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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 

 
 
 

 
 
PROCESSO: TCE-RJ  No 230.847-7/18 
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - INSPEÇÃO - 

ESPECIAL 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL – 

INSPEÇÃO – ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DE ASPECTOS 

FORMAIS E DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE 

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES. CONCESSÃO DE 

TUTELA CAUTELAR. COMUNICAÇÃO. DETERMINAÇÃO. 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 
Art. 131-A do Regimento Interno – TCE-RJ 

(Introduzido pela Deliberação TCE-RJ nº 272, de 16.05.2017) 

 

Trata o presente processo de Auditoria Governamental, na modalidade 

Inspeção, autorizada de forma Especial, realizada no período de 01/10 a 05/10/2018 e 

15/10 a 01/11/2018, na Prefeitura Municipal de Japeri, sendo incluída no Plano Anual 

de Auditorias Governamentais – PAAG, aprovado nos autos do Processo TCE-RJ nº. 

300.074-9/18 – “a partir de solicitação formulada pela Secretaria de Controle Externo 

(Ofício nº 096/2018-INT-SGE - AN01 – ‘Ofícios e Termos de Solicitação de 

Informações e Documentos’, fls. 02)” - tendo por objetivo verificar aspectos formais e 

de execução dos contratos de locação de ônibus escolares. 
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Após a realização dos trabalhos, a Equipe de Inspeção elaborou o Relatório de 

Auditoria, anexado eletronicamente em 28/12/2018, sugerindo, ao final, o que se 

segue: 

 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 
 
 
Considerando já estar em andamento um novo procedimento 

licitatório – Processo administrativo nº 1149/2018 (AN14 – “Processos 
administrativos 2”, fls. 398/513), para a prestação dos serviços de 
transporte escolar e, portanto, para fins de sua adequação à legislação, 
ser urgente o conhecimento do Jurisdicionado das determinações desse 
relatório de auditoria, principalmente a promoção de um estudo prévio 
de vantajosidade/viabilidade sobre a opção de comprar ou alugar os 
ônibus; 

 
Considerando o alto risco presente para a integridade física dos 

alunos transportados haja vista a inobservância das condições básicas 
de segurança, por desconformidade às cláusulas contratuais e à 
legislação que rege o tema; 

 
Considerando o receio de grave lesão ao erário caso os serviços 

continuem sendo executados da forma demonstrada nos autos dessa 
auditoria; 

 
Considerando a ilegalidade insanável do presente ajuste, uma vez 

presentes os requisitos de fumus boni juris e periculum in mora, e de 
forma a tutelar o interesse público em risco e prevenir grave dano à 
Fazenda Pública de reposição incerta (inc. XIV, art. 142 do 
Regimento Interno TCE/RJ), sem prejuízo de paralelamente estabelecer 
o contraditório ao gestor responsável e lhe garantir a ampla defesa, nos 
termos determinados pela Carta Magna; 
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Ante o exposto, considerando as matrizes de achado e 
responsabilização (AN03 – “Matrizes”, fls. 09/16 e 17/21), sugere-se ao 
Egrégio Plenário desta Corte de Contas a adoção das seguintes 
propostas: 

 
5.1. LIMINARMENTE, CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA, com 
fulcro no §9º do art. 84-A c/c art. 142, inciso XIV, ambos do Regimento 
Interno desta Corte de Contas aprovado pela Deliberação TCE n.º 167/92 
(com alteração dada pela Deliberação TCE n.º 291/18), com 
DETERMINAÇÕES ao atual Prefeito Municipal e ao atual Secretário 
Municipal de Educação de Japeri para que comprovem a adoção 
imediata das providências a seguir, relacionadas aos Achados 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 do Relatório de Auditoria: 
 
5.1.1. Adotar as medidas administrativas e/ou judiciais que entender 
pertinentes visando ao fiel cumprimento do contrato de locação de ônibus 
escolares em vigor, celebrado com a JL Transporte e Construção 
EIRELI-ME, cessando as irregularidades detectadas, de forma que os 
ônibus contratados sejam prontamente disponibilizados em perfeito 
estado de uso, observando os termos do Projeto Básico e a legislação 
específica – Código de Trânsito Brasileiro; 
 
5.1.2. Abster-se de celebrar novas prorrogações contratuais até a 
regularização dos serviços prestados; 
 
5.1.3. Adotar as medidas administrativas determinadas neste relatório de 
auditoria, a fim de adequar o novo procedimento licitatório, que já está em 
curso o Processo Administrativo nº 1149/2018, à legislação que rege o 
tema, promovendo, principalmente, o estudo de viabilidade/vantajosidade 
sobre a compra ou aluguel dos ônibus, de acordo com a Política de 
Transporte Público do FNDE – Resolução nº 03/2007 (Programa 
Caminho da Escola). 
 
