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DM  0233/2018-GCPCN  

 

 

Cirilo Francisco de Oliveira, representante da empresa ETNA 

CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, apresentou “DENÚNCIA GRAVE DE 

DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO” praticado pelo “DIRETOR GERAL DO DER-RO, 

Isequiel Neiva de Carvalho, pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CABIXI/RO, Silvenio de 

Almeida, e pelo PRESIDENTE DA CPL de Cabixi/RO Allison Maicon Bento Pretto, pelo 

AUTOR DO PROJETO Eng. Henrry Hattori, CREA 9825/D-MS”, em razão da 

“APROVAÇÃO IRREGULAR DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

IRREGULAR, E SEUS DESDOBRAMENTOS através da Publicação e continuidade da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 006/2018 - Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, tendo 

como objeto: Contratação de Empresa especializada para a execução dos Serviços 

Construção de Ponte Mista de Concreto Armado, Superestrutura em Viga Metálica e 

Lage Pré-moldada, sobre o Rio Escondido, localizado na Linha 9, km 20, 70, com 
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dimensões de 28 m x 5,10 m, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos, através do Convênio nº 034/18/PJ/DER/FITHA.” 

Narra o representante que o Convênio nº 034/18/PJ/DER-RO entre o DER-

RO e o Município de Cabixi/RO, para a “Construção de Ponte Mista de concreto e aço 

sobre o Rio Escondido, com 28,00 m de extensão, no município CONVENENTE, 

conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho, Projeto Básico, Memorial 

Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Croquis, Análise 

Técnica, Parecer nº 100/2018/CONV/PROJUR/DER e De Acordo do Diretor”, cujo 

investimento é no valor de R$ 1.013.793,99 (um milhão, treze mil, setecentos e noventa 

e três reais e noventa e nove centavos), foi celebrado com finalidade meramente eleitoral, 

pois o projeto básico é incompleto, não atendendo o previsto no art. 6º, IX, da Lei nº 

8.666/93. Ao final, aponta as seguintes irregularidades e requerimentos: 

“IV - Do pedido 

17. Diante do acima exposto e o mais que dos autos consta, especificamente o 

Processo Administrativo SEI nº 0009033.262/2018, é possível concluir a existência 

de diversos vícios insanáveis que representam GRAVE RISCO DE PREJUÍZOS E 

O USO INDEVIDO DO RECURSO PÚBLICO, da forma como encontram-se, 

totalmente mal concebidos: 

19.1. PROJETO BÁSICO: inexistente, existe apenas um RASCUNHO DE ANTE-

PROJETO, que não define o objeto a ser licitado, ausência de estudos 

preliminares, não consta projeto estrutural nem projeto de fundações (ambos 

integrantes do projeto básico), descumprimento às Normas Técnicas, 

especificamente o Acórdão nº 632/2012 - TCU - Plenário e Norma Técnica OT-

IBR001, planilha orçamentária elaborada sem critério técnico e com graves 

indícios de superfaturamento e presença de itens sub-dimensionados propensos ao 

"jogo de planilha"; 

19.2. APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO: não consta este documento nos autos 

do processo, nem qualquer autorização para a Prefeitura promover a licitação; 

19.3. CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO: o referido convênio foi celebrado de forma 

irregular com finalidade meramente política e sem qualquer estudo preliminar que 

possibilite uma adequada mensuração do OBJETO DO CONVÊNIO a ser licitado. 

Os agentes políticos atropelaram a Coordenadoria de Obras Rodoviárias do DER-

RO; 

19.4. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: repleto de peças contendo vícios graves 

que denotam que os princípios da Legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência foram totalmente desprezados pelo gestor público. 
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20. E finalmente do Exposto, requer-se a Vossa Excelência, que se digne a acatar 

a presente denúncia e dela tomar as providências julgadas cabíveis, dentre as 

quais: 

a) ANULAR o referido convênio nº 034/2018/PJ/FITHA-DER/RO, por 

ter sido celebrado SEM PROJETO BÁSICO, e todos os atos dele 

decorrentes, inclusive o Processo de Concorrência Pública nº 006/2018 

– Prefeitura Municipal de Cabixi/RO; 

