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SENTENCA 

PROCESSO: TC - 1.023/026/13. 

ENTIDADE: Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo. 

MATÉRIA: Balanco Geral do Exercicio de 2013. 

RESPONSAVEIS: Srs. Marcelo José Ladeira Mauad (12.01 a 12.01, 26.01 a 
30-06 e 06.07 a 31.12.2013) e Rui Décio Martins (14.01 a 25.01 
e 1.9.07 a 05.07.2013) - Diretores, 4 época. 

INSTRUCAO: 7.2 Diretoria de Fiscalizac&o. 

ADVOGADAS: Srs. Marisa Fuganholi - OAB/SP n. 62215, Heloisa 
Bonora - OAB/SP n.€ 185.247, Angela Cristina Lopes da 
Silveira Lacerda - OAB/SP n.* 188.828 e landara de 
Merces Manfredo - OAB/SP n.* 205.530-E. 

  

Abrigam os autos o BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 
2013 da FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 
autarguia, criada pela Lei Municipal n.é 1.246/1964. 

Em consonência com os artigos 70, caput, da Carta 
Politica da Reptiblica e 32, caput, da Constituic&o Bandeirante, espelhados no 
artigo 2.6, MI, da Lei Complementar Estadual n.2 709/1993, coube & 72 DE, 
proceder a fiscalizac&o contabil, financeira, orcamentaria e patrimonial da 
Entidade, gue, nos seus relatérios de fIs.009/037, levantou as seguintes 
ocorrências: 

Item 2 - Composic&io da Cipula Diretiva: 

- Falta de apresentagio de declaragëo de bens dos dirigentes, em 
contrariedade & Lei Federal n.e 8.429/1992.
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Item 4.2.2 - Execucio Orcamentaria - Das Despesas - Outras Despesas: 

(Processo n. 01/2013 - Imprensa Oficial - R$ 386,76) 

- Contratacio de veiculo de publicidade por adiantamento, enguanto o 

procedimento correto teria sido o da inexigibilidade de licitacao; e pagamento 

antecipado ao seu real vencimento. 

(Processo n. 01/2013 - ASS$ Refrigeracdo e Ar Condicionado Ltda. - ME - R$ 850,00) 

- O servico de manutengio de ar condicionado seria uma atividade O 

programavel e passivel de planejamento, nêo se enguadrando nas hipoteses 

previstas no artigo 12 e incisos da Resolucêo GFD n.” 64/2013, gue disciplina 

o regime de adiantamento no Ambito da Faculdade. 

(Processos n.ss 04, 07, 08, 19, 22, 23, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 43, 44, 46 e 

47/2013 - Aguisica0o de passagens aéreas, despesas com hospedagens, 

transportes e alimentacao) 

- Em todos esses processos, apesar de terem sido aprovados pelo Controle 

Interno, n4o constaram nas devidas prestacêes de contas cépias dos 

certificados de participacao nos eventos e relatérios correspondentes, em 

desatenc&o ao artigo 8.8, $ 3.8, da Resolucêo GFD n.e 64/2013. 

(Processos n.ss 02, 05, 06, 09, 15, 18, 24, 27, 32,35, 41 e 45/2013 — Aaguisicao de agua 

e suprimentos para o almoxarifado) 

- Fracionamento de despesas, com reincidentes compras de Agua minerale @ 

materiais de almoxarifado com os mesmos fornecedores (materiais de 

escritério, seguranga e limpeza) gue, em principio, deveriam ter sido objeto 

de licitac&o; inexistência de pesguisa prévia de precos, em prejuizo aos 

principios da economicidade, publicidade e transparência. 

(Processo n.£ 30/2013 - R$ 614,60 - Despesas com refeic&o e transporte - Solenidade 

de Posse do Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro - Professor Titular da Faculdade 

de Direito de SBC em Brasilia - DF) 

- Recibos de têxi apresentados ao portador, em desobediëncia ao artigo 9.e da 

Resolug&o GFD n.€ 64/2013; custo imoderado de almoco para apenas 02 

(duas) pessoas (R$ 446,00), em distanciamento a prescric&o contida no 

Comunicado SDG n.e 19/2010; inexistência de certificado de participag&o no
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evento, em descumprimento ao artigo 8% $ 3. da Resoluc&o GFD n. 
64/2013. 

(Processo n.£ 03/2013 - R$ 3.500,00 - Congresso Latinoamericano de Arbitraje - Lima 

Peru) 

- Demora no exame da prestagêo de contas, em desobediëncia ao artigo 7.2 da 
Resolug&o GFD n. 64/2013; falta de juntada ao processo de certificado de 
participagêo no evento, em desatenc&o também ao Comunicado SDG n." 
19/2010. 

Item 6.2 - Licitacêes - Falhas de Instrucao: 

(Por amostragem) 

- Em relac&o a todas as modalidades de licitac&o, n&o houve exigência de 

documentacao relativa & gualificac&o econêmico-financeira, com excec&o, em 

alguns casos, da certidêo negativa de falência ou recuperacao judicial, 

implicando riscos de a Faculdade vir a responder subsidiariamente pelos 

encargos trabalhistas eventualmente inadimplidos pelas contratadas, nos 

termos do verbete de Stimula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, 

combinado com o artigo 71 da Lei de Licitacêes. 

(Processo n. 60/2013 - 05.07.2013 - Kimberly Clark - Fornecimento de produtos de 

higiene - R$ 82.402,00) 

- Conguanto a pesguisa de precos tenha sido realizada com 03 (três) 

empresas, houve resposta de apenas 02 (duas); apenas uma empresa acorreu 

para o certame. 