5.2. CONVERSÃO, EX-OFFICIO, do presente processo em TOMADA 
DE CONTAS, conforme dispõe o art. 52 da Lei Complementar n. º 
63/90, c/c o parágrafo único do art. 12 do mesmo diploma legal 
(Achados 16, 17 e 18). 
 
5.3. CITAÇÃO consoante o estabelecido no §3º do artigo 6º da 
Deliberação TCE/RJ nº 204/96, do Sr. Carlos Moraes, Prefeito de 
Japeri à época, CPF: 426.853.767-53, consoante o estabelecido no §3º 
do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ n.º 204/96, para que apresente 
razões de defesa ou recolha aos cofres públicos, com recursos próprios, 
a quantia equivalente a 177.573,57 UFIR-RJ, solidariamente com os 
responsáveis a seguir destacados, por ter ordenado despesas 
(contratos nºs 05/2017 e 026/2017) de serviços não executados e de 
serviços executados imperfeitamente (Achados 16 e 18) 
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Solidários Função Conduta Valor       (UFIR-

RJ) 

Sra. Roberta 

Bailune Antunes               

CPF: 

042.542.067-12 

Secretária 

Municipal de 

Educação 

Por liquidar as despesas mesmo diante da 

ausência do relatório da comissão de fiscalização, 

não se pronunciando quanto à ausência das 

câmeras de monitoramento dos ônibus escolares 

(Achado 16); 

 

 

177.573,57 

Por liquidar as despesas mesmo diante da 

ausência do relatório da comissão de fiscalização 

e das notícias veiculadas na mídia sobre as 

irregularidades existentes na prestação dos 

serviços (Achado 18); 

Sr. André Luiz 

Silva Ferreira                 

Membros da 

Comissão de 

Fiscalização, 

nomeados 

pela Portaria 

nº 740/2017 

Por não emitir relatório de fiscalização apontando 

a ausência das câmeras de monitoramento dos 

ônibus escolares (Achado 16); 

Por não ter fiscalizado os serviços contratados 

(Achado 18); 

Sr. Michel de 

Souza Ribeiro                   

Por não emitir relatório de fiscalização apontando 

a ausência das câmeras de monitoramento dos 

ônibus escolares (Achado 16); 

Por não ter fiscalizado os serviços contratados 

(Achado 18); 

Sr. José Antonio 

Correia  CPF 

792.289.927-00 

Por não emitir relatório de fiscalização apontando 

a ausência das câmeras de monitoramento dos 

ônibus escolares (Achado 16); 

Por não ter fiscalizado os serviços contratados 

(Achado 18); 

Sra. Fabíola 

Monteiro Furtado 

CPF: 

000.161.827-07,  

 

Controladora 

Geral, 

nomeada 

pela Portaria 

nº 19/2017 

Por não dar ciência ao Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro das irregularidades 

apontadas nesse relatório de auditoria; 

JL Transporte e 

Construção 

EIRELI-ME 

Empresa 

contratada 

Por concorrer na ausência e na prestação 

imperfeita dos serviços 

 
5.4. CITAÇÃO consoante o estabelecido no §3º do artigo 6º da 
Deliberação TCE/RJ nº 204/96, do Sr. Maicon Fabiano da Silva Costa, 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos à época, 
nomeado pela Portaria no 18/2017, CPF: 041.552.427-02, para que 
apresente razões de defesa ou recolha aos cofres públicos, com 
recursos próprios, a quantia equivalente a 165.896,05 UFIR-RJ, por 
elaborar as Memórias de Cálculo dos contratos nºs 05/2017 e 026/2017 
sem levar em consideração o previsto no Projeto Básico – não poderiam 
participar do ato de inexigibilidade veículos com mais de 15 anos de 
fabricação e, da licitação, veículos fabricados antes 2005, 
respectivamente  (Achado 17). 
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5.5. NOTIFICAÇÃO do Sr. Carlos Alexandre Iotte de Almeida, 
Pregoeiro, nomeado pela Portaria no 335/2017, CPF: 046.271.907-35, 
com base no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE/RJ nº 204/96, para que 
apresente razões de defesa, no prazo a ser fixado pelo Plenário, 
contado da ciência da decisão desta Corte, juntando documentação 
comprobatória, para a irregularidade a seguir relacionada: 
 