b) Determinar ao Município que anule o referido processo licitatório 

POR CONTER VÍCIOS INSANÁVEIS devendo ainda apresentar ao 

DER/RO novo Projeto da Ponte Mista de Concreto Armado, 

Superestrutura em Viga Metálica e Lage Pré-moldada, sobre o Rio 

Escondido, localizado na Linha 9, km 20, 7, com dimensões de 28 m x 5, 

1 O m, juntamente com TODAS as peças técnicas e estudos preliminares 

necessários à correta mensuração dos custos da obra, Levantamento 

Topográfico plani-altimétrico, Laudo de Sondagem, Estudo Hidrológico, 

projeto estrutural, projeto de fundações, planilhas orçamentárias com 

base nas tabelas oficiais vigentes, (DER/SINAPl/SICRO), tudo 

integrante do PROJETO BÁSICO DA OBRA, de modo a garantir uma 

correta aplicação dos recursos públicos, em atendimento à legislação 

vigente e aplicada ao caso; 

c) Determinar ao DER que ANALISE CRITERIOSAMENTE o projeto, e 

após sua APROVAÇÃO, realize a adequada celebração do Convênio e 

autorize as demais providências decorrentes, de modo a garantir que a 

futura empresa contratada possa executar o objeto licitado, tudo de 

acordo com a legislação vigente; 

d) Apurar os indícios de improbidade administrativa dos agentes 

políticos, administrativos e técnicos pelos atos praticados aqui 

denunciados, aplicando as devidas sanções julgadas cabíveis, 

assegurados os direitos constitucionais de ampla defesa.” 

A representante juntou documentos, dos quais cópia do trecho de um 

despacho do DER-RO, cópia do seu contrato social, e cópia do Acórdão nº 632/2012 – 

TCU – Plenário. 

É o relatório. 

A representação deve ser conhecida, pois elaborada por pessoa jurídica 

“contra ilegalidades ou irregularidades na aplicação da Lei Federal nº. 8.666, 21 de 

junho de 1993, e das leis correlatas às licitações, contratos e instrumentos congêneres”, 

nos termos do art. 52-A, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 154/1996. 

Preliminarmente consigno que este gabinete, em 4/9/2018, diligenciou junto 

ao sistema SEI (https://www.sei.ro.gov.br) do Governo do Estado de Rondônia,  localizou 
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o processo administrativo nº 0009033.262/2018, que trata do Convênio, e realizou o 

download de cópia integral do processo para análise, bem como diligenciou junto ao 

Portal Transparência do Município de Cabixi 

(http://transparencia.cabixi.ro.gov.br/transparencia/licitacoes/677), localizou a licitação 

Tomada de Preços nº 006/2018/CPL/CABIXI/RO, e realizou o download dos arquivos 

que lá constavam, quais sejam: EDITAL e PROJETOS. 

Também, antes de adentrar o mérito da representação, é necessário deixar 

claro que a licitação, de acordo com o edital, está com data de abertura dos envelopes 

para 10 de setembro de 2018 às 9h, o que justifica, caso preenchidos os requisitos, a 

aplicação da tutela de urgência nos termos do art. 3º-A, da Lei Complementar Estadual 

nº 154/1996. 

Pois bem. 

Em rápida verificação do processo administrativo nº 0009033.262/2018, 

localizei os seguintes documentos: despacho da Coordenadoria de Planejamento, 

Projetos, Orçamento e Obras – CPPOO/DER-RO1; Parecer nº 

100/2018/CONV/PROJUR/DER2; e Convênio nº 034/18/PJ/DER-RO3, cujos trechos 

relevantes transcrevo: 

“Que a Prefeitura apresentou somente o anteprojeto, para a construção de uma 

Ponte mista de concreto e aço sobre o Rio Escondido, com 28,00 (vinte e oito) m de 

extensão, onde constam: Plano de trabalho, planilhas, ART e demais documentos, 

percebemos que os serviços e quantidades propostas, foram estabelecidos a partir 

de dados empíricos; 

(...) 