Item 6.3.1 - Licitacêes - Dispensas/lnexigibilidades - Dados 

Ouantitativos: 

(Processo n. 63/2013 - Fundacio Universidade Federal do ABC - R$ 35.000,00 - 

Artigo 24, XI, da Lei Federal n. 8.666/1993) 

- Nao houve assinatura pela contratada do contrato e do termo de ciëncia e de 

notificacao, em desalinho com as Instruces de regência; a pesdguisa prévia de 

precos foi realizada com apenas 02 (dois) fornecedores.
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(Processo n.é 132/2012 - Associac&o dos Motoristas Autênomos do ABCD - Maxx 

Radio Taxi - R$ 42.000,00 - Artigo 24, V, da Lei Federal n. 8.666/1993) 

- Falta de planejamento, ensejando o fracasso de licitacio e a contratac&o 

direta; ausência de recolhimentos do ISS e INSS. 

Item 7.3 - Contratos - Execucdo Contratual: 

(Pedido de Compra n. 145/2013 - de 13.09.2013 - R$ 37.312,70 - Aguisicio de 

material de limpeza - Deneb Brasil Comercial Ltda. - ME) 

- Pagamentos efetuados sem a apresentagao das respectivas certidêes 

negativas trabalhista e fiscal, em desatencfio & clausula do edital 

(Contratos n.es 14/2013, 29/2013 e 40/2013 - de 13.09.2013 - Prestacdo de servicos 

educacionais - R$ 6.212,80, R$ 15.472,80 e R$ 15.472,80, respectivamente - 

Professores Morgana Marieta Fracassi, Ana Paula Jorge e Tarso Menezes de Melo, 

respectivamente) 

- Ausência de comprovantes relativos ao recolhimento do ISS, IR e INSS: 

pagamentos realizados sem apresentacio de notas fiscais ou de recibos de 
pagamentos a auténomos. 

Item 11 - Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais: 

(Tesouraria) 

- Manutencao de numerdario em banco nao oficial. 

(Patrimênio) 

- Inexistência do levantamento geral dos bens patrimoniais, assim como dos 
termos de responsabilidade, em contrariedade aos artigos 94 e 96 da Lei 
Federal n.e 4.320/1964; na relac&o de bens apresentada nio havia indicacio 
dos valores de aguisic&o e gue serviram de suporte & sua contabilizac&o; 
existência de alguns bens m@éveis sem marcacio patrimonial; bens 

patrimoniais objeto de sinistro, mas sem a devida baixa contêbil, 

ltem 14 - Atendimento a Lei Orgênica, Instrucées e Recomendacêes do 
Tribunal: 

- Teriam sido desatendidas as seguintes recomendacêes: plena observincia da 
Lei 8.666/93; atualizar a declaracio de bens anualmente; n&io manter 

disponibilidades financeiras da Autarguia em banco néo oftcial. 

 



  

TC-1.023/026/13. 

FI. 93. 

  

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 

GABINETE DO AUDITOR SAMY WURMAN     
Item 15.1 - Julgamento dos Três Ultimos Exercicios - Acessêrio 1 - 
Acompanhamento da Gestio Fiscal: 

- Inexatidêo guanto as informacêes transmitidas ao Sistema Audesp. 

Ante o anotado, a Origem e os Responsdveis foram 
notificados, nos termos do artigo 29 da Lei Orgênica deste Tribunal de Contas, 
a fim de gue tomassem conhecimento dos autos e apresentassem alegacêes 
de interesse, conforme despacho publicado no DOE, em 12.11.2014 (1.038). 

Em resposta, a Entidade, sob a Zeladoria do responsêvel, 
Senhor Marcelo José Ladeira Mauad, encaminhou, por meio de suas 
advogadas, as raz6es de fIs.041/081, acompanhadas da documentacêo 
encartada nos Anexos 1 e II do TC - 45.963/026/14, gue acompanham autos, 
alegando, em sintese, o gue segue: ` 

e Composicio da Cipula Diretiva: 

Falta de apresentacao da declarac&o anual de bens dos dirigentes: em 
observincia ao artigo 84 da Lei Orgénica do Municipio de Sio Bernardo do 
Campo, a declaracio de bens dos dirigentes foi apresentada, conforme 
publicado na edicio de 15 de marco de 2013 do jornal oficial municipal 
“Noticias do Municipio"; a partir de 2014, foi publicado o Decreto Municipal n. 
18984, de 24 de julho de 2014, gue regulamenta, no dimbito do Poder Executivo 

Municipal, a entrega de declaracio de bens de gue trata a Lei Federal n.” 8.429, 
de 02 de junho de 1992. 

e Outras Despesas: 

Contratacao de veiculo de publicidade por adiantamento e com antecipacio 

de pagamento: o pagamento guestionado (R$ 386,76) foi feito & época com 

base na Resoluc&o GFD n.€ 04/2009; anualmente, contrata a Imprensa Oficial 

do Estado por meio de inexigibilidade de licitacëo; houve necessidade de 

divulgacao oficial no comeco do ano, sem gue houvesse ocorrido tempo habil 

para a formalizacao de novo ajuste; o vencimento da nota fiscal é determinado 

pela IMESP, porém, o periodo de vigência do suprimento é de 30 (trinta) dias; o 

preco envolvido é médico e tabelado. 

Despesa com manutencao de ar condicionado realizada por meio de 
adiantamento: a despesa (R$ 850,00) foi realizada de acordo com norma
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interna vigente a época; tratou-se de reparo emergencial, essencial para a 

preservacao dos livros da Biblioteca. 