5.5.1. Pela não observância do art. 4º da Lei nº 10.520/02 c/c o art. 21, inc. 
III, da Lei nº 8.666/93 e caput do art. 37 da Carta Magna, assim como §2º e 
inc. IV do art. 8º da Lei nº 12.527/11 (Lei do Acesso a Informação) e Inc. IV 
do art. 8º do Decreto Municipal nº 1326/05, uma vez que o edital de 
pregão nº 022/2017 não foi publicado em jornal de grande circulação e 
na internet (Achado 2). 
 
5.5.2. Pela não observância do inc. VI do art. 7º da Lei nº 12.527/11, c/c, 
§1º do art. 3º da Lei 8.666/93; inc. II do art. 5°, e inc. IV do art. 4º, ambas da 
Lei n° 10.520/02; e inc. IV do art. 8º do Decreto Municipal nº 1.326/05/09, 
visto o acesso inadequado à obtenção do edital de pregão nº 022/2017, 
uma vez que só foi possível retirá-lo na sede da Prefeitura. (Achado 3). 
 
5.5.3. Pela não observância do inc. III do art. 30 da Lei Federal nº 
8.666/93, c/c §1º do art. 3º do mesmo diploma legal e entendimento 
exposto nos Acórdãos do TCU nºs 1823/2017, 212/2017, 802/2016 e 
2672/2016, visto a previsão no edital nº 022/2017 da obrigatoriedade de 
visita técnica, sem a faculdade de ser substituída por declaração formal de 
representante técnico da licitante. (Achado 4). 
 
5.5.4. Pela não observância do §1º e inc. II do art. 30 da Lei Federal nº 
8.666/1993, c/c, Inc. XII do art. 4º da Lei 10.520/2002 e art. 9º do 
Decreto Municipal nº 1326/2005, assim como o Item 9.2.4.1 do edital de 
pregão nº 022/2017, uma vez que o atestado de capacidade técnica 
apresentado pela empresa JL Transporte e Construção EIRELI-ME não 
atendia o item 9.2.4.1 do edital de pregão nº 022/2017. (Achado 7). 
 
5.5.5. Pela não observância do Item 6.7 do edital de pregão nº 
022/2017, c/c, o item 09 (a) do Anexo 7 – Projeto Básico, assim como 
dos Incs. V e VIII do art. 7º do Decreto Municipal nº 1326/2005, para 
que apresente razões de defesa pela aprovação da proposta 
apresentada pela empresa JL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO 
EIRELI-ME, uma vez que o veículo de placa LSQ0671 possuía ano de 
fabricação inferior a 2005 (Achado 19). 
 
5.6. NOTIFICAÇÃO da Sra. Juliana Kryssia Lopes Maia, 
Procuradora Geral, nomeada pela Portaria no 03/2017, CPF: 
052.223.967-62, com base no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE/RJ nº 
204/96, para que apresente razões de defesa, no prazo a ser fixado 
pelo Plenário, contado da ciência da decisão desta Corte, juntando 
documentação comprobatória, para a irregularidade a seguir 
relacionada: 
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5.6.1. Pela não observância do inc. VI do art. 7º da Lei nº 12.527/11, c/c, 
§1º do art. 3º da Lei 8.666/93; inc. II do art. 5°, e inc. IV do art. 4º, ambas da 
Lei n° 10.520/02; e inc. IV do art. 8º do Decreto Municipal nº 1.326/05/09, 
visto à aprovação da minuta do edital de pregão nº 022/2017, mesmo 
diante da previsão de acesso inadequado à obtenção do edital, uma vez 
que só foi possível retirá-lo na sede da Prefeitura. (Achado 3). 
 
5.6.2. Pela não observância do inc. III do art. 30 da Lei Federal nº 
8.666/93, c/c §1º do art. 3º do mesmo diploma legal e entendimento 
exposto nos Acórdãos do TCU nºs 1823/2017, 212/2017, 802/2016 e 
2672/2016, visto à aprovação da minuta do edital nº 022/2017, mesmo 
diante da cláusula de obrigatoriedade de visita técnica como requisito de 
habilitação técnica, sem a faculdade de ser substituída por declaração formal 
de representante técnico da licitante. (Achado 4). 
 
