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PROCESSO  : 37310-9/2018 

Obs.: o processo 37311-7/2018 foi apensado ao 37310-9/2018 

PRINCIPAL : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ASSUNTO : REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA 

DESCRIÇÃO : 

REPRESENTACAO INTERNA PARA APURAR EVENTUAIS 

IRREGULARIDADES NOS CONTRATOS DE TI E 

RELACIONADOS, FIRMADOS ENTRE 2012 E 2015. 

FASE PROCESSUAL : 
INFORMAÇÃO TÉCNICA COM PEDIDO DE 

ADMISSIBILIDADE 

EQUIPE TÉCNICA : ALAN FERNANDES PIMENTA (COORDENADOR) 

EDMAR CLÁUDIO MARANGON 

RELATOR : CONSELHEIRA INTERINA JAQUELINE MARIA JACOBSEN 

MARQUES 

 

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA COM PEDIDO DE ADMISSIBILIDADE 

 

 

  1. INTRODUÇÃO 

 

 Senhor Secretário, 

 

Considerando a previsão contida no Art. 148, § 1º do Regimento Interno do 

TCE/MT, a Ordem de Serviço nº 000206/2019 (Doc. nº 113332/2019), a equipe realizou 

levantamento dos contratos de TI e relacionados, firmados entre 2012 e 2015 do Tribunal 

de Contas do Estado de Mato Grosso. 

 

A presente Representação de Natureza Interna (37310-9/2018), bem como a 

representação constante no processo nº 37311-7/2018 (apensado ao 37310-9/2018), origi-

nou-se após a realização de auditoria na Assembleia Legislativa do Estado de Mato 
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Grosso (processo nº 34025-1/2018), ocasião em que a equipe de auditoria identificou irre-

gularidades gravíssimas em despesas com a empresa Simetrya Tecnologia de Informação 

Ltda tanto no contrato nº 026/2018, quanto na adesão à Ata de Registro de Preços 

nº 08/2015 do TCE/MT oriunda do Processo Administrativo nº 13970-0/2015 do TCE/MT, 

que revelou alto superfaturamento nos serviços de segurança de perímetro (firewall) con-

tratados e pagos pelo TCE/MT e AL/MT.  

  

No julgamento das contas anuais da AL/MT de 2017, processo 

nº 75507/2017, houve deliberação pela instauração de Tomada de Contas Ordinária para 

a Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas apurar irregularidades no Con-

trato nº 016/2016 da AL/MT com a mesma empresa (Doc. 114835/2019 – acórdão do pro-

cesso 75507/2017), cujo objeto do contrato é o software SGD – Sistema de Gestão de Do-

cumentos. 

 

Este software SGD também é objeto do contrato nº 07/2015 do TCE/MT (Doc. 

nº 113485/2019) e que possui indícios de superfaturamento, já que a contagem de pontos 

de função, técnica aceita mundialmente e reconhecida pela jurisprudência pátria para di-

mensionamento de software, revela que o tamanho do mesmo, com base nas telas do sof-

tware implantado no TCE/MT (Doc. 113537/2019 – telas SGD) não justificam o valor con-

tratado e pago, pois a experiência adquirida por esta equipe de auditoria em outro trabalho 

(Processo nº 248380/2017) revela alta probabilidade de ocorrência de superfaturamento 

em valores vultuosos neste contrato nº 007/2015 do TCE/MT, o que motivou a abertura da 

representação constante no processo nº 37311-7/2018.  

  

Outro caso que também chamou a atenção da equipe foi a empresa Serprel, 

que possui contrato em vigor na AL/MT para fornecer software que permite o controle da 

execução orçamentária daquele órgão, mesmo objeto do software FIPLAN, mantido pela 

MTI – Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação. Como no caso da em-

presa Simetrya, as irregularidades constatadas na AL/MT também foram constatadas no 

TCE/MT, esta equipe realizou pesquisa no Portal Transparência do TCE/MT e deparou-se 
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com o Contrato nº 34/2013 (Doc. nº 114034 e 114038/2019) firmado entre o TCE/MT e a 

empresa SERPREL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 

05.403.765/0001-96, cujo objeto refere-se a “Aquisição de solução tecnológica permanente 

e integrada de Gestão de Competências e Avaliação de Desempenho, incluindo a cessão 

do código fonte, transferência de tecnologia, de direitos autorais e patrimoniais e manuten-

ção mensal da solução por 12 (doze) meses”. (GRIFOU-SE)  

  

Neste caso, ocorreram ainda 2 termos aditivos ao contrato cuja execução or-

çamentária obtida no FIPLAN revela que foi liquidado e pago o valor to-

tal de R$ 10.564.435,08 (Anexo ID 4360 – resumo excell Fiplan). Ressalta-se que a em-

presa LEME Consultoria contratada pelo próprio TCE/MT para implantar a metodologia de 

gestão por competência e avaliação de desempenho no órgão possui o software GCA 

que faz a mesma função e foi contratado pelo TCE/MT em 2011 por meio do Contrato nº 

22/2011 (Doc. 114897/2019) pelo valor total anual de R$ 14.220,00, que se comparado ao 

valor pago em 2 anos no contrato 34/2013, está 371 vezes mais alto, e mesmo que fossem 

realizadas customizações no software, certamente não teria valores tão elevados, o que 

motivou a abertura da presente representação (processo nº 37310-9/2018).  

  

Assim, a ordem de serviço para esta equipe foi aberta e o início dos trabalhos 

foi marcado pela obtenção do processo administrativo nº 13068-0/2013 (Doc. 114034 e 

114038/2019) onde tramitou a aquisição do software pelo Pregão Presencial nº 17/2013 do 

TCE/MT, bem como pela análise das contas anuais de gestão do TCE/MT do período con-

tratual, ou seja, de 2013 a 2015, com destaque para as contas anuais de 2015 constante 

no processo nº 2609-3/2015 (Doc. 114907/2019) cujos relatórios de controle interno e de 

auditoria das contas anuais abordaram o assunto Tecnologia da Informação com alguns 

detalhes que merecem atenção, especialmente pela natureza especializada desta Secre-

taria de Controle Externo e desta equipe de auditoria em tecnologia da informação.  

  

No relatório de auditoria final das contas de gestão do TCE/MT de 2015 (Doc. 

nº 114907/2019) constou o quadro “Valores gastos com Tecnologia da Informação” que 
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revela um aumento substancial dos gastos com T.I. no TCE/MT entre 2012 e 2015 quando 

comparados com 2011, como se observa no quadro constante no relatório e reproduzido a 

seguir:  

  
Naquele processo de fiscalização, o Auditor de Controle Externo questiona o 

aumento considerável nas despesas de tecnologia da informação e o ex-gestor, Conse-

lheiro Presidente Waldir Júlio Teis, teceu as seguintes considerações:  

 

“O incremento das despesas com tecnologia da informação demonstrado 
nos últimos cinco exercícios (2011-2015) deve-se principalmente à necessidade do 
alcance das metas estabelecidas pelo Plano Estratégico de Longo Prazo, no qual 
objetivos estratégicos são traçados, e na maioria dos casos, o uso de recursos de 
tecnologia da informação faz-se fundamental para o seu cumprimento. Assim, des-
taco o grande volume de ferramentas tecnológicas desenvolvidas e/ou adquiridas 
ao longo do período, sempre voltadas para o controle externo e com foco principal 
no planejamento estratégico, além de grandes investimentos no parque tecnológico 
do TCE/MT, que passou a disponibilizar computadores desktops e notebooks de 
última geração ao corpo técnico, centrais de impressão e digitalização de documen-
tos, além da implantação de site B, um novo datacenter, responsável pela redun-
dância do Datacenter principal do órgão. O PDI – Programa de Desenvolvimento 
Institucional Integrado, instituído em 2012 com o objetivo de contribuir para a me-
lhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando a adoção de um modelo de 
administração pública orientada para os resultados para a sociedade, reforçou o uso 
da tecnologia da informação em seus projetos, aperfeiçoando a cooperação técnica 
entre o Tribunal de Contas e seus fiscalizados. O PDI consome recursos de TI in-
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dispensáveis à consecução dos seus projetos e disponibiliza ferramentas tecnoló-
gicas de ponta sem custo algum a todo o Estado de Mato Grosso. A digitalização 
dos processos do TCE/MT e a implantação do processo digital, abrangendo todas 
as fases processuais administrativas da Corte, também merecem atenção quando 
o assunto é investimento em TI. Outro ponto a ser destacado é a manutenção das 
certificações ISO 9001, obtidas a partir do ano de 2012, e que tornaram-se estraté-
gicas para a Corte de Contas, devendo ser atualizadas sempre antes de seus ven-
cimentos. Destaca-se que a maioria dos processos certificados é de tecnologia da 
informação, processos estes que consomem consideráveis recursos financeiros 
para sua manutenção e justificam a evolução das despesas de TI. Destaco os pro-
cessos certificados com ISO 9001 pela ABNT: o SGP – Sistema de Gerenciamento 
de Prazos e Sistematização das Atividades, o DOC – Diário Oficial de Contas, 
o GEO-Obras, o Plenário Virtual, o GPE – Gerenciamento do Planejamento Estra-
tégico e o APLIC – Contas de Governo. Atualmente, o Tribunal de Contas de Mato 
Grosso disponibiliza ferramentas tecnológicas de última geração, que atendem de 
forma abrangente às necessidades do Controle Externo, com equipamentos de 
ponta que utilizam softwares legalizados, armazenando informação em um datacen-
ter redundante seguro e veloz, e está sempre focado nas evoluções do mercado da 
tecnologia.”  

  
Tais considerações nos remete a algumas constatações que merecem desta-

que desta equipe de auditoria, são elas:   

 

a. disponibilização de computadores desktop e notebooks de última geração ao 

corpo técnico: 

A equipe de auditoria entende que verdadeiramente não ocorreu tal aquisição, di-

ante da aquisição de poucas unidades entre 2012 e 2015, já que a grande maioria dos au-

ditores e técnicos utilizam computadores adquiridos em 2010;  

  

b. O PDI consome recursos de TI indispensáveis à consecução dos seus proje-

tos e disponibiliza ferramentas tecnológicas de ponta sem custo algum a todo o Es-

tado de Mato Grosso: 

Quanto a este item abordado, o Relatório do Controle Interno revela que os produtos 

entregues foram “Diário Oficial de Contas, Plenário Virtual, SIC – Serviço de Informação ao 

Cidadão, Assinador Eletrônico de Decisões, Sigedes – Sistema de Gestão de Desempe-

nho, Simetrya Gov-e – Sistema de Gerenciamento de Documento Fiscal Eletrônico para 

Administração Pública, PDI – Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, SI-

GARP – Sistema de Gestão de Ata de Registro de Preço, Modernização da Gestão de Atos 

Pessoal, Estrutura de pastas, Business Inteligence – BI, Projeto Desburocratização 
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do Aplic”, revelando verdadeiramente, em princípio, a inexistência de ferramentas tecnoló-

gicas de ponta e indispensáveis ao Estado de Mato Grosso, mas apenas softwares relati-

vamente simples, que em sua maioria não foram implantados em todo o Estado de Mato 

Grosso, e  que não justificariam os altos valores gastos, quando comparados com outras 

soluções tecnológicas já fiscalizadas por esta unidade especializada.  

  

c. Digitalização de documentos: 

A digitalização de documentos no TCE/MT sempre foi realizada pela empresa GEN-

DOC, citada na colaboração premiada do ex-governador Silval, que ainda citou que parte 

da propina foi ajustada por meio de aumento no valor do orçamento do TCE/MT, possibili-

tando que os conselheiros obtivessem a propina por meio de contratações de serviços pelo 

TCE/MT, como se vê em trecho da colaboração premiada reproduzido a seguir:  

 

Após negociações realizadas entre SILVAL BARBOSA e JOSE CAR-
LOS NOVELLl, restou ajustado o pagamento de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três 
milhões de reais) a ser dividida entre WALDIR TEIS, SÉRGIO RICARDO, WALTER 
ABANO, JOSÉ CARLOS NOVELLl e ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES 
NETO, bem como foi necessário que SILVAL BARBOSA assinasse 36 (trinta e seis) 
notas promissórias com vencimentos mensais.  

Essas notas promissórias foram entregues a JOSÉ CARLOS NOVELLl por 
SILVIO CÉZAR CORREA ARAUJO, pessoa de extrema confiança de SILVAL BAR-
BOSA.  

Com o pagamento do valor, houve liberação das obras paralisadas, por 
meio de homologação de termo de ajuste de gestão pelos conselheiros ANTO-
NIO JOAQUIM, VALTER ALBANO, WALDIR JÚLIO TEIS, DOMINGOS NETO e 
SÉRGIO RICARDO.  

Para o pagamento da propinas, estabeleceu-se uma forma sistematizada 
de desvio de recursos públicos: a) pagamento de valores por intermédio da so-
ciedade empresaria GENDOC SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com o 
retorno de valores recebidos em contratos estabelecidos com o Poder Executivo de 
Mato Grosso, no montante aproximado de R$10.000.000,000 (dez milhões de re-
ais); b) retornos da concessão de créditos tributários ao GRUPO MARTELLI, no 
valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); c) capitais advindos da execu-
ção das obras do programa MT Integrado e Obras da Petrobras; d) desapropria-
ção do bairro em Cuiabá/MT denominado Jardim Renascer, no valor aproximado de 
R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), pagos pelo Estado de Mato Grosso 
a PROVALLE INCORPORADORA LTDA, sendo a pessoa de PEDRO JAMIL NA-
DAF responsável por negociar o retomo junto ao advogado da empresa VALLE NE-
GOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e repassar os valores ao Conselheiro JOSE CAR-
LOS NOVELLI, no montante aproximado de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões 
de reais); e e) para quitar o restante da dívida, SILVAL BARBOSA ajustou com o 
conselheiro JOSE CARLOS NOVELLI que o orçamento do Tribunal de Contas 
do Estado seria suplementado pelo Executivo em R$ 35.000.000,00 (trinta e 
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cinco milhões de reais). A partir dessa engenharia financeira, os conselhei-
ros poderiam ter um retorno de aproximadamente R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de reais) por meio de contratações de serviços pelo TCE.  