Inexistência de certificados de participac&o e relatérios correspondentes: a 

Resoluc&o GFD n.é 4/2009, gue a época disciplinava a matéria, nio previa a 

entrega de cépia de certificado de participacio nos eventos e relat6rios 

correspondentes como condic&o para aprovac&o das contas prestadas. 

Compras parceladas (fracionamento de despesas) de produtos do almoxarifado 

(escritério e limpeza) e sem pesguisa prévia de precos: tratou-se de itens gue 

nao integram o almoxarifado, nao sêo de uso freguente ou foram adguiridos 

emergencialmente até a conclus&o do certame licitat6rio; os precos 

envolvidos foram baixos; em todas as hipoteses (..), a Autarguia poderia 

utilizar-se do recurso disponivel, traduzido no suprimento de fundos, e assim o 

fez, visando racionalizar procedimentos, custos e recursos humanos a fim de 

obter o melhor resultado possivel em suas arêes; por sua natureza peculiar, a 

utilizacio de fundos prescinde a prévia pesguisa de precos, observando-se, 
contudo, os principios gerais gue regem a Administractio Publica e a Licitac&o. 

Recibos sem a identificacio da Faculdade, despesa imédica com almoco (R$ 

446,00) e falta de apresentacdo de certificado de participacio e de relatérios 

correspondentes: como nos demais casos citados na peca técnica, 0 
adiantamento em guestêo foi instaurado sob a égide da Resoluc&o GED n.e 
04/2009, em vigor até 17 de dezembro de 2013; a Resolugëo GFD n. 
64/2013, invocada pela Fiscalizag&o, passou a ter vigência imediatamente 

depois daguela data; de fato, nêo houve indicac&o do CNP] da Facuidade em 

recibo de taxista, nao sendo tal falha passivel de regularizac&o, pois gue o 

servico foi prestado em Brasilia; na verdade, a despesa com refeicëo 

guestionada ocorreu em beneficio de 05 (cinco) docentes, gue se encontravam 

na Capital do Pais para participarem da cerimênia de posse do Ministro Paulo 
Dias de Moura Ribeiro, gue integra o seu guadro de professores titulares; 

para esse tipo de evento, nio hê entrega de certificado de participacao: no 

mais, a Resolucio n.€ 4/2009 ndo impêe a apresentacio de certificado de 

participacio para aprovacio da prestacio de contas; de toda sorte, anexa-se 

copia de noticia e foto relativa ao evento. 

Processo sem parecer do controle interno, morosidade da analise da 

prestacëo de contas e falta de apresentacao de certificados de participac&o e
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relatérios correspondentes: a prestag&o de contas foi efetivada dentro do 
prazo legal; houve falha na instruc&o da prestagao de contas gue implicou a 
devolugao de valores recebidos; todos os adiantamentos realizados no 
exercicio de 2013 possuiriam parecer do controle interno; o controle interno 
teria adotado providências para a comprovagdo de participacio da 
beneficiada no V Congresso Latino-americano de Arbitragem, em atencao a 
orientacêo da Inspec&o. 

e LicitacGes- Falhas de Instrucêo: 

Editais de licitacio sem a exigência necessêria do item econbmico-financeiro 
na contratacao de prestadores de servicos: nos termos do artigo 31 da Lei 
Federal n. 8.666/1993, a exigência de balango patrimonial seria facultativa; 
tal entendimento teria sido adotado em relac&o ao Preg&o n.e 24/2014; esta 
Faculdade agiu em atendimento ao principio da eficiëncia, avaliando a 
necessidade de exigir a comprovagëo da boa situacêo financeira das licitantes 
conforme o vulto e o grau de risco de cada con tratactio a ser realizada; isso em 
razao de gue, na prtica, a exigência de balanco patrimonial, indistintamente, 
inviabilizaria a adjudicacéo dos objetos licitat6rios na propria sessio de 
bregio, indo de encontro ao principio da celeridade, gue rege a matêria; os 
pregoes presenciais exigiram a documentacio prevista no artigo 31, II, da Lei 
de Licitag6es; nas tomadas de precos, guando necessdrio, foram exigidos o 
balango patrimonial e a garantia contratual; em relag&o aos convites, a 
dispensa do balanco patrimonial fundamentou-se no permissivo contido no 
artigo 32, 8 1, da Lei Federal n.* 8.666/1993; a assuncdo de passivo 
trabalhista subsididrio decorrente de terceirizar6es é regularmente prevenido 
por meio de documentacio comprobatdria de pagamentos de saldrio, verbas 
trabalhistas e previdencidrias, dentre outras pertinentes & categoria, exigida da 
prestadora de servicos para liberacio dos pagamentos mensais. 

Pesguisa de precos com poucas empresas (Processo n? 60/2013 - Preg&o n. 
09/2013 - Fornecimento de produtos de higiene - Kimberly-Clark Brasil Industria e 

Comércio de Produtos de Higiene Ltda. - R$ 82.402,00): muito embora tenha sido 
solicitada cotagêo de precos junto a 03 (três) interessadas, apenas 02 (duas) 
apresentaram orcamento; foi dada, por vêrias vezes, ampla publicidade ao 
certame; o fornecimento e a reguisic&o de dispênseres em regime de 
comodato, era Ihe conveniente, mas a contrataco, nessas condicêes, nao
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interessava 4 boa parte dos fornecedores; a lei nêo exige nimero minimo de 

orcamento para a composicao do valor estimativo da licitacao; no caso, 

considerando gue os produtos foram adguiridos por valores inferiores a 

pesguisa de mercado, e, estando devidamente justificada, a ocorrência 

apontada nio se mantém. 

e Dispensas/Inexigibilidades: 

Ausência de assinatura do Termo de Ciëncia e de Notificacao (Processo n. 