5.6.3. Pela não observância do Inc. I, §1º do art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/93, c/c, §2º do art. 1º do Decreto Municipal nº 1.326/05 (Princípios 
da Isonomia, Economicidade e Competitividade), visto à aprovação da 
minuta do edital de pregão nº 022/2017, mesmo diante do previsto no 
item 9(a) do anexo 07 ao edital – Projeto Básico, condição restritiva de 
competitividade, que direcionou o procedimento licitatório para a 
empresa que se consagrou vencedora. (Achado 5). 
 
5.6.4. Pela não observância do caput do art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/93, c/c, §2º do art. 1º do Decreto Municipal nº 1.326/05 (Princípios 
da Isonomia, Economicidade e Competitividade) e entendimento 
exposto nos Acórdãos do TCU nºs 2686/2016 e 3091/2014, visto à 
aprovação da minuta do edital de pregão nº 022/2017, mesmo diante da 
ausência de um estudo de viabilidade/vantajosidade que 
comprovasse ser a locação dos ônibus escolares mais vantajosa do que 
a compra. (Achado 6). 
 
5.7. NOTIFICAÇÃO da Sra. Roberta Bailune Antunes, Secretária 
Municipal de Educação, nomeada pela Portaria no 05/2017, CPF: 
042.542.067-12, com base no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE/RJ nº 
204/96, para que apresente razões de defesa, no prazo a ser fixado 
pelo Plenário, contado da ciência da decisão desta Corte, juntando 
documentação comprobatória, para a irregularidade a seguir 
relacionada: 
 
5.7.1. Pela não observância do Inc. I, §1º do art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/93, c/c, §2º do art. 1º do Decreto Municipal nº 1.326/05 (Princípios 
da Isonomia, Economicidade e Competitividade), visto a previsão no 
item 9(a) do anexo 07 ao edital nº 022/2017 – Projeto Básico, de 
condição restritiva de competitividade, que direcionou o procedimento 
licitatório para a empresa que se consagrou vencedora. (Achado 5). 
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5.7.2. Pela não observância do caput do art. 3º da Lei Federal nº 
8.666/93, c/c, §2º do art. 1º do Decreto Municipal nº 1.326/05 (Princípios 
da Isonomia, Economicidade e Competitividade) e entendimento 
exposto nos Acórdãos do TCU nºs 2686/2016 e 3091/2014, visto não 
solicitar um estudo de viabilidade/vantajosidade que comprovasse ser a 
locação dos ônibus escolares mais vantajosa do que a compra (edital de 
pregão nº 022/2017). (Achado 6). 
 
5.8. NOTIFICAÇÃO da Sra. Ana Carolina Gomes André, Chefe da 
Divisão de Pesquisa de Preços, nomeada pela Portaria nº 110/2017, 
CPF: 157.459.867-86, com base no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE/RJ 
nº 204/96, para que apresente razões de defesa, no prazo a ser fixado 
pelo Plenário, contado da ciência da decisão desta Corte, juntando 
documentação comprobatória, para a irregularidade a seguir 
relacionada: 
 
5.8.1. Pela não observância do art. 70 da Carta Magna (Princípio da 
Economicidade), c/c, caput do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 
(Princípio da Vantajosidade), visto que a formação do preço do edital de 
pregão nº 022/2017, foi baseada em cotações apresentadas onde uma 
empresa não era do ramo da atividade licitada. (Achado 13). 
 
5.8.2. Pela não observância do Inc. V do art. 15 da Lei Federal nº 
8.666/93, visto que a formação do preço do edital de pregão nº 022/2017, 
ocorreu sem consultar os preços praticados por outros órgãos e 
entidades da Administração Pública. (Achado 14). 
 
5.9. NOTIFICAÇÃO do Sr. André Luiz Silva Ferreira, membro da 
Comissão de Fiscalização, nomeado pela Portaria nº 740/2017, com 
base no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE/RJ nº 204/96, para que 
apresente razões de defesa, no prazo a ser fixado pelo Plenário, 
contado da ciência da decisão desta Corte, juntando documentação 
comprobatória, para a irregularidade a seguir relacionada: 
 
5.9.1. Pela não observância dos arts. 62 e 63 da Lei Federal nº 
4.320/64, c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e entendimento exposto 
nos Acórdãos do TCU nºs 5.615/2008 e 3.031/2008, visto o 
pronunciamento condicionante e irregular acerca da liquidação de 
despesas, função esta não compatível com a função de fiscalização, 
que deve ser segregada. (Achado 11). 
 
