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RELATÓRIO

               Versam os autos sobre as contas, exercício de 2016, do Regime Próprio de
Previdência dos servidores de Presidente Prudente, instituído pela Lei Municipal nº
106/2001, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 120/02, nº 135/04, nº 141/05, nº
147/06 e nº 181/11.
               Na instrução processual a Fiscalização apontou as seguintes ocorrências:

C.1 – FORMALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES: - Na emissão de empenhos, ao
registrar a modalidade licitatória, o Órgão classificou como “Dispensa de Licitação” despesas com pagamento de
pessoal, do “Grupo 31”, quando o correto seria classificá-las como “Outros/Não aplicável”; - Em licitação
realizada, o Órgão estabeleceu como critério de julgamento o tipo menor preço global quando poderia e deveria ter
adotado a adjudicação por item, com isso, restringiu a participação de eventuais interessados em oferecer
determinados itens ou unidades autônomas e deixou de obter a melhor proposta;
                  D.2 – FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP: - O Órgão deixou de informar o
período de substituição, bem como o substituto do Dirigente da Entidade;
                  D.5 – ATUÁRIO:  - Apurado Déficit Técnico Atuarial na Conta Financeira      (R$
2.714.409.614,15); - Inconsistências na base cadastral, porém relevadas na Avaliação Atuarial.

               Em atendimento a notificação, veio a Origem, por meio de Procurador,
oferecer justificativas, acompanhadas de documentos.

               Em suas razões, a respeito da classificação incorreta das despesas com
pessoal na emissão dos empenhos, esclareceu que o sistema de software utilizado solicita
que seja informado a modalidade licitatória para cada requisição, inclusive as despesas
com pessoal, não contemplando a previsão “Outros/Não Aplicável”. Daí a utilização da
modalidade “Dispensa de Licitação” para despesas com pessoal.

               Não obstante, informou a adoção de revisão nos procedimentos, à partir de
fevereiro de 2018, implantando o enquadramento das referidas despesas como “Folha de
Pagamento/Outros/Não Aplicável”.

               Sobre o critério de julgamento do tipo menor preço global utilizado ao
invés da adjudicação por item, em potencial restrição à competição, argumentou que o
critério de julgamento adotado se deu pelo fato de todos os equipamentos adquiridos
estarem intrinsicamente relacionados, podendo, o fornecimento dos bens em vários lotes,
acarretar elevado custo de administração e uma complexa coordenação de processo
individualizados, comprometendo a qualidade dos produtos e a efetividade dos resultados
esperados.

               Segundo a defesa, o parcelamento por lotes poderia acarretar prejuízos no
fornecimento do objeto em tempo hábil, para instalação, configuração e operacionalização,
bem com sua manutenção, uma vez que se exige compatibilidade entre os equipamentos
adquiridos. Além dos diferentes fornecedores podendo empregar resistência quanto à
responsabilidade

1 of 4



               Aduz, ainda, que a aquisição dos equipamentos por um único fornecedor,
responsável pela integração de todos os componentes de informática, teria otimizado a
gestão contratual, permitindo instrumentos de cobrança efetiva, caso existisse a
necessidade de pedido de assistência técnica durante o período da garantia, proporcionando
agilidade na resolução de eventuais problemas ou outros eventos relacionados ao contrato
firmado.

               Asseverou, também, que a subdivisão em vários lotes ensejaria uma perda
financeira, com a compra por fornecedores distintos elevando o custo dos licitantes
vencedores. Ao asseverar que não houve restrição à competição, entendeu que não assiste
razão o parcelamento do objeto em vários lotes da mesma natureza, devendo, a seu sentir,
ser afastada a falha apontada.

               A falha atinente ao fato da Entidade não ter informado o período de
substituição do Dirigente no Sistema AUDESP, decorreu por equivoco de interpretação, pois
havia o entendimento de se informar apenas as substituições permanentes. Noticiou medidas
saneadoras.

               A questão do déficit técnico atuarial apurado de R$ 2.714.409.614,15,
esclareceu que a organização do RPPS fez surgir dois grupos de servidores distintos, um
plenamente capitalizado e outro de repartição simples.

               O primeiro, tem por característica principal ser superavitário, vez que
recepciona os servidores ingressantes após a instituição do RPPS.

               Já o segundo, como não recebe novos ingressos de servidores, tende a ter
uma despesa inversamente proporcional a receita, apresentando-se deficitário. A
consolidação gera déficit. Ademais, informou que o Município efetua repasses mensais, a
título de transferência para cobertura de insuficiência financeira, visando suprir a
necessidade de caixa para pagamentos do benefícios pertencenters a massa de repartição
simples (plano Financeiro, admitidos até 31.12.2001)e atende as recomendações do Atuário.

               Ao final, a teor das justificativas apresentadas, que a seu sentir
esclareceu todos as questões levantadas, restando tópicos com regularização já
providenciada, não configurando ilícito penal ou prática de ato de improbidade
administrativa, requereu a regularidade das contas.