63/2013 - Fundacio Universidade Federal do ABC - R$ 35.000,00 - Servicos de registro de 

diploma): houve substituicio do Instrumento de Contrato por Ordem de Servicos, 

como permite o artigo 62 da Lei n.” 8666/1993, ante a discordincia da 

contratada com os termos contratuais elaborados por esta Autarguia. 

Pesguisa prévia de precos com apenas 2 (dois) fornecedores (Processo n. 

63/2013 - Fundacdo Universidade Federal do ABC - R$ 35.000,00 - Servicos de registro de 

diploma): 0 servico contratado, registro de diploma, é delegado pelo Ministério 

da Educacao e Cultura, nêo estando aberto a livre iniciativa, razio por gue 

foram cotados precos somente junto a Universidade de Séo Paulo e a 

Fundacao Universidade Federal do ABC; a Fundacio Universidade Federal do 

ABC é a uinica instituicio universitdria localizada na regiio do Grande ABCD 

gue possui credenciamento junto ao MEG para prestacio dos servicos de 

registros de diplomas; a Universidade em referência ofertou o menor preco 

unitdrio; os diplomas em si sê0 contratados por meio de licitacio; se os 

diplomas fossem registrados na capital ou fora da regiëo do grande ABCD 

demandaria tempo e custos econêmicos maiores. 

Falta de planejamento, ausência de recolhimento de tributos descontados no 

pagamento e servicos prestados por autênomos sem a correspondente 

apresentacio do recibo ou da nota fiscal (Processo n.€ 132/2012 - Associacdo dos 

Motoristas Autênomos do ABCD - Maxx Ridio Tdxi - R$ 42.000,00): foram adotadas 

providências visando a licitacao dos servicos de rêdio-taxi; os encargos 

sociais teriam sido recolhidos, encontrando-se os comprovantes arguivados e 

a disposicio dos 6rgios fiscalizadores, conforme se inferiria da documentacêo 

comprobatêria; por conseguência, demonstra-se, outrossim, gue os pagamentos 

foram efetuados aos prestadores de servicos com a correspondente 

apresentacdio de nota fiscal.
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e Execucao Contratual: 

Pagamentos efetuados sem apresentacio de certidêes negativas fiscal e€ 
trabalhista (Processo n 145/2013 - Deneb Brasil Comercial Ltda. ME — R$ 3731270): 
guando do pagamento da empresa contratada, as certidêes gue foram 
apresentadas a& época da licitacio estavam em plena vigëncia (..) no 
necessitando de nova emissio destas. 

Ausência de comprovantes de recolhimento do INSS, IR e ISS descontado 
sobre os pagamentos (Processos n%s 14, 29 e 40/2013 - contratacao de professores — 
prestacao de servico educacional - R$ 37.158,40): o recolhimento do INSS obedeceria 
a legislacêo de regência, sendo gue a apuracio do montante a ser recolhido é 
realizada ao final de cada mês, englobando todos os Professores gue 
prestaram servicos e tiveram valores retidos, por meio da pertinente Guia da 
Previdência Social - GPS; para fins de fiscalizacio, é emitida listagem mensal 
com as retencoes efetuadas (..), tendo a GPS como comprovante do repasse (..); 
tais documentos permanecem em arguivo a  disposicdo dos Grgios 
fiscalizadores; semelhante procedimento seria adotado em relac&o aos IR e 
ISS, 

Falta de apresentacêo de recibos/notas fiscais (Processos n%s 14, 29 e 40/2013 — 
contratacêo de professores - prestacio de servico educacional - R$ 37.15840): o Recibo 

de Pagamento a Autênomo é emitido em relac&o agueles inscritos como 
professores no Cadastro de Contribuintes do Municipio, gue Ihe prestam 
servicos e ja recolhem o ISS como autênomos; nos demais casos, hê o devido 
recolhimento dos encargos tributdrio e social. 

e Tesouraria: 

Manutenc4o de numerario em banco privado: as atividades de emissêo de 
boletos para arrecadacio das receitas da Autarguia, pagamento a fornecedores 
e folha de pagamento sio operacionalizadas pelo Banco Santander S/A, cujas 
relac6es vém desde a criacdo da Faculdade, uma vez gue esta instituicdo 
bancaria adguiriu o antigo Banespa, nio havendo custo significativo para esta 
Autarguia Municipal; as disponibilidades de caixa, referidas no artigo 164, $ 

3., da Constituic&o Federal s&o mantidas no Banco do Brasil e na Caixa 
Econêmica Federal; a matéria foi objeto de andlise nas contas 2009, julgadas
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regulares, nio havendo gualguer recomendacio desta Corte de Contas em 

sentido contrdrio. 

e Patrim@nio: 

Falta de levantamento do invent4rio geral e dos termos de responsabilidade: 

o levantamento geral dos bens mêveis e iméveis foi objeto do Contrato n. 

01/2013; embora existam os termos de responsabilidade, alguns desses 

documentos encontravam-se desatualizados; embora os trabalhos da empresa 

contratada tenham sido finalizados em setembro de 2013, a implantacio dos O 

saldos do relat6rio, bem como a sua integrac&o com os registros contdbeis 

foram concluidos em 2014, apds a realizacdo da fiscalizacio anual, uma vez gue 

envolvem procedimentos complexos, com providências sistêmicas, contdbeis, 

patrimoniais e procedimentais. 