5.10. NOTIFICAÇÃO do Sr. Michel de Souza Ribeiro, membro da 
Comissão de Fiscalização, nomeado pela Portaria nº 740/2017, com 
base no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE/RJ nº 204/96, para que 
apresente razões de defesa, no prazo a ser fixado pelo Plenário, 
contado da ciência da decisão desta Corte, juntando documentação 
comprobatória, para a irregularidade a seguir relacionada: 
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5.10.1. Pela não observância dos arts. 62 e 63 da Lei Federal nº 
4.320/64, c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e entendimento exposto 
nos Acórdãos do TCU nºs 5.615/2008 e 3.031/2008, visto o 
pronunciamento condicionante e irregular acerca da liquidação de 
despesas, função esta não compatível com a função de fiscalização, 
que deve ser segregada. (Achado 11). 
 
5.11. NOTIFICAÇÃO do Sr. José Antonio Correia, membro da 
Comissão de Fiscalização, nomeado pela Portaria nº 740/2017, com 
base no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE/RJ nº 204/96, para que 
apresente razões de defesa, no prazo a ser fixado pelo Plenário, 
contado da ciência da decisão desta Corte, juntando documentação 
comprobatória, para a irregularidade a seguir relacionada: 
 
5.11.1. Pela não observância dos arts. 62 e 63 da Lei Federal nº 
4.320/64, c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e entendimento exposto 
nos Acórdãos do TCU nºs 5.615/2008 e 3.031/2008, visto o 
pronunciamento condicionante e irregular acerca da liquidação de 
despesas, função esta não compatível com a função de fiscalização, 
que deve ser segregada. (Achado 11). 
 
5.12. COMUNICAÇÃO, consoante §1º do artigo 6º da Deliberação 
TCE/RJ n. º 204/96, ao atual Prefeito do Município de Japeri: 
 
Para que cumpra as DETERMINAÇÕES e as RECOMENDAÇÕES a 
seguir relacionadas, conforme inc. I do art. 41 da Lei Complementar 
Estadual n. º 63/90, alertando-o de que o não atendimento injustificado 
o sujeita às sanções previstas no inc. IV do art. 63 da mesma lei, 
ressaltando que o cumprimento das determinações, segundo uma 
análise de risco, poderá ser visto em auditoria futura deste 
Tribunal de Contas: 
 
DETERMINAÇÕES 
 
5.12.1 - Promover nas futuras contratações dessa natureza, a 
publicação em jornal de grande circulação e na internet (Achado 02). 
 
5.12.2 - Promover nas futuras contratações dessa natureza, o acesso 
adequado à obtenção do edital, disponibilizando-o na internet (Achado 
03). 
 
5.12.3 – Promover nas futuras contratações dessa natureza, a 
faculdade de substituir a visita técnica por declaração formal de 
representante técnico da licitante (Achado 04). 
 
5.12.4. Evitar nas futuras contratações dessa natureza, cláusulas que 
restrinjam a competitividade dos certames (Achado 05). 
 
5.12.5 – Promover nas futuras contratações dessa natureza, estudo de 
viabilidade/vantajosidade que comprove ser a locação dos ônibus 
escolares mais vantajosa do que a compra (Achado 06). 
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5.12.6 – Observar nas futuras contratações dessa natureza, a 
similaridade entre os serviços licitados e os apresentados pela licitante 
no seu atestado de capacidade técnica (Achado 07). 
 
5.12.7 – Observar nas futuras contratações, a segregação entre as 
atividades de fiscalização e liquidação das despesas (Achado 11). 
 
5.12.8 – Observar nas futuras contratações, a realização de pesquisas 
de preços com empresas que prestem serviços compatíveis com à 
atividade econômica do objeto a ser licitado (Achado 13). 
 
5.12.9 – Observar nas futuras contratações, a realização de pesquisas 
de preços também com outros órgãos e entidades da Administração 
Pública (Achado 14). 
 
5.12.10 – Observar nas futuras contratações, a implantação termo 
circunstanciado mensal da fiscalização (Achado 16). 
 
