
ACÓRDÃO 023/2021 – PLENÁRIO DA
CONTROLADORIA

 
 
Processo SEI: 31337/2021.
 
 
Interessado:    MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
                        FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Assunto:          Processo 0005917-87.2021.8.16.0019 – Ref. Cobrança judicial realizada pela
DIMEP Comércio e Assistência Técnica Ltda expedida à Fundação Municipal de Saúde de
Ponta Grossa.
 
 
I - RELATÓRIO
 
Trata-se de processo da ação 0005917-87.2021.8.16.0019 a empresa DIMEP Comércio e
Assistência Técnica LTDA alega mediante o devido processo licitatório fora contratada pela
REQUERIDA para lhe fornecer relógios de ponto com leitores biométrico, com softwares e
materiais subsidiários para o funcionamento dos equipamentos, conforme nota fiscal de nº
2509, sendo que os equipamentos foram entregues à RÉ.
 
Assim, em que pese o estrito cumprimento contratual por parte da REQUERENTE, tendo
entregado os serviços contratados em total conformidade com a demanda que lhe fora
apresentada por meio do certame licitatório aberto pela REQUERIDA, esta, por sua vez, deixou
de adimplir com as obrigações que contraiu pela referida contratação, especificamente, com o
pagamento da nota fiscal mencionada acima, n° 2509.
 
Disse a REQUERENTE que tentou por diversas vezes sanar a presente contenda de modo
amigável, sendo que infelizmente, todas as tentativas resultaram infrutíferas, de modo que,
compelida a socorrer-se ao Poder Judiciário, a REQUERENTE expõe à Vossa Excelência os
fatos ocorridos a fim de que seja efetivado o seu direito ao recebimento da quantia devida, por
força de contrato.
 
Disse que a FMS não realizou nenhum pagamento pelos produtos/serviços contratados e
comprovadamente fornecidos pela REQUERENTE, esta se faz credora daquela, do montante
líquido a ser atualizado desde o efetivo vencimento da referida nota, ocorrida em 15.01.2020,
que perfazem a quantia de R$ 340.635,00 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e cinto
reais), referente à nota fiscal supramencionada.
 
Pleiteia a empresa o pagamento de R$ 510.349,71 (Quinhentos e dez mil, trezentos e quarenta
e nove reais e setenta e um centavos).
 
Conforme informação da FMS:

1. Conforme consta dos protocolos SEI29196/2019 (processo relacionado) e 26925/2020
(anexo no movimento abaixo), o procedimento licitatório não foi finalizado, sendo
sobrestado em virtude do Decreto n° 17.276/2020, em razão ao enfrentamento à
pandemia por COVID-19.

2. Conforme consta da nota fiscal anexa (1294235), os equipamentos foram recebidos pelo
Sr. Anderson do RH da FMS, no mês de janeiro de 2020.

3. Conforme se depreende dos protocolos SEI's 29196/2019 e 26925/2020, já mencionados
acima, não houve empenho do valor.

 
No movimento 1386519 o Presidente da FMS informa:
 
Diante do relatado acima, identifica-se que a proposta de aquisição dos equipamentos da
empresa DIMEP partiu inicialmente da SMARH, conforme se constata no SEI 29196/2019, por
meio de dispensa de licitação, mas que não teve seu seguimento diante das orientações e
negativas apresentadas pela Procuradoria e pela SMF.
 
Havendo frustrada a referida aquisição, bem como as orientações de que a requisição deveria
ser feita no próximo orçamento, foram abertos os processos 10127/2020, 23676/2020 e
26925/2020, entretanto todos encerrados na FMS pela impossibilidade do seguimento da
licitação.
 
Diante de frustradas tentativas, nota-se que a FMS não persistiu no feito, sobrestando e
arquivando a requisição.
 
Entretanto a SMARH reabriu a solicitação, requerendo o prosseguimento do pagamento em
05/02/2020.
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Vale destacar que a FMS não possuía ao tempo e nem possui atualmente contrato celebrado
com a referida empresa, nem para a aquisição de relógios biométricos, quanto para outras
prestações de serviços. Assim, a esta nova gestão causa estranheza de que a empresa haja
emitido nota em nome da FMS.
 
Analisando a nota fiscal presente no processo na cota 1294235, a mesma fora expedida em
16/12/2019, sem que houvesse nenhuma tramitação legal para a aquisição dos equipamentos,
e sem a devida autorização da FMS. A única autorização que se pode perceber nessa mesma
época no processo é do Sr. Secretário da SMARH na cota (0347987) do processo SEI
29196/2019.
 