Ausência de valores na relac4o de bens apresentada: a ausêéncia de valores na 
relaciio de bens, apresentada por ocasiio da fiscalizacio, decorre do periodo de 
integractio de sistemas, o gue jd foi solucionado conforme relatério anexo; 

Inexistência de bens sem marcacio patrimonial: a Faculdade estd 
reorganizando o registro e controle dos bens patrimoniais gue compêem seu 

acervo, cujas aroes estio descritas no processo administrativo n.e 22/2013; 

dessa forma, alguns itens ainda se encontram sem a etigueta de numeracio, 
como constatado nos testes de verificacio; porém, tais itens estio devidamente 

registrados no sistema patrimonial da Autarguia. dy) 

Bens patrimoniais objeto de sinistro sem a devida baixa contêbil: o furto dos 
coletores de cigarros foi tratado nos autos do Processo Administrativo n. 

60/2013, autuado, em (06.06.2013, e decorrente do Expediente 
Administrativo n.€ 359/2013, instaurado, em 29.05.2013; os coletores 

estavam chumbados no passeio publico e o delito ocorreu em momento em 
gue se encontrava fechada; foi providenciada a lavratura do boletim de 

ocorrência, nio se instaurando sindicéincia administrativa, ante a 

impossibilidade de conduta administrativa diversa face ao caso concreto; as 
baixas patrimoniais nio foram efetivadas no encerramento do exerclcio de 

2013, pois se aguardava a finalizaciio dos trabalhos de implantacio do 

relat6rio patrimonial supracitado, o gue foi providenciado em 2014.
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e Atendimento a Lei Orgênica, Instrucêes e Recomendacêes do 

Tribunal: 

Desatendimento de recomendacêes: tem buscado atender 3 Lei Organica, as 
Instruc6es e as recomendacêes desta Casa; as guestêes envolvendo licitacao, 
declarac&o anual de bens e manutencêo de disponibilidades financeiras em 
banco nao oficial foram objeto das justificativas acima. 

e Acessêério 1- Acompanhamento da Gestao Fiscal: 

Inexatidêo guanto as informacêes transmitidas ao Sistema Audesp: apesar da 
indicacao “em branco” das informacêes envolvidas pelo Sistema Audesp, a 
Inspecdo verificou a integridade do histêrico dos empenhos, acreditando ter 
ocorrido falha no envio ou recepcio; tal ocorrência nio ocasionou nenhuma 
sorte de prejuizo. ' 

Nesses termos resumidos, espera a aprovac&o da 
matéria. 

Destacando os resultados positivos obtidos pela 
Faculdade no periodo, a Assessoria Técnica-Economia n&o vislumbrou 
aspectos de ordem econêmico-financeira e cont4bil gue possam comprometer 
as contas em apreco (fls.083/084). 

De semelhante norte, a Assessoria Técnico-Juridica, 

acolhendo as razêes de interesse da Origem guanto & declarac&o anual dos 
bens dos dirigentes, e crendo gue as demais ocorrências poderiam ser objeto 
de recomendagêes, pugnou pela aprovag&o com ressalva da matéria 
(f1s.085/087). 

A Chefia de AT] submeteu os autos & apreciacëo deste 

Juiz de Contas (1.088). 

Este feito nao foi selecionado para analise especifica pelo 

Ministério Puablico de Contas, nos termos do Ato Normativo PGC n. 06/2014, 

publicado no DOE de 08.02.2014 (f1.088-v). 

As Contas da Autarguia dos exercicios de 2012 (TC - 

3-125/026/12) e de 2011 (TC - 574/026/11) foram julgadas regulares com 
ressalvas (art. 33, I, LCE n. 709/1993) pelo Auditor Josué Romero. J4 o seu
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Balanco Geral do Exercicio de 2010 foi julgado por mim regular (art.33, I, LCE 

n.é 709/1993). 

Segue e subsidia os autos o TC - 1.023/126/13 - 

Acessêrio 1 - Acompanhamento da Gest&o Fiscal. 

Eis o relatêrio. 

Passo a decisdo. 

A analise dos autos autoriza a emissêo de juizo favoravel 

a matêria. 

Com efeito, as raz6es de interesse trazidas pelas 

causidicas da Entidade abordam adeguadamente as ocorrências levantadas 

pela eguipe técnica da 7.8 Diretoria de Fiscalizac&o, permanecendo desacertos 
despidos de suficiente gravidade para inguinar de irregular o presente 
balanco, razêo por gue podem ser guindados ao estrato das determinacêes. 

Conforme indicado na peca técnica, no exercicio 

fiscalizado, a Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo deu satisfatéria 
consecucëo as finalidades para as guais foi legalmente instituida, tendo 
alcangado uma economia orcamentêria de R$ 5.239.992,30, eguivalente a 
18,81% da receita arrecadada, o gue possibilitou a elevac&o de 16,48% do 
superêvit financeiro do perfodo anterior, o @gual caminhou de R$ 
29.243.710,73 para R$ 34.064.508,10. 

Ainda, os resultados econêmico e patrimonial 

mostraram-se positivos em R$ 4.866.007,19 e R$ 126.945.683,32, 
respectivamente. 

A diferenca de R$ 1.406.872,87 apresentada no exame da 

consistência entre os sistemas econêmico e patrimonial foi esclarecida pela 
Origem, conforme anotado pelo 6rg&o de fiscalizac&o, havendo sido o 
resultado das alteracêes empreendidas nos demonstrativos cont4beis, por 
forca da Portaria n. 438/2012 da Secretaria do Tesouro Nacional, gue 
alterou os anexos da Lei Federal n.e 4.320/1964, em relac3o ao saldo de restos 
a pagar nio processados.
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Tem-se, dessarte, gue, no exercicio de referência, a 

Instituicêo viandou no sentido do eguilibrio de suas contas, em atencao ao 
disposto no artigo 1.6, $ 1.6, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Por meio de publicac&o ocorrida em jornal oficial local, 
foram emitidas as declaracêes anuais dos bens dos dirigentes, Senhores 
Marcelo José Ladeira Mauad e Rui Décio Martins, afastando o apontamento 
relativo ao descumprimento da Lei de Improbidade Administrativa. 