  
As afirmações constantes na colaboração premiada foram protocoladas no 

STF em 5/7/2017 (processo nº 9221-13.2017.4.01.3600) e caracterizam fatos novos em 

relação ao julgamento das contas anuais do TCE/MT de 2015, eis que o julgamento ocorreu 

em 11/10/2016, cuja relatoria foi do Conselheiro afastado Valter Albano da Silva.  

  

Tais afirmações, combinadas com a evolução anormal de gastos do TCE/MT 

com tecnologia da Informação entre 2012 e 2015, motivaram a que esta equipe de auditoria 

realizasse consulta mais ampla no Portal Transparência do TCE/MT com a obtenção dos 

contratos administrativos firmados pelo TCE/MT de Tecnologia da Informação, além do 

contrato para certificação ISO 9001, já que o ex-gestor Waldir Júlio Teis também menciona 

que tais certificações foram obtidas a partir do ano de 2012 e os produtos são de tecnologia 

da Informação.  

  

Assim, foram obtidos 23 contratos administrativos com grande materiali-

dade de 13 empresas distintas relacionados à Tecnologia da Informação que totaliza-

ram R$ 212.402.631,49, liquidados e pagos conforme informações da execução orçamen-

tária obtidas no software FIPLAN, dos quais 3 contratos já estão contemplados na pre-

sente representação (processo nº 37310-9/2018), bem como na representação constante 

no processo nº 37311-7/2018. 

 

No entanto, esses 3 contratos totalizam R$ 28.656.871,45, representando 

apenas 13,2% do total obtido nos 23 contratos liquidados e pagos pelo TCE/MT, ou 

seja, possuem pequena representatividade, razão pela qual a equipe de auditoria em deci-

são conjunta com a supervisão alterou o escopo dos trabalhos da fiscalização para ”RE-

PRESENTACAO INTERNA PARA APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES NOS 

CONTRATOS DE T.I. E RELACIONADOS, FIRMADOS ENTRE 2012 E 2015 E/OU ORI-
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UNDOS DESSE PERÍODO.” (Malote Digital nº 91648/2019), além de apensar a represen-

tação contida no processo nº 37311-7/2018 ao processo principal de nº 37310-9/2018 (Ma-

lote Digital nº 91672/2019).  

  

Na sequência foram obtidos todos os processos administrativos que origina-

ram tais contratações que podem ser resumidas no quadro a seguir, com informações da 

empresa, do objeto contratado, do nº dos contratos e dos processos administrativos que 

originaram tais contratações/licitações, bem como dos valores liquidados e pagos com os 

respectivos contratos. 

 

Item 
na 
I.T. 

Nome Empresa CNPJ Objeto Contrato Processo TCE Valor Liqui-
dado e pago 

2.1.1 Ábaco Ábaco Tec-
nologia da Infor-
mação Ltda 

37.432.689/0001-
33 

Software SIGA/SIGESP 

04/2012, 
51/2013, 
23/2015 e 
32/2016 

12823/2012 (Doc. 114005 
e 114012/2019), 
150550/2015 (Docs. 
114074/2019) e 28523-
4/2013 (Docs. 130200, 
130207 e 130211/2019) 33.376.244,47 

2.1.2 Ábaco Ábaco Tec-
nologia da Infor-
mação Ltda 

37.432.689/0001-
33 

Soluções Oracle (BI) 

40/2012 
8692-4/2012 (Doc. 
115339/2019) 2.076.128,00  

2.2.1 

Spazio Digital So-
luções em TI e Di-
gitalização 

10.677.667/0001-
87 

suporte para certifica-
ção ABNT NBR ISO 
9001 

41/2012 + 2 
aditivos 

8.938-9/2012 (Doc. 
114023 e 114027/2019) 

19.187.911,00  

2.2.2 

Spazio Digital So-
luções em TI e Di-
gitalização 

10.677.667/0001-
87 

mão de obra em infra-
estrutura de T.I. 

51/2012 + 1 
aditivo 

10.109-5/2012 (Doc. 
113501/2019) 

5.360.912,30  

2.3.1 

Simetrya Tecnolo-
gia da Informação 
Ltda 

09.939.203/0001-
50 

SGD 7/2015 21523-6/2014 (Doc. 
113485/2019) 

5.898.989,90  

2.3.2 

Simetrya Tecnolo-
gia da Informação 
Ltda 

09.939.203/0001-
50 

Sistema de validação 
de Documentos Fiscais 
(NFE) para pagamento 

7/2014 e 
26/2014 

(Doc. 113490/2019) 3.925.469,21  

2.4 

Complexx Tecno-
logia Ltda 

01.353.487/0001-
59 

Firewall checkpoint 4/2013 10587-2/2013 (Doc. 
113511/2019) 

3.413.783,00  

2.5 

Consórcio Sima-
ker (consórcio en-
tre as empresas 
Simetrya e Aker) 

09.939.203/0001-
50 e 
01.919.316/0001-
44 

Segurança de períme-
tro (firewall) em 2015 

15/2015 13970-0/2015 (Doc. 
114043, 114054 e 
114061) 

549.912,87  

2.6.1 

SERPREL Comér-
cio de Produtos de 
Informática Ltda  

05.403.765/0001-
96 

Software Autos Digitais 34/2012 6386-0/2012 (Doc. 
113930/2019) 

6.477.784,56  

2.6.2 

SERPREL Comér-
cio de Produtos de 
Informática Ltda  

05.403.765/0001-
96 

Sistema Gestão por 
Competência (mesmo 
objeto Rogério leme) 

34/2013 13068-0/2013 (Doc. 
114034 e 114038/2019) 

10.564.435,08  
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Item 
na 
I.T. 

Nome Empresa CNPJ Objeto Contrato Processo TCE Valor Liqui-
dado e pago 

2.7 

JFTC TELEIN-
FORMÁTICA 
LTDA - ME 

03.451.104/0001-
00 

Sistema Gerencia-
mento GESPÚBLICA 

16/2013 169-4/2013 (Docs. 
113943/2019 e 
113947/2019) 

17.556.999,80  

2.8.1 

Impar Gestão e 
Soluções em TI 
LTDA 

15.764.045/0001-
00 

Software SIGARP - fis-
calização de Atas de 
Registro de Preços de 
MT 

15/2013 170-8/2013 (Docs. 
113953 e 113956/2019) 

14.532.109,98  

2.8.2 

Impar Gestão e 
Soluções em TI 
LTDA 

15.764.045/0001-
00 

Apoio ao PDI e Sof-
tware para gestão do 
PDI + manutenção sof-
tware 

6/2015 21312-8/2014 (Doc. 
114108 e 114111/2019) 

21.915.207,82  

2.9 

Allen Rio Serv. e 
Com. de Prod. de 
Informática Ltda 

00.710.799/0001-
00 

Licenças de uso Micro-
soft e serviços em solu-
ção Microsoft 

47/2013 27620-0/2013 (Docs. 
114119/2019 e 
114124/2019) 

6.375.161,20  

2.10 

TRAVESSIA De-
senvolvimento Or-
ganizacional Ltda 

03.451.104/0001-
00 

550 Licenças Software 
GPE (6/2012) por R$ 
4,5 milhões e 213 licen-
ças GPE (50/2013) por 
R$ 8,5 milhões 

Contrato 
6/2012 + 1 
TA + rescisão 
e Contrato 
50/2013 

253-4/2012 (Doc. 
113478/2019) e processo 
anterior nº 22205-4/2010 
(Doc. 127549/2019) 

13.168.749,30 

2.11 

Tecnomapas Ltda 01.544.328/0001-
31 

Software de GeoPro-
cessamento integrado 
ao GEOObras 

13/2013 219-4/2013 (Docs. 
113969, 113978 e 
113995/2019) 

9.345.000,00 

2.12.1 

GENDOC Siste-
mas e Empreendi-
mentos Ltda 

00.784.417/0001-
92  

licença de software e 
prestação de serviços 
de consultoria, conver-
são de arquivos digi-
tais, organização ges-
tão e processamento 
de documentos 

Contrato 
25/2012 + 2 
TA (2º por 2 
anos) 

6.382-7/2012 (Doc. 
114018 e 114021/2019) 

20.112.322,55  

2.12.2 

GENDOC Siste-
mas e Empreendi-
mentos Ltda 

 00.784.417/0001-
92 

Software + customiza-
ção + manutenção 
(gestão arquivística) 

Contrato 
50/2013 

28405-0/2013 5.811.799,67  

2.13 

Prixx Tecnologia 
da Informática Sis-
temas  e Empre-
endimentos LTDA 

03.193.166/0001-
60 

software + serviços de 
Gestão arquivística RH 
- vida funcional 

Contrato 
1/2015 

17051-8/2014 (Docs. 
114091, 114100 e 
114104/2019) 

12.753.710,78  

     
TOTAL 

212.402.631,49 

  

Diante da complexidade, do grande volume de documentos e da existência 

de inquérito no Supremo Tribunal Federal, que inclusive possui decisão cautelar para afas-

tamento de 5 Conselheiros do TCE/MT de suas funções, esta equipe de Auditoria entendeu 

pela necessidade de elaboração da presente Informação Técnica contendo as informações 

já obtidas e analisadas previamente até o momento, para que a Relatora realize o juízo de 

admissibilidade da presente representação e para que o Ministério Público Federal e a Po-

lícia Federal tomem as medidas que entenderem necessárias.  
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Vale ressaltar ainda que a fiscalização neste processo de Representação de 

Natureza Interna, em trâmite no TCE/MT, não está concluída e que novas provas ainda 

serão produzidas visando a emissão do Relatório Técnico Preliminar que conterá a acusa-

ção completa para cada caso com individualização da conduta de todos os envolvidos, para 

oferecimento do direito ao contraditório e posterior emissão do Relatório Técnico Conclu-

sivo, do parecer do Ministério Público de Contas e julgamento do Tribunal Pleno do 

TCE/MT.  

  

Portanto, para uma melhor organização e entendimento, a seguir serão ex-

postas de forma sucinta as análises já realizadas pela equipe de auditoria para cada em-

presa e contrato fiscalizado, com as provas já obtidas até o presente momento.  

 

  

2. ANÁLISE PRELIMINAR 

 

Durante a análise preliminar da representação, foram verificados os contratos 

firmados com as seguintes empresas: 

1. Ábaco Tecnologia de Informação Ltda – CNPJ: 37.432.689/0001-33; 

2. Ímpar Gestão e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda – EPP – 

CNPJ: 15.764.045/0001-00; 

3. GENDOC Sistemas e Empreendimentos Ltda – CNPJ: 

00.784.417/0001-92; 

4. PRIXX Tecnologia da Informática Sistemas e Empreendimentos Ltda -

EPP – CNPJ: 03.193.166/0001-60 (GENDOC cujo proprietário é WAL-

DISNEI DA CUNHA AMORIM); 

5. Spazio Digital – CNPJ:  10.677.667/0001-87; 

6. Tecnomapas Ltda – CNPJ:  01.544.328/0001-31; 

7. Allen Rio Serv. e Com. de Prod. de Informática Ltda – CNPJ: 

00.710.799/0001-00; 

8. Simetrya Tecnologia da Informação Ltda – CNPJ: 09.939.203/0001-50; 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.
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9. Complexx Tecnologia Ltda – CNPJ: 01.353.487/0001-59; 

10. SERPREL Comércio de Produtos de Informática Ltda – CNPJ: 

05.403.765/0001-96; 

11. JFTC Teleinformática Ltda ME – CNPJ: 02.730.791/0001-30; 

12. Consórcio Simaker – (consórcio entre as empresas Simetrya Tecnolo-

gia da Informação Ltda CNPJ nº 09.939.203/0001-50 e Aker Consulto-

ria e Informática S.A.CNPJ nº 01.919.316/0001-44); 

13. TRAVESSIA Desenvolvimento Organizacional Ltda – CNPJ: 

03.451.104/0001-00. 

 

Foram constatadas irregularidades graves nestes contratos que merecem ser 

fiscalizados em detalhes, porém, nesse primeiro momento, foram realizadas análises 

preliminares com comprovação de superfaturamento, expostas a seguir. 

 

2.1. Contratos da empresa Ábaco Tecnologia da Informação Ltda 

 

2.1.1. Sistema SIGA/SIGESP (Contratos nº 04/2012, 51/2013, 23/2015 e 

32/2016) 

Os contratos nº 04/2012, 51/2013, 23/2015 e 32/2016 estão relacionados ao 

Sistema SIGA/SIGESP, razão pela qual a análise tomará como base o contrato nº 04/2012 

com as observações pertinentes relativas aos demais contratos com relação. 

 

O contrato nº 04/2012, oriundo do processo nº 12823/2012 (Doc. 114005 e 

114012/2019) firmado entre o TCE/MT e a empresa Ábaco Tecnologia da Informação Ltda 

refere-se à “prestação de serviços especializados, englobando os serviços de análise e 

desenvolvimento, consultoria, assessoria, administração de infraestrutura em TI, suporte 

técnico em TI e manutenção do Sistema Informatizado, conforme especificações e 

condições constantes no Termo de Referência n. 082/2012 e na Ata de Registro de Preços 

n. 060/2011/SAD”. 
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O processo dessa contratação iniciou-se em 17/1/2012, logo no início da 

Gestão do Presidente José Carlos Novelli, com o encaminhamento do Termo de Referência 

pelo então Secretário de Tecnologia da Informação, Odilley Fátima Leite de Medeiros, e o 

Secretário de Gestão, Manoel da Conceição da Silva (Doc. nº 114005/2019, págs. 3 a 5). 