E ainda conforme informado pelo servidor do RH/FMS em 1376229, o mesmo fora convocado
por sua chefia imediata para uma reunião, na qual a empresa questionou o Secretário da
SMARH, quanto ao envio dos relógios, sendo os mesmos entregues em 06/01/2020 na PMPG
e depois foram encaminhados ao gabinete da SMARH.
 
Assim, ao que parece a anterior gestão, embora tenha realizado a tentativa de aquisição,
solicitou em todos os processos o sobrestamento do requerido, seja pela impossibilidade do
feito, ou seja, pela falta de recursos disponíveis.
 
Ressalto ainda, que os referidos equipamentos não estão de posse da FMS, e nunca por esta
foram utilizados. Sugiro que se solicitem informações à SMARH quanto a localização dos
referidos relógios, e, caso estejam em posse da SMARH, que estes sejam devolvidos em juízo.
 
E ainda, proponho a manifestação em juízo quanto a retirada da FMS de polo passivo da
referida ação, vez que fica claro nos processos em anexo e no relatado acima, que tanto a nota
foi expedida, quanto a entrega dos equipamentos, antecederam a abertura dos processos de
requisição da possibilidade de abertura de licitação pela FMS.
 
Diante do exposto, encaminho para apreciação da Procuradoria, ressaltando que a atual gestão
fica a disposição para auxiliar na elucidação dos fatos, mas que em nada teve participação no
ocorrido, uma vez que a tramitação ocorreu exclusivamente mediante autorização do Secretário
da SMARH.
 
 
VOTO
 
Em razão de todo o exposto, por unanimidade decidem os membros desse Plenário conforme
Lei nº 8794/2006 alertar formalmente à Autoridade Administrativa competente para que instaure
imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinados a apurar os atos
ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário,
praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando
ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
 
 
CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, ACORDAM os Membros do Plenário da Controladoria Geral do Município
de Ponta Grossa, em decisão unânime, acolher a solicitação, nos termos da fundamentação.
 
Votaram nos termos acima, a Controladora Geral Interina do Município e Subcontroladora de
Contratos e Convênios – Joana Dara de Oliveira Maior; a Chefe de Gabinete da Prefeita –
Cliciane Lúcia Garczarek Torres Pereira; o Secretário Municipal de Fazenda – Cláudio
Grokoviski; o Secretário de Administração e Recursos Humanos – Maurício Silva; Secretário
Municipal de Infraestrutura e Planejamento – Celso Augusto Sant´Anna, a Subcontroladora de
Auditoria - Maria de Lurdes Costa Pellissari; a Subcontroladora de Contabilidade - Maria
Margarida Wenzel e o Subcontrolador Administrativo - Maurício Cesar Souza de Lara.
 
                                                           CGM, 13 de Julho 2021.
 
 

 (assinado eletronicamente)
JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR
Controladora Geral Interina do Município
       
(assinado eletronicamente)
CLICIANE LÚCIA GARCZARECK TORRES
PEREIRA
 Chefe de Gabinete da Prefeita
 
 
(assinado eletronicamente)
CLÁUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal de Fazenda
 
 
(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos
 
 
(assinado eletronicamente)
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA
Secretário Municipal de Infraestrutura e
Planejamento
 
 
(assinado eletronicamente)
MARIA DE LURDES COSTA PELLISSARI
Subcontroladora de Auditoria
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(assinado eletronicamente)
MARIA MARGARIDA WENZEL
Subcontroladora de Contabilidade
 
 
(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO CESAR SOUZA DE LARA
Subcontrolador Administrativo
 
 
(assinado eletronicamente)
JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR
Subcontroladora de Contratos e Convênios

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LURDES COSTA PELISSARI,
Subcontroladora de Auditoria, em 16/08/2021, às 15:04, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MARGARIDA WENZEL, Subcontroladora
de Contabilidade , em 16/08/2021, às 15:07, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR,
Controlador Geral do Município, em 16/08/2021, às 15:09, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO CESAR SOUZA LARA,
Subcontrolador Administrativo, em 16/08/2021, às 15:10, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CELSO AUGUSTO SANT'ANNA, Secretário
Municipal de Infraestrutura e Planejamento, em 16/08/2021, às 15:44, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 16/08/2021, às 16:23, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES
PEREIRA, Chefe de Gabinete , em 16/08/2021, às 18:00, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da
Fazenda, em 16/08/2021, às 18:18, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO SILVA, Secretário Municipal de
Administração e Recursos Humanos , em 19/08/2021, às 16:33, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1537357 e o código CRC AC9F5EFF.
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