@uanto aos processos de adiantamento inspecionados, 
podem ser acolhidas as justificativas apresentadas aos autos no gue tange a 
promocao de divulgac&o de ato oficial da Faculdade no Diario Oficial do 
Estado e a manutencao de ar condicionado, vez gue as despesas efetivadas, 
além de serem de baixissima monta, ocorreram em carêter de urgência, e em 
consonência com a Resoluc&o GED n. 04/2009, vigente a época. 

Em raz&o dos itens, dos periodos e das situacêes 
abrangidos, assim como em face da propria despesa total implicada (R$ 
13.472,52), conforme calculos realizados pela Assessoria deste Corpo de 
Auditores, nao se mostra caracterizado o fracionamento de despesa aventado 
pela Fiscalizacio na aguisicio, por meio de adiantamentos, de materiais de 
almoxarifado e de &gua. 

Permanecem as demais cincas indicadas no laudo de 
instruc&o em relag&o as prestacêes de contas de adiantamentos, as guais, em 
razéo da vasta documentac&o trazida ao feito, podem ser remetidas ao campo 
das determinagêes, a fim de gue a Entidade observe com rigor as prescricêes 
abrigadas no Comunicado SDG n.€ 19/2010, devendo os certificados de 
participagao em cursos e eventos, guando for o Caso, ser encartados nas 
correspondentes prestacêes de contas. 

Sem olvidar de entendimentos em sentido contririo e 
das preocupagées externadas pela Fiscalizacio, assiste razo a Origem acerca 
da interpretacio gue se deve dar aos artigos 27, II e 31 da Lei Federal n.e 
8.666/1993, no gue disciplinam a exigência de demonstrac&o da gualificac&o 
econdmico-financeira, condic3o de habilitacao das licitantes nos 
procedimentos licitat6rios.
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Na verdade, as exigências contempladas nos incisos do 

artigo 31 do Estatuto Geral das Contratacêes Priblicas nio sio cumulativas, 

mas sim alternativas a serem escolhidas pela Administracio, consoante 

criterios de discricionariedade, gue, obviamente, devem levar em conta a 

complexidade e o vulto financeiro do objeto da licitacê&o, devendo a escolha 

ser adeguadamente motivada. 

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de 

Justica: 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITACAO. 
EDITAL. ALEGATIVA DE VIOLACAO AOS ARTIGOS 27, 
IM E 31, I DA LEI 8666/93. NAO COMETIMENTO. 
REOUISITO DE COMPROVACAO DE OUALIFICACAO 
ECONOMICO-FINANCEIRA CUMPRIDA DEACORDO 
COM A EXIGÉNCIA DO EDITAL. RECURSO 
DESPROVIDO. 

1. A comprovagio de gualificacio econêmico-financeira 
das empresas licitantes pode ser aferida mediante a 
apresentacao de outros documentos. A Lei de Licitac6es 

nao0 obriga a Administrac&o a exigir, especificamente, 

para o cumprimento do referido reguisito, gue seja 

apresentado o balanco patrimonial e demonstracêes 
contabeis, relativo ao ultimo exercicio social previsto na 

lei de licitacêes (art. 31, inc. 1), para fins de habilitacao, 
2. "In casu", a capacidade econêmico-financeira foi 
comprovada por meio da apresentacio da Certidao 
de Registro Cadastral e certidêes de falência e 
concordata pela empresa vencedora do Certame em 
conformidade com o exigido pelo Edital. 
3. Sem amparo juridico a pretens&o da recorrente de ser 

obrigatéria a apresentacdo do balanco patrimonial e 
demonstrag6es contêbeis do Gltimo exercicio social, por 
expressa previsao legal. Na verdade, nio existe 
obrigacêo legal a exigir gue os concorrentes esgotem 
todos os incisos do artigo 31, da Lei 8666/93. 

() 
(RESp 402711/SP, Rel. MIN. JOSE DELGADO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 11.06.2002, D] 19.08.2002 p. 145)
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Ainda no caminho da discricionariedade da 

Administracêo no estabelecimento das exigéncias de habilitac&o, os 
ensinamentos do professor Marcal Justen Filho (Comentarios a Lei de Licitacêese 
Contratos Administrativos, 132 edicio, pAginas 386/387): 

En) 
7.3) Elenco maximo e n&o minimo O elenco dos arts. 28 

a 31 deve ser reputado como mAximo e nio Como 
minimo. Ou seja, no h4 imposic&o legislativa a gue a 
Administrac&o, em cada licitacao, exija a comprovag&o 
integral guanto a cada um dos itens contemplados nos 
referidos dispositivos. O edital nao podera exigir mais 
do gue ali previsto, mas poderd demandar menos. 

(3) 

7.4.3) Existe, portanto, uma margem de 
discricionariedade para a Administracê&o configurar, em 
cada caso, as exigências e os reguisitos de participacao. 
Ao celebrar o ato convocatério, a Administracaio deverd4 
avaliar a complexidade da futura contratacdo e 
estabelecer, como derivacêo, os reguisitos de habilitacao 
e as condicêes de participacao. 

(.). 

Demais disso, calha destacar gue idêntico procedimento 
ao adotado pela Faculdade vem sendo abracado por esta Casa nos seus editais 
de licitac&o. 