 

Na análise da contratação, verificou-se as seguintes irregularidades: 

 

a) Pesquisa de preços por meio de orçamentos junto a prestadores de serviço 

sem parâmetros técnicos para definição da proposta comercial 

 

Percebe-se ainda que o Termo de Referência nº 82/2012 (Doc. 114005/2019, 

págs. 3 a 5) não possui qualquer parâmetro técnico com métricas definidas para permitir a 

elaboração de uma proposta financeira, afinal as unidades de medida em alguns casos são 

descritas como “Un” (unidade), mas sem qualquer detalhamento que permita compreender 

do que se trata, como se vê nos itens 4, 5 e 6 do TR nº 82/2012 (Doc. 114005/2019, pág. 

5) e do Contrato nº 04/2012 (Doc. 114005/2019, pág. 113). 

 

Até mesmo o Termo de Referência que originou a Ata de Registro de Preços 

nº 060/2011/SAD (Doc. nº 114005/2019, págs. 52 a 79) e especifica os itens aderidos pelo 

TCE/MT não possuem detalhamento suficiente para permitir a elaboração de uma proposta 

de preços, pois percebe-se na descrição dos itens da ata (Doc. nº 114005/2019, págs. 54 

a 58) que trata-se apenas da descrição de tais itens, sem mecanismos objetivos para 

dimensionar os serviços e ao se referir ao item 4 do contrato (serviço contínuo ou 

manutenção de sistemas) referia-se à sistema específico da Secretaria de Estado de 

Administração, não caracterizando serviço comum passível de registro de preços, 

contrariando o Art. 1º, Parágrafo Único da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c Art. 15 da Lei nº 

8.666/93.  

 

  A própria empresa Ábaco em contrato firmado com o Município de Cachoeiro 

de Itapemirim-ES, oriundo de adesão a mesma Ata de Registro de Preços nº 60/2011/SAD 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.
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foi objeto de investigação do controle interno (Doc. 115563/2019, págs. 3 a 5) pelo achado 

de auditoria intitulado “IMPRECISÃO DO OBJETO CONTRATADO” que relata situação 

idêntica ao identificado no presente contrato, que inclusive foi objeto de irregularidade 

constatada pela equipe de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

(Doc. nº 115563/2019  - pág. 32 a 38), que concluiu da mesma maneira, ou seja, que não 

é possível mensurar a execução do item 4 citado, exatamente como verificado no presente 

caso. 

 

  Ademais, percebe-se outros indícios que corroboram para a conclusão de que 

tais propostas foram ofertadas pelas empresas com fraude, são eles: 

 

- texto e quantidades dos itens a serem aderidos, descritos no TR nº 82/2012 

elaborado pelo TCE/MT não correspondem ao texto e quantidades das propostas de preços 

apresentadas pelas empresas Micronet, Tecnomapas e IOS (Doc. nº 114005/2019, págs. 

08 a 19), que possuem valores pouco acima do efetivamente contratado com a empresa 

Ábaco; 

 

- A empresa Tecnomapas ofertou proposta comercial na fase interna desta 

licitação, assim como a empresa Ábaco ofertou proposta no processo nº 219-4/2013 que 

resultou no Contrato nº 13/2013 com a Tecnomapas, também objeto desta representação. 

Tais propostas tem característica de apenas dar aparência de realização de pesquisa de 

preços especialmente pelo fato de que os objetos das aquisições não correspondem aos 

produtos ofertados pelas empresas nas diversas licitações que as mesmas participam, bem 

como no detalhamento contidos nos referidos sites (www.tecnomapas.com.br e 

www.abaco.com.br). 

 

b) Parecer Jurídico com erro grosseiro e ato de homologação e assinatura do 

contrato sem observância de questões básicas afetas ao cargo de 

Conselheiro 

 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.
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O Parecer jurídico emitido pela consultora jurídica Leila Viana Lopes Gomes 

e ratificado pelo consultor jurídico geral Mariomárcio Maia Pinheiro aborda o tema registro 

de preços, mas não enfrenta a situação observada nos itens 4, 5 e do TR nº 82/2012 (Doc. 

114005/2019, pág. 5) e do Contrato nº 04/2012 (Doc. 114005/2019, pág. 113) que não 

possuem métricas que possam ser aferidas objetivamente, muito menos padrão de 

desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, como 

estabelecido no Art. 1º, parágrafo Único da Lei nº 10.520/2002 e com diversos precedentes 

nos Tribunais de Contas, inclusive na Resolução de Consulta nº 11/2012, publicada em 

12/07/2012, que assim estabelece: 

1. Os entes federativos poderão regulamentar, por meio de decreto, os bens e 

serviços considerados comuns a fim de melhor atender as suas características e 

particularidades, desde que tal regulamentação não contrarie, extrapole ou restrinja 

os ditames do parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002. 

 

Pela mesma fundamentação acima exposta e pelos altos valores envolvidos 

na contratação, especialmente se comparados aos contratos anteriores de Tecnologia da 

Informação, inclusive para o mesmo objeto (desenvolvimento de software), esperava-se 

que o Presidente do TCE/MT, Conselheiro José Carlos Novelli, adotasse conduta mais 

diligente ao analisar e homologar o processo e assinar o contrato, afinal, o seu cargo exige 

zelo na administração de recursos públicos, bem como conhecimento aprofundado sobre o 

assunto que sequer há divergência nos julgamentos em que participou no TCE/MT. 

 

c) Fraude na execução contratual evidenciada por serviços não prestados com 

provas documentais do ilícito 

 

O primeiro ano da execução do contrato nº 04/2012 foi juntado aos autos do 

proc. nº 1282-3/2012 (Doc. nº 114005/2019 e 114012/2019, fls. 124 a 400 e 01 a 120) revela 

que o pagamento das despesas foi caracterizado por “parcelas” mensais de cerca de 

R$ 400 mil, que os documentos juntados para comprovar a execução dos serviços são na 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.
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realidade especificações de casos de uso1 elaborados pela empresa Ábaco antes mesmo 

da assinatura do contrato e em alguns casos tratava-se até de documentos repetidos, com 

pagamentos duplicados, conforme as evidências a seguir: 

 

c.1) Documento utilizado mais de uma vez para justificar a execução de 

despesas, como se vê a seguir: 

 

 - Especificação de Caso de Uso Projeto: e-jade - sistema de gestão 

administrativa | Caso de Uso: Pregão Presencial | Funcionalidade: Credenciamento de 

licitantes” (Doc. nº 114005/2019 e 114012/2019, págs. 396 a 400 e 1 a 2) é idêntico ao 

mesmo documento juntado anteriormente para liquidar outras despesas (Doc. nº 

114005/2019, págs. 355 a 360); 

 

 - Especificação de Caso de Uso “Sistema: e-jade - sistema de gestão 

administrativa | Caso de Uso: Pregão Presencial | Funcionalidade:  Fase de Lances” (Doc. 

nº 114012/2019, págs. 42 a 49) é idêntico ao mesmo documento juntado anteriormente para 

liquidar outras despesas (Doc. nº 114012/2019, págs. 3 a 10).  

 

Ressalta-se que o primeiro foi utilizado para pagar a Nota Fiscal nº 1013 de 

R$ 402.850,00 (Doc. nº 114012/2019, pág. 64, 76 a 80) e o segundo foi utilizado para pagar 

a Nota Fiscal nº 1002 de 394.500,00 (Doc. nº 383 a 386) e ambos pagamentos foram 

encaminhados pelo Secretário de Tecnologia da Informação Odilley Fatima Leite de 

Medeiros, atestada sua execução pelo Subsecretário de Tecnologia da Informação 

Jocimauro Bento de Carmo e paga pelo Conselheiro Presidente José Carlos Novelli e o 

Secretário Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade Adjair Roque de Arruda (NF 

1013, Doc. nº 114005/2019, pag. 388 e 114012/2019, págs. 64, 76 a 80) e NF 1002 (Doc. 

                                                 
1 Conforme o documento “Modelagem de Sistemas com UML” de autoria do Professor Fernando Vanini da UNICAMP, disponível em 

http://www.ic.unicamp.br/~vanini/mc857/NotacaoUML.pdf, os casos de uso podem ser descritos através de uma descrição textual, e/ou 
visualmente através dos Diagramas de Casos de Uso, sendo que este último tem a função de descrever graficamente as situações de 
uso do sistema, divididos em diversas funcionalidades, e a descrição textual é necessária para descrever detalhes que o os diagramas 
não descreveram.”  
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114005/2019, págs. 383 a 386). 

 

c.2) Serviços que amparam a liquidação da despesa não foram executados 

no âmbito do contrato nº 04/2012, pois são documentos produzidos antes da assinatura do 

contrato e para outros Entes 

 

Verifica-se na execução das despesas do primeiro ano de contrato (Doc. nº 

114005/2019 e 114012/2019, proc. nº 1282-3/2012, págs. 124 a 400 e 1 a 120) que a 

primeira parcela no valor de R$ 400 mil refere-se a uma análise de ambiente SAN do 

TCE/MT realizado pelo técnico Marcelo Ayaviri da IBM Brasil, mayaviri@br.ibm.com (Doc. 

nº 114005/2019, pág. 136 a 147) em que o técnico descreve na pág. 137 que “O objetivo 

deste documento é descrever o processo de análise realizado no ambiente do TCE/MT, 

assim como o procedimento necessário a solução de problemas encontrados. Problem 

statment: Lentidão na rede SAN, storage lun realizando constantes atividades de 

TAKEOVER, ambiente instável.”. Na mesma página 137, o técnico ainda menciona que foi 

relatado pelo cliente que ocorrem problemas desde outubro/2011 e que em 10/2 às 14h 

ocorreu a parada da SAN e usa o verbo na 1ª pessoa do singular “verifiquei” (Doc. nº 

114005/2019, pág. 137, penúltimo parágrafo da página). 

 

Considerando que: o contrato nº 04/2012 só foi assinado em 22/2/2012 (Doc. 

nº 114005/2019, pág. 121); que o empenho só foi emitido em 23/2/2012 às 10:08 (Doc. nº 

114005/2019, págs. 123 a 125); que a Nota Fiscal dos Serviços e o pedido do secretário de 

T.I. Odilley para pagamento dos serviços ocorreu em 28/2/2012 (Doc. nº 114005/2019, págs. 

126 e 127); que o documento técnico juntado menciona relatos de ocorrência de parada no 

servidor (equipamento) em 10/2/2012, sem menção de que o profissional da empresa 

Ábaco trabalhou no restabelecimento do servidor; que a liquidação da despesa ocorreu em 

28/2/2012 às 16:20; conclui-se que os serviços de fato foram prestados por apenas uma 

pessoa entre os dias 22/2/2012 às 10:08 e 28/2/2012 às 16h, totalizando 126 horas brutas, 

que descontando um tempo mínimo de descanso de 10 horas diárias, equivaleria a no 

máximo cerca de 76 horas de trabalho. 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.
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Considerando ainda que o item 3 do objeto do contrato corresponde a 5.000 

horas de serviços de administração de infraestrutura, combinado com a descrição de tais 

itens que compõem a ata no termo de referência original da SAD (Doc. nº 114005/2019, 

págs. 54 a 58) que indica que o item 3 “administração de infraestrutura de TI” é o que mais 

se aproxima dos serviços prestados neste 1ª pagamento realizado, tem-se que houve 

superfaturamento em quantidade, afinal, pagou-se R$ 400 mil, o que equivaleria 3.333,33 

horas de serviços, mas como apenas uma pessoa trabalhou no máximo por 76 horas, os 

serviços efetivamente prestados equivaleram a R$ 9.120,00, ocorrendo o superfaturamento 

de R$ 390.880,00 neste 1º pagamento. 

 

As demais parcelas pagas em 2012 tratam-se de especificação de casos de 

uso do projeto/sistema “e-Jade” que na prática é um sistema já comercializado pela 

empresa Ábaco como se observa no próprio site da empresa2, inclusive antes da assinatura 

do contrato nº 04/2012, já que os documentos que comprovaram a execução das despesas 

em 2012 (Doc. 114005/2019 e 114012/2019, proc. nº 1282-3/2012, págs. 208 a 400 e 1 a 

120, págs. 208 a 520) foram produzidos em sua grande maioria em 2011, e possuem provas 

claras de que não poderiam ser usados para comprovar as despesas na execução do 

contrato nº 04/2012, pelos seguintes motivos: 

 

  - todos os documentos (26 especificações de caso de uso do projeto e-jade) 

constam em sua primeira página a data de elaboração e aprovação em 2011 (Doc. 

114005/2019, págs. 208, 218, 226, 233, 239, 249, 259, 272, 313, 324, 334, 344, 355, 361, 

368, 375, 389, 396, e Doc. 114012/2019, págs. 3, 11, 18, 25, 35, 42, 50, 57); 

 

  - todos os documentos de especificação de caso de uso possuem no fim um 

espaço para indicar os responsáveis para aprovação do documento (usuário gestor e 

gerente de projeto), no entanto, em todos os casos está em branco e sem assinatura, 

                                                 
2 http://www.abaco.com.br/sistemas/administrativo/ 
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comprovando que tais documentos jamais foram construídos como etapa do 

desenvolvimento do software no TCE/MT, pois sequer possui um gestor do TCE habilitado 

para validar o funcionamento do sistema; 

 

  - Algumas dessas especificações de caso de uso do projeto e-jade foram 

produzidas em projetos desenvolvidos em outros Entes da Federação, como é o caso da 

“funcionalidade: Pré Cadastro de Fornecedores Pretendentes / Caso de Uso (operação): 

Inserção do pré cadastro dos fornecedores” em que o texto com o detalhamento do 

funcionamento do sistema expõe que tal produto foi especificado para a Prefeitura de 

Diadema/SP (Doc. 114005/2019, págs. 213, 214, 216), bem como o manual do usuário do 

sistema Quartzo, que também consta no portfólio da empresa detalhada em seu site, assim 

como a indicação de que foi um produto desenvolvido para a Prefeitura de Canoas (Doc. 

nº 115089, págs. 112); 

 

  - Todos documentos juntados com as 26 especificações de casos de uso não 

possuem qualquer menção ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, corroborando para a 

conclusão de que tais documentos jamais foram produzidos no âmbito do Contrato nº 

04/2012; 

 

  - Todos os documentos (6 especificações de caso de uso) ainda possuem na 

segunda página um outro espaço destinado a indicar o autor e a data de criação do 

documento e alguns deles estão em branco e outros também indicam que tais documentos 

foram criados antes da assinatura do contrato em 14/2/2012 (Doc. nº 114005/2019, págs. 