Que Prefeitura municipal, terá a responsabilidade na execução/elaboração do 

projeto executivo, projeto este que será submetido à aprovação do DER-RO, 

condição inclusive para a liberação de recursos; 

Face ao exposto solicitamos que o processo seja encaminhado para parecer 

jurídico, com o objetivo de verificar a legalidade de efetivação do Termo de 

convênio, com os quantitativos de serviços baseados em um ante projeto, sendo que 

                                            
1 Fls. 200 e 201 do documento em PDF SEI_0009.033262_2018_16.  
2 Fls. 203/207 do documento em PDF SEI_0009.033262_2018_16. 
3 Fls. 208/2013 do documento em PDF SEI_0009.033262_2018_16. 

Autenticação: FFGE-JAGA-JAIB-JIHQ no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 10 pág(s) assinado eletronicamente por Paulo Curi Neto e/ou outros em 06/09/2018.

Documento ID=666574   inserido por JOSÉ ERNESTO ALMEIDA CASANOVAS em 06/09/2018 09:49.

Pag. 36
TCE-RO

Pag. 36
03112/18

http://transparencia.cabixi.ro.gov.br/transparencia/licitacoes/677


 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Gabinete do Conselheiro Paulo Curi Neto 
 

a prefeitura devera apresentar o projeto executivo após a efetivação do convênio e 

anterior ao início das obras.” (CPPOO/DER-RO) 

 

“Consta no Despacho da CPPO, o qual menciona que a proposta está alicerçada 

em anteprojeto, o que logicamente demanda a posterior apresentação e aprovação 

do projeto básico completo. 

Portanto, esta Procuradoria Jurídica opina pela necessidade de inserção de 

cláusula suspensiva no Termo de Convênio respectivo, cuja eficácia resta 

condicionada à satisfação da possível pendência verificada posteriormente pelo 

corpo técnico competente, nos termos da Normativa Federal n° 424/2016 regente. 

Deve ficar sob cláusula suspensiva a condição de apresentação de projeto básico 

devidamente aprovado por esta Autarquia, licença ambiental e adequações do 
plano de trabalho no tocante à compatibilização do cronograma de desembolso 

com o empenho realizado e com a programação de desembolso. 

Pois bem, a cláusula suspensiva no instrumento de convênio funciona como 

condição à eficácia do mesmo, enquanto não satisfeitas às pendências técnicas, vale 

dizer, não impeditivas, verificadas na fase prévia à celebração, o que, como já 

demonstrado, não é medida vedada pelo regulamento em vigor. 

No que tange ao prazo para cumprimento da condição em referência, a normativa 

estabelece o período máximo de 18 (dezoito) meses, incluída a prorrogação, caso 

necessária; o que deverá estar fixado no instrumento respectivo. 

Conquanto, a fim de que seja observada a regular aplicação dos recursos públicos 

repassados, a título de convênios e quaisquer outras cooperações ou ajustes, bem 

como em respeito aos princípios ordenadores da Administração Pública, 

mormente em relação à satisfação do interesse público, necessário que o 

proponente demonstre nos autos, no prazo de 03 (três) meses, como condição à 

realização do pagamento da primeira ou única parcela do recurso de convênio,  o 

cumprimento das irregularidades mencionadas acima. 

Por derradeiro, há de se ressaltar sobre a vedação de assunção de despesa sem 

O correspondente de recurso financeiro para as despesas que ultrapassem o 

exercício financeiro, ressalvado aqueles projetos previstos no PPA, cuja previsão 

de recursos para tais despesas já fora contempladas. 

4. DA CONCLUSÃO. 

Diante dos fundamentos acima apresentados, opina essa Procuradoria Jurídica 

pela inexistência de óbices à celebração do ajuste pretendido entre este 

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviço Público 

e o Município de Cabixi; razão pela qual elaboramos o correspondente 

instrumento, cuja efícácia resta condicionada à satisfação da condicionante retro 

indicada, encaminhando-o ao Ordenador de Despesas para assinatura, acaso 

entenda e decida pela celebração de convênio. 