Nao obstante, é pertinente gue a Autarguia reavalie as 
exigéncias de habilitag&o econêmico-financeira emitidas nos Seus editais, 
voltadas & contratag&o de servicos de natureza continua e gue envolvam 
fornecimento de mao de obra, de maneira a melhor se acautelar contra 
eventual insolvência da contratada e as responsabilizacêes trabalhista e 
previdenciëria, gue, por forga de lei e de decisêes judiciais, impêem-se ao 
Poder Publico contratante em carter subsididrio e solidario, 
respectivamente.
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@uanto ao ajuste firmado com a empresa Kimberly Clark, 

envolvendo o fornecimento de produtos de higiene, descrevem os autos 

elementos suficientemente aptos a indicar a compatibilidade do preco 

contratado com o de mercado. A par disso, foi dada adeguada divulgacio ao 

certame licitatério. 

Em gue pese o teor das justificativas expendidas pela 

Origem, a lInspec&o no guestionou o procedimento adotado para a 

contratacao dos servicos de registro de diplomas, tendo anotado apenas a 

falta de assinatura da contratada, Fundacio Universidade Federal do ABC, no 

termo de contrato e no termo de ciëncia e de notificac&o apresentados. 

Contudo, a feitura do termo de ciëncia e de notificacê&o sê 

é obrigatêria guando do envio do contrato ou do ato juridico anélogo a esta 

Corte, situac&o nao contemplada no caso concreto. Além disso, o instrumento 

contratual foi substituido por ordens de servicos, nos termos autorizados pelo 
artigo 62 da Lei Federal n. 8.666/1993. 

Apesar da demora ocorrida na abertura do procedimento 

licitatério fracassado, nêo houve indicacio de sobrepreco na contratagio 

direta de servicos de rêdio taxi junto & Associacio dos Motoristas Autênomos 

do ABCD - Maxx Ridio Tdxi. 

JA as auestêes levantadas em relac#o & emissio de 

recibos e ao recolhimento de encargos tributdrio e previdencidrio, gue 
também envolveram a contrataco de professores para a pês-graduacëo, 
foram satisfatoriamente explicadas pela Entidade, mostrando-se elididas. 

Conguanto gue as certidêes de regularidade fiscal, 
previdenciêria e trabalhista apresentadas pela licitante vencedora de certame 
licitatério estejam dentro do prazo de validade, nio h4 necessidade de nova 
apresentacao guando da realizac&o dos pagamentos, cabendo, nao obstante, aê 
Administracêo zelar para gue as condicées de habilitac&o sejam mantidas 
durante todo o curso da avenca. 

Nao hê O6bice a gue a Faculdade se valha da rede de 

bancos privada para a arrecadagêo de suas mensalidades, assim como para o 
pagamento de pessoal e de demais credores, porguanto nio se trata de
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manutengao de disponibilidades de caixas, nêo havendo, por cConseguência, 
ofensa ao disposto no artigo 164, $3.E, da Constituic&o Federal. 

De acordo com as informacêes colhidas pelo préprio 
Orgao de fiscalizacêo, jé no exercicio de 2013, por meio de contratacio de 
empresa especializada, a Autarguia estava procedendo a avaliac&o -e 
mensuracêo dos seus bens para fim de integragêo do controle patrimonial ao 
setor contabil, procedimento gue, conforme as justificativas carreadas aos 
autos, teria sido concluido. 

Assim, cumprirê a& Unidade de Instrucao competente, 
guando da sua préxima inspec&o in loco junto & Entidade, verificar o acerto 
das medidas por ela empregadas no setor de patrimOnio. 

Por fim, sobre as informac6es transmitidas ao Sistema 
Audesp, gue indicou em seu relatério despesas com histéricos zerados, 
constatou a Inspeg&o gue as notas de empenho pertinentes apresentavam o 
detalhamento dos gastos realizados, motivo pelo gual pode ser tal ocorrência 
relevada. 

Ante o exposto, considerando os elementos coligidos aos 
autos e as manifestacêes favordveis dos @rg&os técnicos opinantes, nos 
termos da Resoluc&o n. 03/2012 deste Tribunal de Contas, JULGO REGULAR 
COM RESSALVA o BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2013 da 
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, com 
fundamento no artigo 33, IE, da Lei Complementar Estadual n.e 709, de 14 de 
janeiro de 1993. 

A fim de gue os desacertos relatados pela Fiscalizac3o na 
sua peca técnica no mais se repitam, determino a Origem, em relac&o aos 
adiantamentos, estrita observência as prescricées contidas no Comunicado 
SDG n.€ 19/2010, devendo os certificados de participacao em cursos e 
eventos, guando for o caso, ser encartados nas correspondentes prestac6es de 
contas. 

@uito os responsêveis, Senhores Marcelo José Ladeira 
Mauad e Rui Décio Martins, com fulcro no artigo 35 da referida lei 
complementar paulista.
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Esta sentenca n4o alcanca eventuais atos pendentes de 

apreciagao e/ou julgamento por esta Corte de Contas. 

Concedo vista e extrac#io de cépias dos autos no Cartério 

do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo. 

 Publigue-se por extrato. 

1. Ao Cartêrio para gue certifigue o transito em julgado. 

2. Ap6s, ao arguivo. 

G.A.S.W. em 1.” de novembro de 2018. 

SAMY WURMAN 

Auditor 

SW-O4
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PROCESSO: TC -1.023/026/13. 

ENTIDADE: Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo. 

MATÉRIA: Balanco Geral do Exercicio de 2013. 

RESPONSAVEIS: `Srs. Marcelo José Ladeira Mauad (12. 01 a 12.01, 26.01 a 

30.06 e 06.07 a 31.12.2013) e Rui Décio Martins (14.01 a 25.01 

e 1%. 07 a 05.07.2013) - Diretores, & época. 