219, 227, 234, 240, 251 e 260). 

 

  Tais evidências expostas acima, nos leva à conclusão que o TCE/MT pagou 

por serviços não prestados no âmbito do Contrato nº 04/2012 cujo objeto era fábrica de 

software, ou seja, visando a construção de soluções específicas para os objetivos 

institucionais do TCE/MT e não a juntada de documentos aleatórios já existentes antes 

mesmo da assinatura do contrato e que não comprovam que sequer houve 
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atuação/solicitação de algum agente público do TCE/MT, muito menos que a solução foi 

implantada ou aprovada por algum gestor que necessitasse de tal solução informatizada. 

 

  Vale ainda ressaltar que a própria empresa Ábaco no Contrato nº 32/2016 

expõe em sua proposta comercial (Doc. 114074/2019, págs. 158 a 177) as etapas do 

desenvolvimento de um software (fábrica de software), contemplando a etapa inicial de 

“concepção” onde é definido o escopo básico do projeto e a etapa seguinte “elaboração” 

onde todo o projeto do software é definido (pág. 171) e percebe-se nas 26 especificações 

de caso de uso juntadas em 2012, que a etapa de “concepção” foi suprimida e apenas 1 

dos artefatos a serem produzidos na segunda etapa foi supostamente realizado, o que 

representaria bem menos de 15% do valor total do software. Assim, em comparação com 

esta própria proposta para construção total de 5 módulos do software SIGA por 

R$ 2.325.000,00 (pág. 166), certamente estes serviços supostamente entregues em 2012 

estão superfaturados. 

 

  Diante do exposto, considerando que foram juntados nos autos informações 

da execução das despesas apenas do primeiro ano, conclui-se que no mínimo os valores 

deste primeiro ano não possuem comprovação da realização de tais serviços, causando 

dano ao erário no valor mínimo de R$ 4.644.155,00, que pode aumentar após acesso da 

equipe de auditores aos documentos referentes à execução das despesas dos anos 

seguintes. 

 

d) Relatórios do Fiscal de Contrato meramente formais, produzidos pelo mesmo 

servidor que atestou a liquidação das despesas e que não fiscaliza 

efetivamente  

 

Percebe-se no processo que os relatórios de fiscalização elaborados pelo 

fiscal de contrato, o subsecretário Jocimauro Bento do Carmo (Doc. 114005/2019, págs. 

193, 194, 114012/2019, págs. 121 a 200, 115089/2019, págs. 553 a 563, 623 a 626) são 

apenas planilhas com uma lista dos contratos fiscalizados, sem qualquer menção a 
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fiscalização realizada pelo agente competente. 

 

Essa lista evidencia que os contratos na área de Tecnologia da Informação 

possuíam como fiscal o Secretário de Tecnologia da Informação Odilley Fátima de Medeiros 

e o subsecretário Jocimauro Bento do Carmo, agentes públicos com capacidade técnica 

adequada para a fiscalização, mas que exerciam cumulativamente o papel de gestor e fiscal 

do contrato e na prática não realizavam qualquer fiscalização nestes contratos, sempre com 

o conhecimento e anuência dos demais agente que atuaram no processo, a exemplo do 

controle interno que jamais apontou qualquer irregularidade no período entre 2012 e 2015, 

os Secretários de Gestão que estavam hierarquicamente acima da Secretaria de Tecnologia 

da Informação, bem como os presidentes do TCE/MT entre 2012 e 2015, Conselheiros José 

Carlos Novelli e Waldir Júlio Teis, que nomearam e mantiveram tais agentes como gestores 

e fiscais dos contratos de T.I.. 

 

e) 3 Prorrogações contratuais com os mesmos vícios da contratação inicial e 

com pesquisa de preços sem balizamento por contratações públicas 

realizadas 

 

A primeira prorrogação do contrato foi solicitada pelo Secretário de Tecnologia 

da Informação em 29/10/2012 foi motivada pela continuidade do desenvolvimento de 

sistemas para atender o planejamento estratégico, seguiu os trâmites na casa, inclusive 

com parecer jurídico  com os mesmos erros observados e relatados no tópico “b)” da análise 

deste contrato que demonstram a ausência de abordagem do conceito de serviço comum 

definido na lei e consolidado pelo TCE/MT na Resolução de Consulta nº 11/2012, bem como 

a ausência de pesquisa de preços e culminando com a aprovação do Presidente José 

Carlos Novelli (Doc. 114012/2019, págs. 122 a 141) e assinatura do 1º termo aditivo. 

 

A segunda prorrogação do contrato foi solicitada pelo Secretário de 

Tecnologia da Informação em 14/11/2013 Doc. nº 114012/2019, págs. 208 a 214) foi 

motivada pela continuidade do desenvolvimento de sistemas para cumprimento do 
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planejamento estratégico, especificamente a ação 6.1.5 Consolidar o Sistema de Controle 

Externo Eletrônico (Conex-e), com anexo dos serviços a serem continuados (Ordem de 

Serviço, Modelo, Tabelas Básicas e Relatório técnico), além de alguns sistemas 

administrativos (compras, biblioteca gestão de planejamento orçamentário, quartzo, contas 

de governo, início dos módulos de despacho e revisão do relatório de contas de governo) 

e ainda foram apresentadas propostas comerciais das mesmas empresas IOS e 

Tecnomapas com as mesmas características das apresentadas na fase interna da licitação, 

motivo pelo qual reportamo-nos às mesmas considerações lá expostos que indicam a 

existência de propostas apresentadas apenas para dar aparência de legalidade à 

renovação contratual. 

 

A terceira prorrogação do contrato foi solicitada pelo Secretário de Tecnologia 

da Informação em 18/12/2014 (Doc. nº 115089, pág. 565) foi motivada pela continuidade 

de serviços de análise e desenvolvimento, consultoria em TI em decorrência de serviços na 

área de desenvolvimento de sistemas, em especial o Conex-e e todos os sistemas 

administrativos tais como Central de Compras, Geplan, Diárias, Material e Patrimônio e 

ainda foram apresentadas propostas comerciais da mesma empresa IOS e também da 

Wise Mobile com as mesmas características das apresentadas na fase interna da licitação, 

motivo pelo qual reportamo-nos às mesmas considerações lá expostos que indicam a 

existência de propostas apresentadas apenas para dar aparência de legalidade à 

renovação contratual. 

 

A segunda e terceira prorrogações (Doc. nº 115089, págs. 531 a 559 e 564 a 

626) seguiram os trâmites na casa, inclusive com parecer jurídico emitido pela mesma 

agente Leila Viana Lopes Gomes e outro pelo Consultor Giuliano Bertucini com os mesmos 

erros observados e relatados no tópico “b)” da análise deste contrato que demonstram a 

ausência de abordagem do conceito de serviço comum definido na lei e consolidado pelo 

TCE/MT na Resolução de Consulta nº 11/2012, bem como a ausência de pesquisa de 

preços adequada, culminando com a aprovação do Presidente Waldir Júlio Teis e assinatura 

dos aditivos contratuais. 
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Em todas as prorrogações, percebe-se que a pesquisa de preços realizada 

considerou apenas propostas comerciais de 3 empresas, sem considerar preços praticados 

na administração pública, contrariando a Resolução de Consulta nº 20/2016 que consolidou 

o entendimento consagrado no TCE/MT, inclusive revogou expressamente a Resolução de 

Consulta nº 41/2010 que tratou de responder consulta formulada para o caso de 

contratação direta, mas que expressava o entendimento de que os preços praticados na 

administração pública deveriam ser considerados na pesquisa de preços, como se vê a 

seguir: 

Resolução de Consulta nº 41/20103 
Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. CONSULTA. 

LICITAÇÃO. BALIZAMENTO DE PREÇOS. COMPRA DIRETA. POSSIBILIDADE. 1 
– Nos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação deve-se justificar o preço, 
nos termos do art. 26 da lei nº 8.666/1993. nos processos de dispensa de licitação 
que seguirem as diretrizes do art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993, e demais incisos 
quando couber, devem apresentar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) 
propostas válidas para justificar a compatibilidade do preço oferecido pelo 
fornecedor com o vigente no mercado. 2- O balizamento deve ser efetuado pelos 
praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, no 
mercado, no fixado por órgão oficial competente, ou, ainda por aqueles constantes 
do sistema de registro de preços. (GRIFOU-SE) 

 

Em todas as prorrogações o tema não foi enfrentado no parecer jurídico e em 

quaisquer outros atos do processo, inclusive na autorização final pelos Conselheiros 

Presidentes que inclusive participaram de julgamentos sobre o tema.  

 

f) Preços praticados no Contrato nº 04/2012 com a empresa Ábaco com indícios 

de superfaturamento 

 

O Contrato nº 04/2012 oriundo de adesão à Ata de Registro de Preços 

60/2012/SAD possui vícios graves que qualquer gestor minimamente prudente optaria por 

não contratar, especialmente quanto aos valores pagos, expostos a seguir. 

 

                                                 
3 Disponível em 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00018304/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Consulta%20n%C2%BA%200041-
2010.pdf 
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f.1) Valor do item 1 do Contrato 04/2012 por valor unitário 3,3 vezes superior 

ao contrato em vigência no TCE/MT. 

 

Preliminarmente já destaca-se uma urgência imotivada em tal contratação, 

haja vista que o TCE/MT possuía vigente o contrato nº 16/2011 com a empresa Squadra 

Tecnologia em Software Ltda (Doc. nº 115140/2019), cuja execução contratual estava em 

andamento para desenvolvimento do sistema Conex-e com R$ 249.597,79, o que 

representava apenas 24,89% do contrato, restando ainda 2.854 pontos de função para 

serem executados ao custo unitário de R$ 263,89, que era bem menor que o custo do 

mesmo serviço se comparado com o contrato nº 04/2012, considerando a estimativa de 10 

horas por ponto de função adotado pelo TCU4 (Doc. nº 115160/2019, pág. 6), assim, se 

adotada essa estimativa do TCU, o ponto de função no contrato nº 04/2012 seria de 

R$ 880,00, ou seja, 3,3 vezes superior ao contrato vigente no TCE/MT na época da 

contratação da empresa Ábaco. 

 

Percebe-se ainda que o Termo de Referência nº 82/2012 (Doc. 114005/2019, 

págs. 3 a 5) sequer cita o contrato nº 16/2011 vigente com a empresa Squadra para 

comparação na pesquisa de preços anexada ao processo. 

 

f.2) Valor global do contrato e produtos entregues revelam indício de 

superfaturamento 

 

A análise do processo nº 15055-0/2015 que trata do Sistema “SIGA” que 

posteriormente mudou para “SIGESP” revela que os primeiros módulos do sistema foram 

desenvolvidos antes de 2016 (Docs. 114074/2019, págs. 602 a 618, e 114077/2019, pág. 

386), tanto é que há menção clara da Secretária de Tecnologia da Informação que assumiu 

o cargo no início de 2016, na gestão do Conselheiro Presidente Antonio Joaquim e houve 

                                                 
4 https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdocsseAbrirDocNoBrowserttrueccodArqCatalogadot7855073ccodPapelTramitavelt
51788593. Outros especialistas estimam mais horas por PF, como exemplo, o artigo de Eli Rodrigues, disponível em 
https://www.elirodrigues.com/2016/09/08/analise-indicativa-de-pontos-de-funcao-caso-pratico/, que estima 13 horas para cada ponto de 
função desenvolvido em Java. 
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a supressão de itens do contrato 23/2015 que referia-se ao desenvolvimento de sistemas, 

para ficar apenas o item 9 do referido contrato que trata da sustentação técnica 

(manutenção dos módulos já existentes). 

Tais módulos citados como desenvolvidos antes de 2016 no Sistema 

“SIGA/SIGESP” eram:  

- APOIO (tabelas básicas para configuração do sistema para funcionamento 

de todos os outros módulos);  

- ADMINISTRATIVO (Compras, Contratos, Materiais, Patrimônio e Frotas); 

- CONTÁBIL (Peças de Planejamento Orçamentário – PPA, LDO e LOA; 

Convênios e Execução Orçamentária) 

- PRESTAÇÃO DE CONTAS (Módulo usado para gerar a prestação de contas 

no Sistema APLIC que é usado pelo TCE/MT desde 2009 par receber a prestações de 

contas de forma eletrônica de seus fiscalizados);   

 

Evidências demonstram que o escopo inicial é o informado acima, como se 

percebe em slides de apresentação do sistema no início de 2016 (Doc. nº 115204/2019, 

pág. 5 e 6), em notícia no site do TCE/MT5 (Doc. nº 115197/2019). 

 

Verifica-se naquele processo que várias menções são realizadas sobre tais 

módulos que são os mesmos supostamente entregues no âmbito do Contrato nº 02/2014 

(Doc. nº 114077/2019, pág. 347) para uso no TCE/MT, bem como para os fiscalizados no 

âmbito do “SIGA/SIGESP”. 

 

Constata-se no processo 1282-3/2012 que resultou no Contrato nº 04/2012 os 

produtos entregues ao final, cujos manuais do usuário foram anexados foram os seguintes: 

 

- Conex-e - módulo Multas (Doc. nº 114012/2019, págs. 272 a 304): na 

verdade esse sistema foi desenvolvido pela empresa Squadra em 2011, como se evidencia 

                                                 
5 https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/showscidt43623 
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em notícia no site do TCE/MT6 sobre a apresentação aos servidores (Doc. nº 115248/2019), 

caracterizando possível pagamento em duplicidade; 

- Conex-e Ordem de Serviço e Relatório; 

- GEPLAN – PTA e diárias (já contemplado no SIGA – administrativo); 

- Quartzo Sistema Base (trata-se do módulo de apoio do SIGA); 

- Biblioteca; 

- Previdenciário (Sistema Turmalina, também de propriedade da Ábaco 

anteriormente); 

- Compras (Módulo contemplado no SIGA - administrativo) 

 

Diante das evidências encontradas, percebe-se que a maior parte dos 

R$ 20.336.483,316 gasto na execução do Contrato nº 04/2012 refere-se ao primeiro escopo 

do SIGA, supostamente entregue em 2015, no entanto, constatou-se evidências que 

confirmam que o produto não estava entregue plenamente, mas possuindo diversos 

problemas, como os slides de apresentação do SIGA em 2015 que evidenciavam que a 

prestação de contas do APLIC de 2015 nos municípios que utilizavam o SIGA estavam em 

atraso e só foram concluídas de fato muito tempo depois, além das diversas notícias citadas 

que evidenciavam a existência de um projeto piloto com 3 municípios visando a utilização 

e consolidação do sistema SIGA e a implantação de novos módulos.  

