa 

Peça 17- CNPJ da Empresa 

Peça 18 - Notas Fiscais 2018 
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