5.12.11 – Observar nas futuras contratações, que a atividade de 
liquidação das despesas não seja efetivada sem a presença do termo 
circunstanciado da fiscalização (Achados 10 e 16). 
 
5.12.12 – Impedir que os futuros editais de licitação sejam elaborados 
pelo pregoeiro, visto não ser sua competência, com fulcro no art. 7º do 
Decreto nº 1326/2005, c/c Inc. IV do art. 3º da Lei nº 10.520/2002, assim 
como o Inc. XVI do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93 (Achado 03). 
 
RECOMENDAÇÕES: 
 
5.12.13 – Capacitar os fiscais dos contratos para exercerem suas 
funções com eficácia e efetividade (Achado 9). 
 
5.12.14 – Datar as solicitações de envio de cotações de preços às 
empresas, assim como exigir a comprovação do recebimento (Achado 
15). 
 
5.13. COMUNICAÇÃO, consoante §1º do artigo 6º da Deliberação 
TCE/RJ n. º 204/96, ao atual Controlador Geral de Japeri, a fim de 
que em casos futuros e análogos ao observado nesta auditoria, dê 
ciência imediata à autoridade superior e ao Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, sob pena de responsabilidade solidária, com 
fulcro no §1º do art. 74 da Constituição Federal de 1988, c/c, o art. 55 
da Lei Complementar nº 63/1990 (Achados 16, 17 e 18). 
 
5.14. CIÊNCIA ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro do 
presente relatório, em especial acerca dos seguintes fatos: 
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5.14.1. Conjunto de achados desta auditoria que dá ensejo a uma 
possível improbidade administrativa dos agentes públicos envolvidos, 
apontando na direção de procedimento licitatório fraudulento, 
direcionado para tornar vencedora a empresa JL Transporte e 
Construção EIRELI-ME (Achados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 
18 e 19). 
 
5.14.2. Acerca dos indícios da prática, por parte da Sra. Roberta 
Bailune Antunes, Secretária Municipal de Educação à época dos 
fatos, da ilicitude penal prevista no inciso I do artigo 10 da Lei nº 
8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa (Achados 1, 5, 16, 17 e 
18). 
 
5.14.3. Acerca da prática, por parte da empresa JL Transporte e 
Construção EIRELI-ME, das ilicitudes penais previstas no artigo 90 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 5º, inc. IV, alínea “a”, da Lei nº 
12.846/13, Lei Anticorrupção (Achados 1, 5, 16, 17 e 18). 
 
5.15. CIÊNCIA ao atual Prefeito Municipal de Japeri e ao atual 
Responsável pelo Controle Interno do Município de Japeri, em 
especial acerca dos seguintes fatos: 
 
5.15.1. Conjunto de achados desta auditoria que dá ensejo a potencial 
declaração de inidoneidade da empresa contratada, apontando na 
direção de procedimento licitatório fraudulento, direcionado para tornar 
vencedora a empresa JL Transporte e Construção EIRELI-ME 
(Achados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17 e 18). 
 
5.15.2. Acerca da possível prática, por parte da empresa JL Transporte 
e Construção EIRELI-ME, da ilicitude penal prevista no  
artigo 5º, inc. IV, alínea “a”, da Lei nº 12.846/13, Lei Anticorrupção,  
com vistas à instauração de Processo Administrativo de 
Responsabilização (PAR), com fulcro no art. 8º do mesmo diploma legal 
(Achados 1, 5, 16, 17 e 18). 
 
5.16. CIÊNCIA à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, 
quanto ao desenquadramento da empresa JL Transporte e 
Construção EIRELI-ME, da condição de microempresa (Achado 12). 
 
5.17. CIÊNCIA à Receita Federal do Brasil quanto ao 
desenquadramento da empresa JL Transporte e Construção EIRELI-
ME, da condição de microempresa (Achado 12). 

 

Diante do pedido de Tutela Provisória formulado pela Equipe de Auditoria (item 

5.1 transcrito acima), o presente processo foi remetido diretamente a meu Gabinete, 

sem prévia manifestação do Ministério Público de Contas. 
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É o Relatório. 