 

Outro fato que corrobora para a constatação de que o escopo inicial não foi 

entregue plenamente, foi a continuidade do contrato 23/2015 de manutenção que revela 

que 15 funcionários da Ábaco foram necessários durante o ano de 2016 para manter, evoluir, 

criar novas funcionalidades, corrigir problemas apenas dos módulos do escopo inicial (Doc. 

114077/2019, págs. 326 a 339), mas que continuaram a ser mantidos depois com a inclusão 

de novos módulos desenvolvidos em 2016 e 2017 até os dias atuais, já consumindo apenas 

de manutenção o valor total de R$ 8 milhões entre 2016 e janeiro/2019. 

 

                                                 
6 https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/showscidt30845 
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Cabe ainda ressaltar que outro processo de contratação, o nº 28523-4/2013 

(Docs. 130200, 130207 e 130211/2019) que resultou no Contrato nº 51/2013 com a mesma 

empresa Ábaco possui em seu Termo de Referência que para solicitação da contratação, 

elaborado pelo Secretário de Tecnologia da Informação Odilley Fátima Leite de Medeiros e 

o Secretário de Gestão Manoel da Conceição da Silva (Doc. 114143/2019 – proc. 28523-

4/2013, págs. 3 a 27) especificamente nas páginas 13 e 14 evidenciam que tal contrato foi 

utilizado basicamente para os mesmo produtos entregues no Contrato nº 04/2012, exceto 

por 2 módulos Ordem de Serviço e Relatório do Conex-e, levando-nos a conclusão de que 

o valor gasto pelo SIGA/SIGESP foi ainda maior, já que o total gasto neste contrato 51/2013 

foi de R$ 2.053.448,00. 

 

Apenas a título de comparação, o contrato nº 32/2016 firmado pelo TCE/MT e 

a mesma empresa Ábaco para a construção de 5 novos módulos extremamente complexos 

intitulados Controle de Processos, Gestão de Pessoas, Tributário, Gestão de ISSQN e NFS-

e, Portal Serviços Web, Portal Transparência por 5 mil Pontos de Função, totalizando o 

valor de R$ 2.325.000,00 (Doc. 114074/2019, págs. 151 a 177), cuja execução contratual 

revela critérios técnicos e fiscalizações adequadas foram realizadas para garantir o 

pagamento apenas mediante entrega de produtos pré-definidos. 

 

A análise desta contratação e sua execução revela que esses 5 novos 

módulos custaram valores parecidos que o valor dos primeiros módulos contemplados no 

Contrato nº 51/2013 originado no processo administrativo nº 28523-4/2013 (Doc. 

114143/2019 – proc. 28523-4/2013, págs. 3 a 27), levando-nos à conclusão que o valor 

destes primeiros módulos do SIGA custariam no máximo tal valor constante no Contrato 

51/2013, reforçando a conclusão desta equipe quanto ao superfaturamento constatado no 

Contrato nº 04/2012. 

 

Considerando o exposto, corroborados em evidências documentais que 

comprovam superfaturamento, bem como que foram juntados nos autos informações da 

execução das despesas apenas do primeiro ano no Contrato 04/2012, conclui-se que no 
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mínimo os valores deste primeiro ano não possuem comprovação da realização de tais 

serviços, causando dano ao erário no valor mínimo de R$ 4.644.155,00, que certamente 

aumentará após obtenção de documentos na fiscalização posterior, pois já há documentos 

neste processo (Doc. 114027/2019, págs. 212 a 214) que indicam que vários serviços 

contemplados neste contrato referem-se a softwares entregues no âmbito do Contrato nº 

51/2013. 

 

2.1.2. Contrato nº 40/2012 para Serviços em Soluções Oracle 

 

Esta contratação iniciou-se também em 17/5/2012 com o Termo de Referência 

elaborado pelo Secretário de Tecnologia da Informação Odilley Fátima Leite de Medeiros e 

o Secretário de Gestão Manoel da Conceição da Silva para treinamento de 5 dias para 5 

pessoas e principalmente 5760 horas de serviços em Soluções Oracle, incluindo instalação, 

configuração, implantação, administração, mentoring, desenvolvimento, manutenção e 

treinamento (Doc. 115339/2019, págs. 3 a 17). 

 

A análise preliminar do processo nº 8692-4/2012 resultou na conclusão da 

equipe de que há indícios de pagamento de despesas sem a efetiva prestação do serviço 

contratado, já que a execução das despesas no primeiro ano indicam pagamentos mensais 

fixos em valores idênticos, mas sem qualquer documento que comprove a execução das 

atividades (Doc. 115353/2019, págs. 69 a 224), exceto pelo relatório de atividades do mês 

de julho de 2013 que foi anexado nas páginas 367 a 379, indicando se tratar de atividades 

relacionadas à ferramenta BI (business inteligence) do TCE/MT. 

 

Além disso, as empresas que ofertaram propostas comerciais na fase interna 

da licitação foram as mesmas que ofertaram propostas em outras aquisições que 

resultaram na contratação da empresa Ábaco (empresas IOS e Wise Mobile). 

  

Na época da execução de tais trabalhos, o Auditor Alan Fernandes Pimenta 

era o gestor de negócios, responsável por especificar os requisitos das demandas 
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relacionadas ao projeto BI, bem como homologar as soluções entregues, como se percebe 

em inúmeros e-mails juntados (Doc. 130284/2019), que revela ainda a participação de 2 

técnicos da empresa Ábaco no projeto, Srs. Clóvis Hideki e Carlos Ueda que trabalhavam 

no horário de funcionamento do TCE/MT. 

 

Considerando que 2 funcionários da empresa contratada desempenharam as 

funções e que em nenhum momento foi requisitado que o gestor de negócio atestasse os 

serviços prestados, esta equipe de auditores considerou o trabalho dos mesmos no horário 

de funcionamento do TCE/MT, de segunda à sexta nos dias úteis, chegando à conclusão 

que os valores fixos pagos (510 horas) estavam acima da quantidade de horas   

 

Há ainda nos registros do Sistema FIPLAN um pagamento de R$ 458.600,00 

para a empresa com a identificação “nota fiscal nº. 1047”, mas que não se refere ao outro 

contrato nº 04/2012 com a mesma empresa, razão pela qual a equipe de auditores 

considerou que se refere ao contrato nº 40/2012 e não possui documentos que comprovam 

tais despesas. 

 

Em relação às parcelas fixas de R$ 67.320,00 por 510 horas, considerou-se 

8 horas para 2 funcionários de segunda à sexta, totalizando R$ 544.896,00 de 

superfaturamento por quantidade de serviço não prestado, conforme demonstrativo anexo 

(Doc. 130342/2019).  

 

2.2. Contratos com a empresa Spazio Digital - CNPJ nº 10.677.667/0001-

87 

  

A empresa SPAZIO DIGITAL SOLUÇÕES EM T.I. E DIGITALIZAÇÃO LTDA, 

CNPJ nº 10.677.667/0001-87, sediada na Avenida Carmindo de Campos, n. 146, sala 54, 

Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT, CEP: 78.070-100, firmou 2 contratos com o TCE/MT 

entre 2012 e 2015, o de nº 41/2012 para “prestação de serviços de suporte técnico 

executivo voltado para certificação ABNT NBR ISO 9001 deste Tribunal” e o de nº 51/2012 
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para “fornecimento de mão de obra especializada em Tecnologia da Informação, bem como, 

serviços de segurança da informação, infraestrutura de TI e treinamentos especializados”, 

cuja soma das despesas realizadas corresponde a R$ 19.187.911,00 e R$ 5.360.912,30, 

respectivamente, cuja análise preliminar será exposta a seguir. 

  

  2.2.1. Contrato nº 41/2012 com Spazio Digital (ISO 9001) 

  

  O Processo nº 8938-9/2012 culminou no Contrato Administrativo nº 41/2012 

firmado entre a empresa Spazio Digital e o TCE/MT possuía em seu objeto a “prestação de 

serviços de suporte técnico executivo voltado para certificação ABNT NBR ISO 9001 deste 

Tribunal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência nº 

512/2012.”, cujas despesas executadas totalizaram R$ 19.187.911,00. 

  

  A análise preliminar dessa contratação levou a equipe à identificação das 

seguintes irregularidades. 

 

  2.2.1.1. Despesas pagas em duplicidade nos contratos 41 e 51/2012 pelos 

mesmos serviços realizados, despesas sem comprovação de serviços prestados e que não 

guardam relação com o objeto do contrato 

 

O Termo de Referência dessa contratação (Doc. 114023/2019, págs. 8 a 25) 

remete ao Planejamento estratégico da Instituição, ao Gespública, justifica que a obtenção 

das certificações ISSO 9001 garantirá mais qualidade em seus processos e detalha que os 

serviços compreenderão uma licença de software para gerenciar as atividades relacionadas 

à consultoria para obtenção da certificação ISSO 9001 e 4.000 unidades de serviço que 

são detalhados em uma relação de serviços a serem prestados pela empresa vencedora, 

que praticamente auxiliaria todos os setores do TCE/MT em quaisquer atividades 

administrativas, sem contemplar atividades complexas de tecnologia da informação, como 

banco de dados, rede e segurança. 
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O Contrato nº 41/2012 foi firmado e publicado em 15/8/2012 (Doc. 

114023/2019, págs. 329 a 337). 

 

Na execução de tais despesas, o 1º pedido de pagamento de despesas foi 

encaminhado pelo Secretário de Tecnologia da Informação em 17/9/2012 com a nota fiscal 

nº 55 de R$ 769.606,50 e um relatório de serviços prestados pela empresa em agosto/2012, 

assinado pelo gerente de projetos Cláudio Elautério em 14/9/2012 (Doc. 114023/2019, págs. 

343 a 359), que apenas reproduz nas primeiras páginas a relação de serviços previstos no 

Termo de Referência e nas 5 últimas páginas uma relação de atividades de Tecnologia da 

Informação divididas em Banco de dados e Rede e Segurança, sem comprovar por meios 

documentais a execução de tais atividades, que foram atestadas pelo Subsecretário de T.I. 

Jocimauro Bento do Carmo (Doc. 114023/2019, pág. 345) e pagas pelo servidor Adjair 

Roque de Arruda, com autorização do ordenador de despesas, presidente José Carlos 

Novelli (Doc. 114023/2019, págs. 360 a 364). 

 

O 2º pagamento de despesas, da Nota Fiscal nº 56/2012 emitida em 

26/9/2012 no valor de R$ 481.529,75 (Doc. 114023/2019, págs. 374 a 376), refere-se a um 

relatório de atividades realizadas pela empresa em setembro/2012 assinado pelo mesmo 

gerente em 26/9/2012 (Doc. 365 a 373) cujo conteúdo é idêntico a algumas páginas do 

primeiro relatório, contendo a transcrição da relação do termo de referência, bem como 

relação de algumas atividades de banco de dados e pré-requisitos para execução de 

atividades de rede e segurança, mas sem especificar qualquer serviço realizado. Tal 

despesa foi atestada, liquidada e paga pelos mesmos agentes do 1º pagamento (Doc. 

114023/2019, págs. 379 a 386). 

 

O 3º pagamento de despesas, da Nota Fiscal nº 60/2012, emitida em 

10/10/2012 no valor de R$ 735.121,40 (Doc. 114023/2019, págs. 405 a 407), refere-se a 

um relatório de atividades realizadas pela empresa também no mês de setembro/2012 

assinado pelo mesmo gerente em 11/10/2012 (Doc. 387 a 402) cujo conteúdo é idêntico a 

algumas páginas dos relatórios anteriores, contendo a transcrição da relação do termo de 
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referência, bem como relação de algumas atividades de T.I. como realização de backup, 

configuração e gerenciamento de estações de trabalho, serviços de transmissão e 

publicação de vídeos na internet (item 7), e os serviços discriminados nos itens 8 (banco 

de dados) e 9 (Rede e segurança) exatamente iguais ao primeiro relatório do mês de 

agosto/2012, sem comprovar por meios documentais a execução de tais atividades. Tal 

despesa foi atestada, liquidada e paga pelos mesmos agentes do 1º e 2º pagamentos (Doc. 

114023/2019, 410 a 416).  

 

No 4º pagamento de despesas, a CI nº 408/2012 foi enviada pelo Secretário 

de T.I. Odilley Fátima Leite de Medeiros em 15/10/2012 e refere-se à Nota Fiscal nº 61/2012, 

emitida em 31/10/2012 no valor de R$ 431.063,75 (Doc. 114023/2019, págs. 422 a 424), 

para os serviços constantes em um relatório de atividades realizadas pela empresa no mês 

de outubro/2012 assinado pelo mesmo gerente em 31/10/2012 (Doc. 427 a 442) cujo 

conteúdo é idêntico a algumas páginas dos relatórios anteriores, contendo a transcrição da 

relação do termo de referência (idêntico a todos os relatórios), bem como item 7 idêntico ao 

relatório do 3º pagamento, os serviços discriminados nos itens 8 (banco de dados) e 9 

(Rede e segurança) exatamente iguais ao primeiro relatório do mês de agosto/2012 e o do 

3º pagamento, além do item 10 que refere-se a alguns serviços específicos de tecnologia 

da informação, como instalação de ESX Server, migração P2V, dimensionamento do 

ambiente, customização de ambiente virtual, mas sem comprovar por meios documentais 

a execução de tais atividades. Tal despesa foi atestada, liquidada e paga pelos mesmos 

agentes dos outros pagamentos (Doc. 114023/2019, 443 a 448). 