Registre-se que a condicionante alhures mencionada não impede a formalização 

do instrumento de convênio, mas, tão somente, a realização de todo e qualquer 

repasse financeiro, integral ou parceladamente, que dele advier; de modo que a 

sua inobservância ensejará na consequente responsabilização daquele(s) que 
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tiver(em) motivado o seu descumprimento.” (Procuradoria Autárquica do DER-

RO) (destaques no original) 

 

“DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A eficácia do presente CONVÊNIO fica 

condicionada à apresentação tempestiva dos seguintes documentos pelo 

CONVENENTE e à respectiva aprovação pelo setor técnico do CONCEDENTE: 

I. Projeto Básico, nos termos do art. 1°, § 2°, XXI, da Portaria 

Interministerial n° 424, de 2016; ou 

II. Licença Ambiental Prévia, ou respectiva dispensa, emitida pelo órgão 

ambiental competente, nos termos da Lei n° 6.938, de 1981, e da 

Resolução Conama n° 237, de 1997, 

III. Adequações do Plano de Trabalho no tocante a compatibilização do 

Cronograma de desembolso com o Empenho realizado ecom a 

Programação de desembolso; 

IV. Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à 

propriedade do imóvel, nos termos do art. 39 da Portaria Interministerial 

n° 424, de 2016, 

V. Outra(s) condição(ções) porventura mdicada(s) no parecer técnico de 

aprovação do Plano de Trabalho.” (Convênio nº 034/18/PJ/DER-RO) 

(destaques no original) 

Dos trechos transcritos, percebe-se que a CPPOO identificou falhas no 

anteprojeto apresentado, pois “os serviços e quantidades propostas, foram estabelecidos 

a partir de dados empíricos”, ou seja, (os serviços e quantidades propostos) não foram 

estabelecidos mediante procedimento técnico, metódico, ou comprovação científica. 

Além do mais, a CPPOO detectou como obrigação da Prefeitura “a responsabilidade na 

execução/elaboração do projeto executivo, projeto este que será submetido à aprovação 

do DER-RO, condição inclusive para a liberação de recursos”. Ora, como podemos 

notar, o anteprojeto, que não é o projeto básico, não atendeu o corpo técnico do DER-

RO. 

A falta de projeto básico válido foi verificada também pela Procuradoria 

Autárquica do DER-RO, já que “a proposta está alicerçada em anteprojeto, o que 

logicamente demanda a posterior apresentação e aprovação do projeto básico 

completo”. A Procuradoria Jurídica ainda pugnou pela inclusão no convênio de cláusula 

suspensiva, condicionando o desembolso à apresentação e aprovação do projeto 

básico pelo DER-RO. 
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É tão patente a falta de projeto básico adequado e de outros documentos 

necessários, que o Convênio foi assinado com condições suspensivas, conforme já 

transcrito. 

Dessa feita, verifica-se a princípio, nesta rápida análise preliminar, que não 

houve irregularidade na atuação do DER-RO. 

Por outro norte, a atuação da Prefeitura de Cabixi/RO, nesta análise 

perfunctória, parece ser irregular, já que, pelo que consta da integralidade do processo 

administrativo nº 0009033.262/2018, a municipalidade não apresentou projeto básico 

para análise e aprovação do DER-RO, ou comprovou o atendimento dos demais 

requisitos da condição suspensiva – cláusula décima segunda, do convênio. 

Veja-se que antes de atender a condição suspensiva do convênio, a Prefeitura 

de Cabixi/RO já publicou o edital de licitação4 da Tomada de Preços nº 

006/2018/CPL/CABIXI/RO, com projeto básico (Anexo I)5, que não foi apresentado 

ou aprovado pelo DER-RO no processo administrativo nº 0009033.262/2018. 

Ora, sem a apresentação do projeto básico ao DER-RO e sua consequente 

aprovação, não há a liberação dos recursos previstos no convênio. 

Para que seja proferida tutela de urgência, é necessária a presença do fumus 

boni iuris e do periculum in mora, sendo o primeiro a verossimilhança do fato submetido 

à apreciação ao direito alegado, e o segundo, a constatação de que a espera pelo 

julgamento importaria denegação do próprio controle, já que a sua efetividade restaria 

gravemente comprometida. 

No presente caso, é evidente o periculum in mora, já que a licitação da 

municipalidade, apesar da previsão de recursos, está sendo realizada sem que esteja 

assegurado o pagamento da obrigação decorrente da obra (art. 7º, §2º, inciso III, da Lei 

de Licitações), já que há cláusula suspensiva que, a princípio, não foi cumprida. 