INSTRUCAO: 7.2 Diretoria de Fiscalizag&o. 

ADVOGADAS: Srs. Marisa Fuganholi - OAB/SP n.€ 62.215, Heloisa 

Bonora - OAB/SP n. 185.247, Angela Cristina Lopes da 

Silveira Lacerda - OAB/SP n.e 188828 e landara de 

Merces Manfredo - OAB/SP n.e 205.530-E. 

SENTENCA: Fls.089/106. 

EXTRATO: Nos termos da sentenca referida, JULGO REGULAR COM 

RESSALVA o BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2013 da FACULDADE DE 

DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, com fundamento no artigo 33, II, 

da Lei Complementar Estadual n.é 709, de 14 de janeiro de 1993. A fim de gue 

os desacertos relatados pela FiscalizZag&o na sua peca técnica no mais se 

repitam, determino a Origem, em relacëio aos adiantamentos, estrita 

observência as prescricêes contidas no Comunicado SDG n.2 19/2010, 

devendo os certificados de participac&o em cursos e eventos, guando for o 

caso, ser encartados nas correspondentes prestacées de contas. Ouito os 

responsaveis, Senhores Marcelo José Ladeira Mauad e Rui Décio Martins, com 

fulcro no artigo 35 da referida lei complementar paulista. Esta sentenca nao 

alcanga eventuais atos pendentes de apreciag&o e/ou julgamento por esta
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Corte de Contas. Concedo vista e extracio de cépias dos autos no Cartério do 

Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo. Publigue-se. 

 GAS.W., em 1.” de novembro de 2018. 

SAMY WURMAN 

Auditor 

SW-O4
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SAO AE MED DE EG Numero Exercicio Folha Autarguia Municipal Do 

` FOLHA DE INFORMACAO 52 2014 858 4 

Ao 

GED 

Sr. Diretor, 

Encaminhamos o presente para conhecimento e ciëncia acerca da sentenca 

prolatada no processo TC - 1.023/026/13 pelo Excelentissimo Auditor do Tribunal de Contas 

do Estado de S&o Paulo, Dr. Samy Wurman, atinente ao balanoo geral do exercicio de 2013, 

Cuja versêo em formado PDF, disponibilizada no site do Tribunal, acostamos as fls. B48/857. 

Com efeito, as contas respectivas ao exercicio de 2013 foram julgadas regulares 

com ressalva, e, com o objetivo de gue os desacertos relatados pela Fiscalizac&o n&o mais se 

repitam, foi determinado a Faculdade gue, com relac&o aos adiantamentos, se dé “estrita 

observência as prescricées contidas no Comunicado SDG n? 19/2010, devendo os 

certificados de participac&o em cursos e eventos, guando for o caso, ser encartados nas 

correspondentes prestacêes de contas”. 

Solicitamos, por obséguio, due, por meio do Servico de Expediente dessa 

Diretoria (GFD-2.1), também seja oportunizada ciëncia da referida sentenca aos responsêveis 

por tal exercicio financeiro, os Senhores Marcelo José Ladeira Mauad e Rui Décio Martins, 

para guem foi dada duitacao, com fulcro no artigo 35 da Lei Complementar do Estado de Sêo 

Paulo, due assim dispêe: 

Artigo 35 - @uando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal de 
Contas dara duitacêo ao responsêvel e Ihe determinarê, ou a guem lIhe haja 
sucedido, a adocêo de medidas necessêrias a correcêao das impropriedades ou 
faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes. 

Apos, rogamos seja providenciado, também pelo Servico de Expediente dessa 

Diretoria (GFD-2.1), o encaminhamento dos autos para a Sra. Secretêria Geral e, 

posteriormente, ao Controle Interno, para gue Ihes seja conferido conhecimento da sentenca 

em referência. 

GED. 1.2, 14 de novembro de 2018. 

  

FOISE : 
ss HELOISA BONORA PAULAAP.A ES, ANDREOTTI 
Consultora Técnica Juridica Assistente JWridica 

  

 



  

  

  

  

          

  

  

  

        

FACULDADE DE DIREITO DE Processo Rubrica 

SAO BERNARDO DO CAMPO Nê EEele Folh 
Autarguia Municipal EE aie Pia 

FOLHA DE INFORMACAO Se s0 14, 755 Ad 

Processo: 52/2014 

Interessado: FDSBC 

ASsunto: Tribunal de Contas —- Contas do exercicio de 2013 

Vistos. 

Ciente. 
f 

Dê-se prosseguimento nos termos das recomendacêes da Consultoria Técnica Juridica de fis. 

858 deste processado: 

. a) Aos Profs. Marcelo José Ladeira Mauad e Rui Décio Martins - responsêveis legais pelas 

contas do exercicio de 2013; 

b)A SFD.1- Sra. Secretêria Geral e 

Cc) Ao Controle Interno - designado pela Portaria GFD. N* 229, de 11 de agosto de 2017. 

Ao final, retorne-se 4 Consultoria Têcnica Juridica. 

Sao Bernardo do Campo, 22 de novembro de 2018. 

Va 
Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

. Diretor 
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Ao 

GFD.1.2 

Sra. Consultora Técnica Juridica, 

Este Controle Interno, designado pela Portaria GFD. N 229, de 

11 de agosto de 2017. No uso de suas atribuic6es, tomou conhecimento da sentenca 

protocolada no processo TC - 1.023/026/13, a agual consta acostada as folhas 

BAB/857. 

Frente ao exposto este Controle Interno tomar4 as devidas 

medidas e providências para suprir as necessidades futuras &s ressalvas apontadas 

pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo. 

S&0 Bernardo do Campo, 27 de novembro de 2018. 
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