 

As notas fiscais 67, 74, 78, 85 e 86 no valor total de R$ 2.336.155,25 foram 

pagas conforme informações obtidas no FIPLAN (Anexo ID 4367), no entanto, não constam 

no processo 6938-9/2012 (Doc. 114023 e 114027/2019). 

 

Pouco depois foi juntado documentos relativos ao pagamento da Nota Fiscal 

nº 91, emitida em 3/4/2013 no valor de R$ 340.645,50, mas sem nenhum documento que 

comprove a realização dos serviços, nem mesmo o relatório de atividades da empresa, mas 
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com a liquidação, autorização e pagamento realizados pelos mesmos agentes dos outros 

pagamentos (Doc. 114023/2019, págs. 455 a 464). 

 

Em seguida foi juntado os documentos da Nota Fiscal nº 103, emitida em 

9/5/2013 no valor de R$ 361.673,00 também sem nenhum documento que comprove a 

realização dos serviços, nem mesmo o relatório de atividades da empresa, apesar da nota 

fiscal mencionar que há um relatório anexo, mas com a liquidação, autorização e 

pagamento realizados pelos mesmos agentes dos outros pagamentos (Doc. 114023/2019, 

págs. 465 a 477). 

 

Sobre esses serviços supostamente executados pela empresa, percebe-se 

que são relacionados à Rede e Segurança da Informação e administração da infraestrutura 

de tecnologia da informação, e tais serviços são exatamente o mesmo objeto de outro 

contrato firmado com a própria empresa em 26/9/2012, como se vê no contrato nº 51/2012, 

cláusula 4.2, item II (Doc. 113501/2019), cujo valor total pago foi de R$ 5.360.912,30 entre 

11/2012 e 7/2014, caracterizando pagamento em duplicidade para o mesmo serviço 

prestado. 

 

Pela análise do restante do processo, constata-se a inexistência de quaisquer 

outros documentos relativos à execução das despesas e documentos que amparem a 

liquidação das mesmas, apesar de ocorrerem pagamentos que totalizaram ao fim do 

contrato o valor de R$ 19.187.911,00.  

 

Alguns documentos juntados no processo referem-se à matriz de 

competências do TCE/MT (Doc. 114027/2019, págs. 293 a 442), provavelmente na tentativa 

de dar aparência de legalidade à execução das despesas, no entanto, tal documento que 

identifica para cada setor da Instituição as suas competências (responsabilidades) e 

competências técnicas (conhecimentos e habilidades necessárias para o desempenho da 

função) e trata-se de documento elaborado pelo Setor de Gestão de Pessoas do TCE/MT 

com participação de todos os setores do TCE/MT e com auxílio de outra consultoria 
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contratada com a empresa LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA, CNPJ sob 

nº 07.955.535/0001-65, liderada pelo reconhecido consultor Rogério Leme, que 

efetivamente conduziu tais atividades, como se vê nos contratos firmados (Doc. 

114897/2019 - contrato 2012 e 2013 com LEME), cujo valor da consultoria revela que o 

valor justo praticada para serviços dessa natureza são exacerbadamente inferiores aos 

praticados neste contrato com a empresa Spazio. 

 

Em alguns documentos do processo, como a CI nº 173/2013 de 5/7/2013, há 

a afirmação do Secretário de Tecnologia da Informação Odilley Fátima Leite de Medeiros 

que 4 produtos foram certificados (SGP, Geo-Obras, Plenário Virtual e Diário de Contas) e 

que outros estavam em processo de certificação (Avaliação de desempenho, GPE e 

Relatório de Contas de Governo), no entanto, um ano depois, o mesmo servidor secretário 

de T.I. encaminhou a CI nº 382/2014 de 21/7/2014 afirmando que o TCE/MT se dispôs a 

obter 6 certificações, excluindo a “Avaliação de desempenho” e chegou a afirmar que “Para 

manter as certificações obtidas ...” levando à conclusão desta equipe que as 6 certificações 

foram obtidas até aquela data. 

 

Todavia, apenas as certificações do Geo-Obras e Diário Oficial de Contas 

(Doc. 114023/2019, pág. 480 e 485) foram juntados nos autos, sem qualquer evidência de 

que as outras 4 foram emitidas pela ABNT, mas apenas ocorreram divulgações nos 

corredores do TCE/MT sobre tais certificações (Doc. 125982/2019) que também não 

comprovam a obtenção da certificação expedida pela ABNT. 

 

Portanto, percebe-se por todos os documentos juntados na execução das 

despesas do Contrato nº 41/2012 que os serviços de T.I. supostamente realizados pela 

empresa referem-se aos mesmos serviços objeto do contrato nº 51/2012, que não há 

comprovação de serviços prestados, nem mesmo os relatórios anexados comprovam a 

execução dos mesmos e de qualquer maneira, os poucos relatórios juntados pela empresa 

citam serviços supostamente executados mas que não guardam qualquer relação com o 

objeto do contrato, afinal tratam-se de alguns serviços específicos da administração da 
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infraestrutura de tecnologia da informação que a própria equipe de analistas de sistemas 

do TCE/MT já desenvolve diariamente, não contribuindo para o fim almejado no contrato 

que era a obtenção de certificações ISO 9001. 

 

 2.2.1.2. Superfaturamento no Contrato nº 41/2012 

  

Em que pese a ausência de documentos que comprovam a execução dos 

serviços de T.I. e até mesmo a obtenção de 4 certificados ISO 9001 emitidos pela ABNT 

(apenas 2 certificados foram anexados nos autos), mesmo considerando que os 6 

certificados foram obtidos, podemos chegar à conclusão que os valores de tais serviços 

foram excessivamente altos, como demonstrado a seguir. 

 

Pela afirmação do secretário de T.I. Odilley Fátima Leite de Medeiros (Doc. 

114027/2019, pág. 472) quanto aos produtos que foram certificados e pelas informações 

obtidas em outros processos de aquisição, podemos concluir que cada um dos softwares 

certificados tem o seguinte custo: 

 

- Sistema de Gerenciamento de Prazos: trata-se de uma sistemática de 

acompanhamento de prazos existente no TCE/MT desde 20057  e operacionalizado no 

Sistema de Controle de Processos da Instituição (Sistema CONTROL-P), que possui baixo 

valor por sua simplicidade e que foi desenvolvido e mantido por 1 analista de sistema do 

próprio TCE/MT (Manoel Castrilon); 

 

- Sistema GEO-Obras: sistema implantado pelo TCE/MT em 20088, mas que 

já sofreu algumas alterações desde então pela própria equipe do TCE/MT, cujos custos 

envolvidos em seu desenvolvimento e manutenção também possui baixo valor, pois apenas 

1 analista de sistema (Fábio Higa) está envolvido diretamente no projeto; 

                                                 
7 
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/show/sid/73/cid/2489/t/TCE+institui+sistema+de+acompanhamento+de+prazos+para+tramita%E7%
E3o+de+processos 
8 http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/tce-lanca-sistema-para-fiscalizar-obras-e-servicos-de-engenharia-de-mt 
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- GPE: sistema adquirido junto à empresa Travessia, cuja licença foi vendida 

por R$ 8.181,81, como se observa no processo nº 253-4/2012 (Doc. 113478/2019, págs. 

19 e 20). Trata-se de um sistema simples e pequeno que se fosse desenvolvido pelo próprio 

TCE/MT ou terceirizado contemplaria uma pequena quantidade de pontos de função, que 

certamente custaria um baixo valor, pouco acima do valor de cada licença adquirida. 

 

- Sistemas Plenário Virtual e Diário de Contas: 2 sistemas contemplados no 

projeto Autos Digitais, objeto do processo nº 6386-0/2012, que possuía ainda outros 2 

sistemas (processo eletrônico e push) citados no termo de referência para aquisição (Doc. 

113930/2019 proc. 6386-0/2012, págs. 4 a 30), e que no processo ainda possui manuais 

de usuário juntados do sistema SIC - serviço de informação ao cidadão (Doc. 113930/2019 

proc. 6386-0/2012, págs. 603 a 617) e Assinador de decisões (Doc. 113930/2019 proc. 

6386-0/2012, págs. 683 a 708) o que nos leva a conclusão que tal projeto possuía 6 

produtos ou no mínimo 4, conforme os manuais de usuário juntados nos autos para 

comprovar a execução do projeto (Doc. 113930/2019 proc. 6386-0/2012, págs. 603 a 708) 

e como o Contrato nº 32/2012 estipulou o valor de R$ 4.925.000,00 para todos os produtos, 

pode-se atribuir por estimativa o valor de R$ 2.462.500 para os 2 produtos certificados 

(plenário virtual e diário de contas), que ainda serão objeto de fiscalização para contagem 

e determinação exata de seu custo, mas que para este presente caso pode ser estimado 

para constatação de superfaturamento. 

 

Pois bem, diante das informações expostas acerca dos custos dos 6 softwares 

que foram certificados, podemos afirmar com segurança que o custo para se obter a 

certificação de processo relacionado ao software foi excessivamente mais alto que o próprio 

produto em si, o que certamente não justifica o alto valor gasto.  

  

Para se ter uma ideia de custos para contratação de consultoria para obtenção 

de certificação ISO 9001, várias empresas disponibilizam tais serviços e uma delas (Verde 

Ghaia) afirmou em seu site em 25/1/2017 que os valores variam de R$ 6 mil para 
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microempresas a R$ 40 mil para grandes empresas 9. O próprio SEBRAE disponibiliza esse 

serviço por um custo de R$ 8.150,00 para empresas de até 65 funcionários 10. 

 

No presente caso foram mais de R$ 19 milhões gastos para softwares que 

custam muito menos que o valor da consultoria e que as certificações sequer foram 

comprovadas nos autos, totalizando R$ 18.947.911,00 de superfaturamento conforme 

demonstrativo em anexo (Doc. 130440/2019). 

 

2.2.1.3. Outras irregularidades constatadas no Contrato nº 41/2012 

 

A análise preliminar do Contrato nº 41/2012 revela ainda outras 

irregularidades como: 

- a elaboração de termo de referência e contratação com objeto não definido, 

sem critérios objetivos para aferição dos serviços prestados, sem pesquisa de preços 

adequada conforme a legislação e entendimento do TCE/MT, realizada inclusive pelas 

mesmas empresas com indícios de serem apenas para dar aparência de legalidade (Doc. 

114023/2019, págs. 26 a 36 – ÁBACO, WISE MOBILE e MICRONET), 244 a 257 – TRINIX 

e ÁBACO, 541 a 545 – GENDOC e IMPAR e 610 a 613 - Aker) ou “fantasmas” (empresa 

JHTI págs. 608 e 609 que já foi fiscalizada e citada no relatório preliminar de auditoria em 

outro processo nº 340251/2018 por esta mesma equipe – Doc. nº 115564/2019); 

- parecer jurídico com erro grosseiro por omitir-se em questões básicas sobre 

o tema; 

- fiscalização do contrato inexistente e com conivência da alta administração; 

- parecer de controle interno apenas formal; 

- prorrogações sucessivas ao contrato com os mesmos vícios identificados. 

 

Por fim, restou comprovado o superfaturamento por quantidade, diante da 

comprovação de serviços não prestados e cujos documentos juntados para sua 

                                                 
9 https://www.consultoriaiso.org/certificacao-iso-9001-quanto-custa/ (Doc. 125986/2019) 
10 http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/ES/Anexos/ES_revanexo09_16_pdf.pdf (Doc. 125987/2019) 
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comprovação são duplicados e ainda o superfaturamento em qualidade, já que os valores 

contratados e pagos estão excessivamente mais altos que o valor de mercado apurado pela 

equipe de auditores, resultando em superfaturamento no valor de R$ 18.947.911,00, 

conforme demonstrativo anexo (Doc. 130440/2019) e como neste momento processual 

pretende-se apenas a admissão da representação interna e determinação de inspeção, a 

análise preliminar é suficiente, cabendo à fiscalização posterior o objetivo de apurar com 

maiores detalhes, ampliar a quantidade de valores comparativos para objeto similares, 

realizar diligências com os gestores, com vistas a apurar com maior precisão o valor do 

superfaturamento, bem como a individualização da conduta de cada responsável. 

 

2.2.2. Contrato nº 51/2012 com Spazio Digital 

 

O processo de aquisição que culminou no contrato nº 51/2012 foi o de nº 

10109-5/2012 (Doc. 113501/2019, págs. 169 a 179), no processo administrativo nº 

101095/2012 (Doc. 113501/2019) cujas despesas totalizaram R$ 5.360.912,30 entre 

11/2012 e 7/2014 e no processo não consta documento relativo à execução das despesas, 

mas percebe-se pelo objeto do contrato, que tratam-se dos mesmos serviços supostamente 

executados no Contrato nº 41/2012, conforme detalhado no tópico anterior. 

 

Os serviços supostamente prestados no âmbito deste contrato estão descritos 

no documento juntado pelo subsecretario de T.I. Jocimauro Banto do Carmo (Doc. 

113501/2019, págs. 306 a 353) contendo boas práticas relacionadas aos serviços de TI 

(Governança), assim como a PSI – Política de Segurança da Informação. No início do texto, 

há a menção sobre “Em cumprimento ao Planejamento Estratégico 2012-2013, em especial 

o Objetivo 10 Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento, Iniciativa 10.1.2 

Aperfeiçoar a política de segurança da informação foi contratado os serviços de mão de 

obra especializada em tecnologia da informação” (grifou-se), o que subentende-se que 

trata-se da Política de Segurança da Informação implantada no TCE/MT em 2010, como 

revela a busca no site do TCE/MT (Doc. 130486/2019), que exibe notícia de 19/11/2010 
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sobre a implantação da PSI por meio da Resolução Normativa nº 10/201011. 