                                            
4 Documento em PDF EDITAL_TOMADA_DE_PREÇOS_Nº_006. 
5 Fls. 35/51 do documento em PDF EDITAL_TOMADA_DE_PREÇOS_Nº_006. 
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Ressalta-se que com a abertura dos envelopes no dia 10/9/2018, caso se 

prossiga com a licitação, poderão ocorrer a habilitação, classificação, homologação e 

adjudicação, criando-se obrigação da administração para com o particular, sem a 

necessária fonte de recursos, o que ofende a Lei de Licitações, pois esses recursos, ainda 

que possam constar do orçamento, tendem a não ser liberados em razão das graves falhas 

aparentemente existentes no projeto básico. 

Também entendo que presente o fumus boni iuris. Explico. 

A licitação deflagrada pelo Município de Cabixi/RO, como dito, iniciou-se 

com a disponibilidade de recurso não assegurada, bem como sem projeto básico 

completo, conforme detectado inicialmente pelo CPPOO do DER-RO. É interessante 

enfatizar que o ante projeto apresentado pela municipalidade para subsidiar o interesse 

do convênio, não é o projeto básico, o qual possui requisitos básicos que devem ser 

atendidos, conforme dispõe o inciso IX, do art. 6º, da Lei de Licitações: 

“Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação 

do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter 

os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra 

e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 

resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 

execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 

caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo 

a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros 

dados necessários em cada caso; 
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f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados;” (destaquei) 

Dessa forma, como podemos notar, a Prefeitura de Cabixi/RO não cumpriu 

os termos do convênio antes de iniciar a licitação, em especial a elaboração de projeto 

básico adequado, sendo a conduta, a princípio, ilegal, por ofensa ao art.7º, §2º, inciso I, 

da Lei nº 8.666/93. Nesse sentido é o entendimento do TCE/RO: 

“(...) Por certo que na fase interna da licitação a Administração deve realizar 

estudos e pesquisas de forma a definir adequadamente e em consonância com as 

regras de mercados e legislação incidente o objeto de sua contratação, seus 

quantitativos, as especificações técnica, as condições de execução contratual e o 

valor estimado da contratação, dentre outros, motivo pelo qual é que a Lei nº 

8.666/93 exige, para licitar obras e serviços, a elaboração de prévio projeto básico 

(art. 6º, IX)” (PROCESSO N. 00511/12-TCE-RO) 

“(...) Quanto à infringência do descumprimento ao disposto no artigo 7º, § 2º, inciso 

I, c/c artigo 6º, inciso IX da Lei Federal nº 8.666/93, por licitar serviços com projeto 

básico incompleto, cabe registar que o projeto básico, deve ser elaborado com base 

nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que possibilite a avaliação do 

custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução e, portanto, conter 

todos os elementos necessários e suficientes a não causar incerteza no procedimento 

em especial aos licitantes.” (PROCESSO N. 02281/15-TCE-RO) 

Por todo o exposto, ante a verossimilhança das alegações da empresa 

representante (fumus boni iuris) e a iminência da consumação de graves irregularidades 

(periculum in mora), determino: 

1) a suspensão da Tomada de Preços nº 006/2018/CPL/CABIXI/RO, no 

estado em que se encontra, devendo tal medida ser comprovada perante este Tribunal no 

prazo de 5 (cinco) dias; 

2) a juntada de: cópia integral do processo administrativo nº 

0009033.262/2018, em tramitação no SEI do Governo do Estado de Rondônia; cópia 

integral dos arquivos EDITAL e PROJETOS da Tomada de Preços nº 

006/2018/CPL/CABIXI/RO, aos presentes autos; e, 

3) o encaminhamento dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para 

instrução, com o máximo de brevidade, à vista da existência de licitação suspensa, com 

análise da regularidade e legalidade de todo o certame licitatório, bem como do convênio, 
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com a consequente conclusão e encaminhamento, não ficando adstrita às supostas 

irregularidades mencionadas pela empresa representante. 

Publique-se e intime-se a representante, os responsáveis e interessados. 

Porto Velho, 6 de setembro de 2018. 

 

(assinado eletronicamente) 

PAULO CURI NETO 
Conselheiro  

Matrícula 450 
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