 

Inicialmente, registro que minha análise, nesta etapa processual, restringe-se ao 

pedido de concessão da tutela cautelar formulado pela Equipe de Auditoria para que a 

Prefeitura Municipal de Japeri adote providências imediatas - relacionadas aos 

Achados de Auditoria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 - com vistas a: 

● fiel cumprimento do contrato de locação de ônibus escolares em vigor, 

cessando as irregularidades detectadas, com a disponibilização de veículos em prefeito 

estado de uso, observando os termos do Projeto Básico e a legislação específica, qual 

seja, o Código de Trânsito Brasileiro; 

● não celebração de aditivos de prorrogação do contrato em vigor até a 

regularização dos serviços prestados; e 

● adequação do novo procedimento licitatório - Processo Administrativo  

nº 1149/2018 - à legislação que rege o tema, promovendo, principalmente, o estudo de 

viabilidade/vantajosidade sobre a compra ou aluguel dos ônibus, de acordo com a 

Política de Transporte Público do FNDE – Resolução nº 03/2007 (Programa Caminho da 

Escola). 

Os Achados de Auditoria indicados pela Equipe como aqueles que estariam 

relacionados às providências a serem adotadas em sede de tutela cautelar, são os 

seguintes: 

Achado 2 – “Publicação incompatível com o vulto da contratação”; 

Achado 3 – “Acesso restrito à obtenção do edital de pregão”; 

Achado 4 – “Obrigatoriedade de Visita Técnica e retirada do Atestado de 

Vistoria”; 

Achado 5 – “Direcionamento do procedimento licitatório”; 

Achado 6 – “Ausência de Estudo de Viabilidade/Vantajosidade”; 
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Achado 7 – “Habilitação Técnica irregular da empresa vencedora do certame 

licitatório”; 

Achado 8 – “Procedimentos de fiscalização incapazes de atestar a efetiva 

prestação dos serviços”; 

Achado 10 – “Liquidação irregular das despesas”; 

Achado 13 – “Pesquisa de preços realizada com empresas que não possuíam a 

atividade econômica do objeto licitado”; 

Achado 14 – “Pesquisa de preços sem o balizamento com os preços praticados 

no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública”; 

Achado 16 – “Inexecução contratual”; 

Achado 17 – “Superfaturamento”; 

Achado 18 – “Execução imperfeita do contrato”; 

Achado 19 – “Proposta da empresa vencedora em desconformidade com o 

Projeto Básico”. 

Muito embora as mencionadas providências apontadas pela Equipe de Auditoria 

possam se relacionar, de algum modo, aos 14 Achados de Auditoria indicados, destaco 

aqui comentários constantes das descrições dos Achados 18 e 06, nessa ordem, cujas 

questões abordadas, a meu ver, suscitariam diretamente o pedido de concessão da 

medida cautelar. 

Conforme descrição que constitui o item “Situação Encontrada” do Achado 18 – 

“Execução imperfeita do contrato”, o serviço de locação de 12 (doze) ônibus escolares 

foi prestado de forma precária, sendo identificadas as seguintes falhas: 

 
 Ausência de cintos de segurança em todos os assentos; 
 Cintos de segurança quebrados; 
 Estofamento dos bancos dos ônibus em péssimo estado de 

conservação; 
 Os ônibus de placas LVA5530 e LUY5474 estavam com sua porta 

quebrada; 
 Ausência de tacógrafo; 
 Tacógrafo quebrado; 
 Lotação máxima não observada; 
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 Ônibus placa LSQ0671 sem a pintura padrão; 
 Ausência de autorização especial para transportar alunos; 
 Ônibus placa KQR0558 com pneus em estado ruim de 

conservação; 
 Ausência de extintores de incêndio; 
 Ausência das duas vistorias especiais do DETRAN; 
 3 (três) motoristas não possuem formação em curso de condutor 

de transporte escolar do DETRAN; 

 

Grande parte das irregularidades apontadas contraria as disposições dos artigos 

136, 137 e 138 da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: 

 
Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de 
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida 
pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, exigindo-se, para tanto: 
I - registro como veículo de passageiros; 
II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e 
de segurança; 
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes 
laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e 
tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
VI - cintos de segurança em número igual à lotação; 
VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo 
CONTRAN. 
 
Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser 
afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da 
lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número 
superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. 
 
Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares 
deve satisfazer os seguintes requisitos: 
... 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da 
regulamentação do CONTRAN. 
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A Equipe de Auditoria destaca ainda que o Decreto 1.990/2011 do Município de 

Japeri, no inciso IV de seu artigo 27, dispõe: 

 
Art. 27 – Os ônibus, ... deverão possuir as seguintes características: 
... 
Inc. IV – Cinto de segurança e extintor de incêndio de acordo com as 
normas de segurança; 

 

Já na “Situação Encontrada” do Achado 06 – “Ausência de Estudo de 

Viabilidade/Vantajosidade”, foi apontado que o Edital de Pregão nº 022/2017 (AN06 – 

“Processos Administrativos 1”, fls. 364/491) teria sido elaborado sem apoio em estudo 

de viabilidade/vantajosidade que comprovasse ser a locação dos ônibus escolares 

mais vantajosa do que a compra. 

Ressalta a Equipe de Auditoria que um breve estudo teria demonstrado que a 

compra de ônibus para prestar os serviços de transporte escolar seria mais vantajosa 

para a Administração Pública do que a locação. 

Após a apresentação de quadros contendo custos (de locação dos 12 ônibus, de 

aquisição de 12 ônibus, de manutenção, com combustível e com motoristas), consta 

quadro comparativo das despesas com compra e locação, intitulado “Vantajosidade” 

indicando uma economia de R$ 7.426.384,83, em um período de 6 anos, com a 

compra dos veículos ao invés da locação. 

Registrou a Equipe de Auditoria que os veículos a serem adquiridos seriam zero 

quilômetro, enquanto que os da contratada teriam sido fabricados em 2005, bem como 

que esse breve estudo não teria levado em consideração os reajustes anuais e as 

flutuações do mercado, entre outros fatores externos, tratando-se apenas de um 

apontamento que não poderia ser equiparado a um detalhado estudo de viabilidade ou 

vantajosidade. 
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E, ainda, destacou o disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, com trecho 

grifado, como a seguir: 

 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração. 

 

Por todo exposto, considerando estarem presentes os requisitos aptos a 

ensejarem a concessão da tutela de urgência requerida, representados pelo 

descumprimento das normas legais no que tange ao transporte de alunos no Município 

de Japeri (fumus boni iuris) e pelo potencial risco à segurança dos alunos (periculum in 

mora), concedo a tutela provisória, de natureza cautelar, com fundamento no  

art. 84-A do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos propostos pela Instrução. 

Ex positis, com fundamento no art. 84-A do Regimento Interno deste Tribunal, 

profiro, 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA: 

I – Pela CONCESSÃO de TUTELA PROVISÓRIA, nos termos do art. 84-A do 

Regimento Interno desta Corte, aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 167/1992, com 

DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Japeri e ao atual Secretário Municipal 

de Educação de Japeri para, de imediato: 

 
I.1 – Adotar as providências administrativas e/ou judiciais pertinentes visando ao 

fiel cumprimento do contrato de locação de ônibus escolares, celebrado com a empresa 

JL Transporte e Construção EIRELI-ME, cessando as irregularidades detectadas, de 

forma que os ônibus contratados sejam prontamente disponibilizados em perfeito estado 

de uso, observando os termos do Projeto Básico e a legislação específica – Código de 

Trânsito Brasileiro; 

 
I.2 – Abster-se de celebrar novas prorrogações contratuais até a regularização 

dos serviços prestados; 
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I.3 – Adotar as medidas administrativas indicadas neste relatório de auditoria, a 

fim de adequar o procedimento licitatório que estaria em curso, objeto do Processo 

Administrativo nº 1149/2018, à legislação que rege o tema, promovendo, 

principalmente, o estudo de viabilidade/vantajosidade sobre a compra ou aluguel dos 

ônibus, tendo em vista a Política de Transporte Público do FNDE – Resolução nº 

03/2007 (Programa Caminho da Escola); 

 

II – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Japeri, com 

fundamento no art. 84-A, § 3º, do Regimento Interno, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente seus esclarecimentos acerca dos fatos que ensejaram a 

concessão da tutela provisória constante do item I desta decisão, comprovando as 

medidas adotadas a esta Corte, bem como encaminhe a este Tribunal de Contas cópia 

do instrumento que atualmente ampara a prestação dos serviços em tela; 

 

III – Pela DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral de Controle Externo para que, 

por meio da sua especializada, no prazo de 10 (dez) dias, examine os esclarecimentos 

apresentados, em atenção ao item II deste Voto, encaminhando, em seguida, os autos 

ao Ministério Público Especial para manifestação, em igual prazo de 10 (dez) dias, 

retornando, posteriormente, os autos ao meu Gabinete. 

 
GA-3, 
 
 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 
Conselheiro Substituto 
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