 

Ressalta-se que tais serviços foram realizados enquanto o Auditor Edmar 

Cláudio Marangon era o Coordenador de T.I. do TCE/MT e foi desenvolvido pelos próprios 

servidores lotados naquela coordenadoria, com a contratação apenas de uma palestrante 

para lançar/divulgar o produto internamente em nov/2010. 

 

Ressalta-se ainda que os serviços de gerenciamento e administração da 

infraestrutura de T.I. sempre foram executados por servidores lotados na Secretaria de T.I. 

do TCE/MT, sem a contratação empresa terceirizada e mesmo que consideremos que os 

serviços foram prestados pelo funcionário Cláudio Elautério, como se extrai dos relatórios 

juntados no outro processo da Spazio referente ao Contrato nº 41/2012, citados no tópico 

anterior, considerando que em todo o período contratado esta pessoa prestou serviços em 

tempo integral, ainda assim teremos um alto superfaturamento por quantidade de serviços 

não prestados, no valor total de R$ 4.531.832,30, conforme demonstrativo anexo (Doc. 

130566/2019). 

 

Assim, conclui-se que houve superfaturamento no valor acima demonstrado 

e, nesta análise preliminar para fins de admissibilidade, restringiremos à análise realizada, 

mas na posterior fiscalização serão apurados em detalhes os serviços eventualmente 

prestados, podendo aumentar o valor de superfaturamento, assim, como serão 

individualizadas as condutas dos agentes responsáveis pela irregularidade. 

 

2.3. Contratos da empresa Simetrya Tecnologia da Informação Ltda   

 

2.3.1.  Contrato 007/2015 – Processo nº 215236/2014 (Doc. 113485/2019) 

 

O contrato refere-se à “Contratação de empresa para fornecimento, 

                                                 
11 https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/show?cid=21976 
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implantação, manutenção e customização de uma solução para padronizar, organizar, 

medir, controlar e armazenar os documentos administrativos elaborados pelo TCE-MT, 

sistematizando a gestão com a utilização de mecanismos de segurança no padrão ICP-

Brasil para garantir a integridade, autenticidade e autoria dos documentos, conforme 

especificações detalhadas e quantidades constantes no Termo de Referência nº 486/2014”. 

 

Na análise da contratação, verificou-se as seguintes irregularidades: 

 

a) O sistema intitulado SGD tem um custo unitário de licença de R$ 307.590,71, 

sendo que foram adquiridas 14 licenças, somando R$ 4.306.269,94.  

Verificou-se fortes indícios que o software foi contratado com sobrepreço, pois 

a solução possui apenas 10 telas para um determinado usuário (Doc. nº 113537/2019), 

portanto, com poucos pontos de função, não justificando o alto valor do software. Ainda do 

mais que não se justifica o fato da aquisição de 14 licenças, tendo em vista foram 

considerados o número de unidades do TCE (57 unidades) e priorizadas 14, quando o 

correto seria contratar apenas uma licença com acesso ao número total de usuários do 

sistema. Dessa forma, seria necessária uma e não 14 licenças;  

 

b) O Objeto definido foi no Termo de Referência (Doc. 113485/2019, págs. 4 a 

41) com 18 requisitos técnicos e 59 requisitos funcionais que deveriam ser 

entregues em prazo curto após a assinatura do contrato. O sistema foi 

entregue com apenas 10 telas (Doc. nº 113537/2019), revelando que o preço 

pago para uma licença é muito alto.  

 

Para efeito de simples comparação, visto que nesse momento não será 

realizada a contagem de pontos de função desse sistema, apresenta-se uma contagem de 

pontos de função de um software que foi feito por essa mesma equipe de auditoria na 

auditoria realizada no processo 248380/2017 (Doc. nº 113550/2019). Assim, na 

comparação, verifica-se uma grande divergência, conforme apresentada nas tabelas 

abaixo: 
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Qtde telas do sistema TCE Valor contratado 

10 R$ 307.590,71 

 

Qtde telas sistema auditado no processo 

348380/2017 (Doc. nº 113560/2019) 

Valor contratado 

142 R$ 356.348,16 

 

Vale ressaltar que a comparação entre os sistemas é aproximada, pois cada 

um tem suas próprias características, funcionalidades e requisitos distintos, porém 

apresenta fortes indícios de sobrepreço/superfaturamento no valor atribuído ao software 

adquirido pelo TCE, que serão apurados detalhadamente em fiscalização posterior, mas 

pode-se afirmar com segurança que houve superfaturamento em valor mínimo de R$ 

3.949.921,78 em relação às licenças. 

 

c) Ausência de pesquisa de mercado para aquisição da solução que permitisse 

escolher a solução mais viável e econômica para o TCE/MT 

 

O Produto adquirido não foi dimensionado em métrica aceitável, 

consequentemente não houve pesquisa de mercado para avaliar as possibilidades 

ofertadas pelo mercado para tal solução, como a aquisição de um software pronto com 

eventuais customizações, assim como o desenvolvimento de uma solução similar pela 

Instituição com servidores próprios ou por meio de terceirização. 

 

Em relação aos estudos técnicos preliminares e a necessária avaliação do 

mercado em contratações na área de T.I., o TCU já se manifestou dando ênfase ao Art. 11 

da Instrução Normativa nº 04/2010-MP/SLTI, substituída pela IN nº 04/2014-MP/SLTI, na 

qual estabelece que a escolha da solução deve se dar somente após a especificação dos 

requisitos pela área demandante e da identificação das diferentes soluções que atendam 

aos requisitos, com a consequente análise e comparação entre os custos totais. Vejamos 

trecho do Relatório do Acórdão 3370/2013-TCU-Plenário que aborda a questão:  
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“16. Antes de qualquer estudo técnico, a área requisitante, no caso a Diretoria de 
TI, indicou a contratação da solução Blade. No inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/1993 
(aplicável subsidiariamente ao caso por força do art. 9º da Lei 10.520/2002), está 
especificado que o projeto básico será “elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares”. O art. 11 da IN 4/2010, que detalha como devem ser 
estes “estudos técnicos preliminares” para TI, determina que a escolha da solução 
de TI e sua justificativa se darão após: a definição e especificação dos requisitos 
(conforme arts. 12 e 13 da mesma instrução); a identificação das diferentes 
soluções que atendam os requisitos; e a análise e comparação entre os custos totais 
de propriedade das soluções identificadas.” (GRIFOU-SE)  

  

A decisão acima cita a Instrução Normativa nº 04/2010-MP/SLTI, que 

substituiu a IN nº 04/2008 expressamente em seu Art. 32, pode ser traduzida na 

operacionalização das exigências estabelecidas em lei sobre o planejamento para a 

contratações na área de tecnologia da informação, como a exigência dos estudos técnicos 

preliminares (Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX) e Termo de Referência ou Projeto Básico 

(Lei 8.666/1993, art. 7º, inciso I, § 2º, inciso I, §§ 6º e 9º), indicando como se deve realizar 

adequadamente as exigências da lei, em conformidade com o Guia de boas práticas em 

contratação de soluções de tecnologia da informação do Tribunal de Contas da União12.  

  

A referida norma é um importante referencial para os órgãos públicos no que 

diz respeito às contratações de soluções de TI, sendo uma das principais normas sobre o 

tema, e também é citada pelo TCE/MT no Plano Diretor de Informática aprovado em 2011, 

bem como nos termos de referência elaborados pelo Secretário de Tecnologia da 

Informação Odilley Fátima Leite de Medeiros (Doc. nº 114005/2019, proc. 1282-3/2012, 

pág. 3). 

 

Portanto, o planejamento adequado de contratações na área de Tecnologia 

da Informação era obrigação e responsabilidade dos agentes envolvidos na contratação. 

 

d) Item do Contrato relativo à manutenção do software com superfaturamento 

 

 

                                                 
12 Disponível em https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/guia-de-boas-praticas-em-contratacao-de-solucoes-de-tecnologia-
dainformacao-1-edicao-FF8080816364D7980163D6585C2541A7.htm 
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O Contrato possui maior valor em licenças (item 1), mas também possui o 

item 3 com 4 mil horas por R$ 1.356.760,00 para manutenção evolutiva do software, ou 

seja, valor muito alto para customização e evolução de um software já pronto no primeiro 

ano, pois o valor de uma licença custa R$ 307.590,71, então o valor para a customização 

é superior em mais de 4 vezes o valor do software, contrariando até mesmo o próprio 

Secretário de Tecnologia da Informação Odilley Fátima Leite de Medeiros em outros termos 

de referência, em que afirma que o custo de manutenção é de cerca de 5% do valor do 

software, como se vê no processo nº 13068-0/2013 (Doc. nº 114034/2019, pág. 15) e no 

processo nº 6386-0/2012 (Doc. nº 113930/2019, pág. 18), ambos para contratação de 

software por valores parecidos com os do presente processo e que serão detalhados em 

tópicos específicos.  

 

Portanto, o próprio entendimento expressado pela Secretaria de Tecnologia 

da Informação do TCE/MT é de que a manutenção/customização equivale a 5% do valor 

do software, portanto, seria de R$ 15.379,53 para cada licença, portanto, houve 

superfaturamento de R$ 1.341.380,46 no item manutenção do contrato. 

 
e) Pesquisa de preços realizada apenas para dar aparência de legalidade 

 

A pesquisa de preços foi realizada na fase interna da licitação foi composta 

por propostas comerciais das empresas DBA, Trinix e a própria Simetrya, e tais empresas 

comumente ofertam propostas em outras licitações vencidas pela empresa Simetrya, como 

verificado no processo nº 28705-9/2013 do TCE/MT (Doc. nº 113490/2019, págs. 28 a 32), 

no processo de Adesão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para adesão à ata de 

registro de preços do TCE/MT para contratação do Consórcio Simaker (Doc. 114043/2019, 

págs. 56 a 60). Tais propostas na fase interna possuem valores com indícios de sobrepreço 

e pouco acima do contratado. 

 

Percebe-se que a pesquisa de preços realizada considerou apenas propostas 

comerciais de 3 empresas, sem considerar preços praticados na administração pública, 
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contrariando a Resolução de Consulta nº 20/2016 que consolidou o entendimento 

consagrado no TCE/MT e, inclusive, revogou expressamente a Resolução de Consulta nº 

41/2010 que vigorava na época da contratação e que expressava entendimento de que os 

preços praticados na administração pública deveriam ser considerados na pesquisa de 

preços, como se vê a seguir: 

Resolução de Consulta nº 41/201013 
Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. CONSULTA. 

LICITAÇÃO. BALIZAMENTO DE PREÇOS. COMPRA DIRETA. POSSIBILIDADE. 1 
– Nos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação deve-se justificar o preço, 
nos termos do art. 26 da lei nº 8.666/1993. nos processos de dispensa de licitação 
que seguirem as diretrizes do art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993, e demais incisos 
quando couber, devem apresentar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) 
propostas válidas para justificar a compatibilidade do preço oferecido pelo 
fornecedor com o vigente no mercado. 2- O balizamento deve ser efetuado pelos 
praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, no 
mercado, no fixado por órgão oficial competente, ou, ainda por aqueles constantes 
do sistema de registro de preços. (GRIFOU-SE) 

 

A presente licitação ainda exigia em seu edital a homologação da solução 

previamente à sessão de lances e 3 empresas solicitaram credenciamento indicando links 

para acesso (Doc. nº 113485/2019, págs. 136 a 138) que na presente data não possui o 

sistema indicado e no processo também não consta informações sobre o funcionamento 

dos referidos sistemas e sua aprovação com a comprovação de que tais sistemas das 

empresas concorrentes atenderam os 18 requisitos técnicos e 58 requisitos funcionais 

especificados no termo de referência. 

 

f) Parecer Jurídico com erro grosseiro e ato de homologação e assinatura do 

contrato sem observância de questões básicas afetas ao cargo de 

Conselheiro 

 

A análise do processo de aquisição revela que os agentes que atuaram no 

processo não tomaram medidas efetivas para evitar que tais ilícitos ocorressem. 

 

                                                 
13 Disponível em 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00018304/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Consulta%20n%C2%BA%200041-
2010.pdf 
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Primeiramente a definição de métrica aceitável para o software a ser 

adquirido, com a ausência de pesquisa de mercado para avaliar as opções existentes, como 

o desenvolvimento pela própria equipe do TCE/MT ou terceirizada por meio de fábrica de 

software, já que existia contrato com esse objeto em vigor (Contrato nº 04/2012 com a 

Ábaco), ou ainda a solução adotada que foi a contratação de software já existente. 

 

Outra questão não abordada e que possui relação com a primeira foi a 

pesquisa de preços realizada com 3 empresas, em detrimento ao balizamento por preços 

praticados no âmbito da administração pública, como estabelece a Resolução de Consulta 

nº 20/2016 que consolidou o entendimento consagrado no TCE/MT, inclusive revogou 

expressamente a Resolução de Consulta nº 41/2010 que tratou de responder consulta 

formulada para o caso de contratação direta, mas que expressava o entendimento de que 

os preços praticados na administração pública deveriam ser considerados na pesquisa de 

preços, como se vê a seguir: 

Resolução de Consulta nº 41/201014 
Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. CONSULTA. 

LICITAÇÃO. BALIZAMENTO DE PREÇOS. COMPRA DIRETA. POSSIBILIDADE. 1 
– Nos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação deve-se justificar o preço, 
nos termos do art. 26 da lei nº 8.666/1993. nos processos de dispensa de licitação 
que seguirem as diretrizes do art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993, e demais incisos 
quando couber, devem apresentar pesquisa de preços com no mínimo 03 (três) 
propostas válidas para justificar a compatibilidade do preço oferecido pelo 
fornecedor com o vigente no mercado. 2- O balizamento deve ser efetuado pelos 
praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, no 
mercado, no fixado por órgão oficial competente, ou, ainda por aqueles constantes 
do sistema de registro de preços. (GRIFOU-SE) 

 

Em todas as prorrogações o tema não foi enfrentado no parecer jurídico e em 

quaisquer outros atos do processo, inclusive na autorização final pelos Conselheiros 

Presidentes que inclusive participaram de julgamentos sobre o tema. 