               Os autos retornaram do d. Ministério Público de Contas nos termos do Ato
Normativo n.° 006/14 – PGC.

               É o relatório.

DECISÃO

               A instrução processual revela que as contas do Regime Próprio de
Previdência em exame, relativas ao exercício de 2016, merecem aprovação, vez que as falhas
relatadas pela Fiscalização foram pontualmente enfrentadas pelo Responsável, esclarecendo
umas e justificando outras, com destaque para a atuação da Origem no acatamento e
regularização no registro das despesas com pessoal e nas informações ao sistema AUDESP.

               Contudo, permanece a critica atinente ao critério de julgamento adotado na
licitação para aquisição de 11 computadores, 6 impressoras, 1 HD externo e 16 suportes
para gabinetes, visto que, não existe, na hipótese, impedimento para que a adjudicação se
processasse por itens ao invés do preço global, que, por sua vez, pode afastar da disputa
empresas que se dediquem à comercialização de um ou outro item, em comprometimento a
competição do certame e a busca da melhor proposta. Matérias análogas a esta já foram
apreciadas, com decisões no mesmo sentido, por este Tribunal, nos processos
TC-001663/989/13, TC-001785/989/13, TC-002210/989/13, TC-002211/989/13, TC-002936/989/13,
além de outros.

               Aliás, o fornecimento de suportes de gabuinetes em conjunto com os
equipamentos configurou aglutinação indevida do objeto, haja vista pertencerem a segmentos
distintos do mercado, que contam com ampla gama de empresas aptas ao seu fornecimento.

               No entanto, relevo a falha no presente caso, visto que não restou
demonstrado nos autos a ocorrência de ofensa a tais princípios, cabendo, apenas
recomendação à Origem para que adote o ceritério de julgamento por item na aquisição de
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bens de natureza divisível e desde que não comprometam o conjunto ou complexo.   Tal
procedimento visa atender às disposições contidas no artigo 23, § 7º, da Lei nº 8.666/93.

               A favor de um juízo de regularidade das contas, o superávit orçamentário
apurado ao final do exercício de R$ 233.036,89, correspondendo à 0,41% da receita
realizada, elevando o resultado financeiro em 31,73%, para R$ 180.637.797,49, aliado a um
resultado econômico positivo de R$ 23.752.44,12, vindo a aumentar o resultado patrimonial
positivo advindo do exercício anterior, agora positivado em R$ 38.600,536,80.

               Sobre a gestão dos investimentos, constato que a Origem deu atendimento à
Resolução CMN n.° 3922/2010, tendo sido observados os critérios de rentabilidade,
solvência e liquidez, alcançando rentabilidade positiva no exercício em exame a
importância de R$ 26.248.422,62, na ordem de 11,95%, expurgado o índice inflacionário. .

               Além disso, registro que o Instituto realizou gastos administrativos dentro
do limite de 2% do valor total das remunerações e pensões dos segurados.

               Assinalo, por fim, que a entidade deu atendimento às finalidade
estatutárias, com a Entidade observando os critérios e o cumprimento das exigências
estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98, com a emissão, no exercício, do Certificado de
Regularidade emitido pela Secretaria de Previdência Social.

               Nesta conformidade, e considerando o contido nos autos, e nos termos do que
dispõem a Constituição Federal, artigo 73, §4º e a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal,
JULGO REGULARES com ressalva as contas do Sistema de Previdência Municipal de Presidente
Prudente - PRUDENPREV, relativas ao exercício de 2016, com fundamento no artigo 33, II, da
Lei Complementar nº 709/93, dando-se quitação as responsáveis, nos termos do artigo 35 do
referido diploma legal. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. À
margem, recomendo que o RPPS observe o disposto no artigo 23, § 7º da Lei de Licitações,
nas futuras aquisições.

               À Equipe de Fiscalização, para que nas próximas inspeções de praxe, afira o
efetivo cumprimento das medidas anunciadas.
               Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na
conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser
obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na
página www.tce.sp.gov.br.

               Publique-se, por extrato.

               Ao Cartório para publicar.
               Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

C.A., 29 de janeiro de 2019.

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
AUDITOR
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EXTRATO: Pelos motivos expostos na sentença proferida, JULGO REGULARES com ressalva as
contas do Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente - PRUDENPREV, relativas
ao exercício de 2016, com fundamento no artigo 33, II, da Lei Complementar nº 709/93,
dando-se quitação as responsáveis, nos termos do artigo 35 do referido diploma legal.
Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. À margem, recomendo que o RPPS
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observe o disposto no artigo 23, § 7º da Lei de Licitações, nas futuras aquisições. À
Equipe de Fiscalização, para que nas próximas inspeções de praxe, afira o efetivo
cumprimento das medidas anunciadas. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento
eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais
documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

C.A., 29 de janeiro de 2019.

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
AUDITOR

MMC-01
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