 

g) Relatórios do Fiscal de Contrato meramente formais, produzidos pelo mesmo 

servidor que atestou a liquidação das despesas e que não fiscaliza 

                                                 
14 Disponível em 
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efetivamente  

 

Percebe-se no processo que os relatórios de fiscalização elaborados pelo 

fiscal de contrato, o secretário Odilley Fátima Leite de Medeiros (Doc. nº 113485/2018, págs. 

285, 286 e 293) são relatórios apenas formais que não abordam minimamente o 

procedimento de fiscalização adotado pelo agente competente. 

 

Em outros processos, como o de nº 1282-3/2013 (Doc. 114005, 114012 e 

115089/2019), há planilhas com a lista dos contratos de tecnologia da informação que 

evidenciam que tais contratos possuíam como fiscal o Secretário de Tecnologia da 

Informação Odilley Fátima de Medeiros ou o subsecretário Jocimauro Bento do Carmo, 

agentes públicos com capacidade técnica adequada para a fiscalização, mas que exerciam 

cumulativamente o papel de gestor e fiscal do contrato e na prática não realizavam qualquer 

fiscalização nestes contratos, sempre com o conhecimento e anuência dos demais agentes 

que atuaram no processo, a exemplo do controle interno que jamais apontou qualquer 

irregularidade no período entre 2012 e 2015, os Secretários de Gestão que estavam 

hierarquicamente acima da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como os 

presidentes do TCE/MT entre 2012 e 2015, Conselheiros José Carlos Novelli e Waldir Júlio 

Teis, que nomearam e mantiveram tais agentes como gestores e fiscais dos contratos de 

T.I.. 

 

  Diante do exposto, conclui-se pela ocorrência de superfaturamento no valor 

total de R$ 5.291.302,24 que pode sofrer alguns ajustes na posterior fiscalização, diante da 

contagem de pontos de função, que terá o propósito de calcular o tamanho do software em 

métrica mundialmente aceita, definindo-se com maior exatidão o valor do software e 

consequentemente o total do superfaturamento. 

 

2.3.2.  Contratos 07/2014 e 26/2014 (Doc. nº 113490/2019) 

 

Os contratos referem-se a “Registro de Preço para eventual contratação de 
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empresa capacitada no fornecimento, implantação, manutenção e customização de uma 

solução web de recepção, validação, monitoramento e armazenamento de arquivos 

eletrônicos e possíveis formas de integração com sistemas financeiros, visando dotar a 

administração pública de um instrumento de gestão de documentos fiscais recebidos para 

fins de pagamento, conforme anexos”. 

 

A licitação foi processada no processo administrativo nº 287059/2013 (Doc. 

113490/2019), originou a Ata de Registro de Preços 13/2013 no valor de R$ 3.344.999,78, 

na qual o TCE fez duas adesões, a primeira derivou o contrato 007/2014 que foi firmado no 

valor de R$ 1.417.119,49 e aditivado em mais R$ 354.279,87, totalizando R$ 1.771.399,36. 

O contrato foi novamente aditado em mais 12 meses no valor de R$ 1.771.399,36, o que 

elevou o custo total para R$ 3.542.798,72. 

 

Já o contrato 026/2014 foi firmado com o valor de R$ 27.945,33, porém, não 

houve execução de despesas nessa contratação, motivo pela qual não haverá análise 

dessa contratação. 

 

Na análise da contratação, verificou-se as seguintes irregularidades 

referentes ao contrato 007/2014: 

 

a) Pesquisa de preços insuficiente 

 

A pesquisa de preços foi realizada apenas em 3 empresas com indícios de 

sobrepreço, já que tais empresas são comumente utilizadas em outros processos licitatórios 

para ofertar propostas para dar aparência de legalidade às aquisições. Os Orçamentos 

foram ofertados sem critério técnico para detalhamento do preço, já que não há 

especificação clara do produto a ser entregue e sem dimensão do produto. 

 

b) Origem da contratação em unidade em unidade distinta da área de 

negócio da instituição 
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A solicitação de aquisição partiu da Unidade de T.I. e não do setor responsável 

pelo negócio (Secretaria de Orçamento e Finanças) e não guarda relação com o 

Planejamento Estratégico da Instituição. 

 

c) Ausência de dimensionamento do que se pretende contratar 

 

O projeto básico ou estudos técnicos preliminares não possui o necessário 

dimensionamento do produto a ser adquirido em métrica aceitável, consequentemente não 

há pesquisa de mercado para avaliar as possibilidades ofertadas pelo mercado para tal 

solução, como a aquisição de um software pronto com eventuais customizações, assim 

como o desenvolvimento de uma solução similar pela Instituição com servidores próprios 

ou por meio de terceirização. 

 

d) Sobrepreço na contratação 

 

Indício de que o software foi contratado com sobrepreço, pois solução similar 

era vendida pela empresa própria Simetrya à iniciativa privada desde sua fundação por 

valores muito inferiores. 

 

O próprio Termo de referência (Doc. 113490/2019, págs. 19 a 21) possui o 

detalhamento dos requisitos técnicos e funcionais do software, revelando que tal software 

é bem menor que o software fiscalizado por esta equipe de auditoria no processo 

248380/2017 (Doc. nº 113550/2019), com realização de contagem de pontos de função, 

conforme detalhamento no item 2.3.1 desta informação técnica, assim, se aquele software 

mais complexo custou R$ 356.348,16, fica evidenciado que o valor pago neste contrato da 

Simetrya possui um superfaturamento mínimo de R$ 3.569.121,05, haja vista que o valor 

total liquidado e pago obtido no Fiplan (Doc. anexo, ID 4363) foi de R$ 3.925.469,21. 

 

Naquele software que houve contagem de pontos de função que é maior que 
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o software objeto deste contrato, conforme requisitos funcionais descritos no termo de 

referência. 

 

e) Controle ineficientes dos envolvidos no processo de aquisição 

 

Os servidores envolvidos nas etapas do processo de aquisição não tomaram 

medidas proativas para impedir que as irregularidades ocorressem, tais como: setor 

demandante já detalhado nos itens anteriores; secretaria de administração, comissão de 

licitação e presidência que deram seguimento ao processo ao invés de sanar as 

irregularidades; parecerista jurídico que não abordou questões básicas de um processo 

licitatório caracterizando erro grosseiro; presidência que homologou o processo licitatório 

de grande vulto e firmou contrato e registrou ARP, especialmente quando comparado às 

aquisições de anos anteriores, bem como de outros órgãos públicos de Mato Grosso. 

 

f) Aditivos sem justificativas  

 

Os termos aditivos de acréscimo de 25% sem qualquer justificativa da 

necessidade que indicasse o aumento do serviço contratado. 

 

g) Pagamento em dobro do software, como se fosse serviço continuado  

 

Prorrogação contratual sem justificativas por mais 12 meses como se fosse 

serviço continuado, dobrando o valor contratado, quando o objeto não apresenta tais 

características, com conivência de todos os atores envolvidos, desde o setor demandante 

até a presidência que firmou o novo aditivo. 

 

h) Valor superior aos ofertados na licitação quando considerados os 

aditivos realizados 

 

Os acréscimos do contrato resultaram em valores muito superiores aos 
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orçamentos que foram ofertados por outras empresas na fase da licitação para sistema com 

as mesmas características. 

 

i) Valor da contratação e liquidação com valores divergentes 

 

Na contratação verifica-se que o valor total foi R$ 3.542.798,72, porém os 

dados obtidos no Fiplan (Doc. anexo, ID 4363) apontam para o valor liquidado de 

R$ 3.925.469,21. 

 

j) A atuação do Controle Interno foi apenas formal 

Assim como nos demais casos, o controle interno limitou-se a preencher um 

checklist padrão sem relatar os procedimentos executados, sem abordar a efetividade da 

pesquisa de preços e a existência de pesquisa de mercado, e com prazo de análise 

extremamente curto, já que o parecer da unidade foi emitido no mesmo dia do parecer 

jurídico (Doc. 113490/2019, págs. 316 a 320). 

 

Diante do exposto, conclui-se que houve superfaturamento e R$ 3.569.121,05 

neste contrato nº 07/2014 da empresa Simetrya. 

 

2.4.  Contrato da empresa Complexx Tecnologia Ltda (Doc. nº 

113511/2019)  

 

2.4.1. Contrato 004/2013 

 

O contrato refere-se à “Aquisição de licenças de uso de software Check Point 

com atualização (subscrição) e serviços especializados em instalação, configuração e 

manutenção de ambientes com os softwares da Check Point, suporte e capacitação oficial, 

para atender ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme especificações e 

condições contidas no edital 004/2012, Termo de Referência, Especificações Técnicas e 

seus anexos, por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços 002/2012/TIC/CEPROMAT 
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– Processo 365563/2012, Pregão 004/2012/CEPROMAT – Processo 365563/2012”. 

 

Na análise da contratação, verificou-se as seguintes irregularidades 

referentes ao contrato 004/2013: 

 

a) Contratação realizada e não executada 

 

O valor do contrato de R$ 3.402.790,71 está com valor condizente com o 

mercado, visto que as licenças foram contratadas por um período de 3 anos, no entanto, o 

firewall Check Point não foi instalado na época da liquidação da despesa e validade desse 

contrato. Como se evidencia em no Plano de implantação do firewall de 04/11/2017 

realizado pela empresa Global IP por meio do contrato 30/2017 (Doc. 113753/2019) na qual 

verifica-se que o Check Point foi instalado no final de 2017 com a contratação de nova 

empresa e que antes de 2017 só havia sido utilizado pelo TCE/MT em 2008 e 2009, como 

se observa na resposta do responsável pela infraestrutura do TCE/MT Edson (Doc. 

115560/2019). 

 

b) Contratação desnecessária 

 

O Tribunal de Contas do Estado já possuía um ambiente de segurança de 

perímetro com a própria empresa Aker Consultoria Ltda, inserida no Contrato de link com a 

Oi, conforme informação obtida com o responsável pela infraestrutura do TCE/MT Edson 

(Doc. 115560/2019), cujo valor total contratado para link e firewall era de R$ 354.221,155 

(Doc. 117466/2019). 

 

O e-mail citado revela que tal solução de firewall da empresa Aker funcionou 

no TCE/MT até 2017, quando foi instalado o firewall da Check Point na vigência do Contrato 

nº 30/2017, conforme o termo de instalação mencionado no item anterior e a resposta 

supracitada do responsável pela infraestrutura do TCE/MT. 
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  Portanto, ficou evidenciado o superfaturamento no valor total do contrato nº 

04/2013 de R$ 3.402.790,71, pois restou comprovado que os serviços não foram prestados. 

 

2.5.  Contrato nº 15/2015 – processo nº 13970-0/2015 com o Consórcio 

Simaker – (Doc. nº 114043/2019 e 114054/2019) 

 

O contrato refere-se à “Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas, 

especializada para a prestação de serviço de Segurança de Perímetro com soluções em 

alta disponibilidade para o TCE-MT, compreendendo o fornecimento, a instalação, o suporte 

técnico, o treinamento, o gerenciamento e o monitoramento dos serviços de: Firewall, 

Prevenção de Intrusão (IPS), Filtro de Conteúdo Web (Webfilter) com cache, Antimalware 

de gateway, MailRelay Antispam, Firewall de Aplicação web (WAF), solução de 

comunicação móvel segura além de serviço de suporte e teste de penetração por meio de 

banco de horas, conforme especificações constantes no Termo de Referência 185/2015”. 

 

O contrato 015/2015 foi firmado com valor de R$ 12.550.035,12 e realinhado 

para R$ 12.550.000,00. 

 

Na análise da contratação, verificou-se as seguintes irregularidades 

referentes ao contrato 015/2015: 

 

a) Sobrepreço na contratação e superfaturamento 

 

O valor do contrato de R$ 12.550.035,12 para um período de 12 meses é pelo 

menos 15 vezes superior ao valor de mercado que foi recentemente apurado pela equipe 

técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso quando auditava o Pregão 

Presencial nº 008/2018, Ata de Registro de Preços nº 007/2018/ALMT e Contrato nº 

026/2018/SCCC/ALMT realizado entre a Assembleia Legislativa e o Consórcio BLOCKTRIA 

(Processo 34.025-1/2018 - TCE/MT). 
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Naquela auditoria, o valor de mercado apurado pela equipe foi de 

R$ 832.888,92 anual (Doc. nº 113771/2019, fl. 4), cujas conclusões da equipe foram 

relatadas na decisão singular do Conselheiro Luiz Henrique Lima em 18/12/2018 

(Doc.131599/2019) e que resultou na suspensão daquele contrato poucos dias depois (Doc. 

131607/2019), na qual o estudo será replicado nesta oportunidade: 

 

Informa-se que os números dos documentos abaixo foram replicados e 

atualizados nesse processo: 

 
2.4.1. Pesquisa de preços realizada pela equipe de 

auditoria 
 
Como preconizado pelo TCE/MT na Resolução de Consulta 

nº 20/2016 e em precedentes do TCU já citados, a pesquisa de preços deve 
priorizar os preços praticados pela administração pública para objetos 
similares. 

 
Esta equipe de auditoria realizou ampla pesquisa e obteve 11 

licitações realizadas por órgãos públicos diferentes, no entanto, como 
abordado anteriormente, apenas uma licitação possuía definição similar ao 
Pregão nº 08/2016 da AL/MT, realizada pela Defensoria Pública da União – 
DPU (Doc. nº 113803/2018). 

 
As demais licitações e contratações foram realizadas da 

maneira mais comum para o serviço de segurança de perímetro, ou seja, 
aquisição de solução de firewall consistente em appliance 15  contendo 
equipamentos e software, atualização do software, acrescidos de suporte 
técnico do fabricante, instalação e treinamento, tudo para 5 anos, já que foi 
observado que a solução de firewall costuma ser adquirida na maioria dos 
casos por esse tempo, como se observa em diversas licitações (Agencia 
Nacional de Aviação Civil – ANAC – Doc. nº 229470/2018, Universidade 
Federal Oeste da Bahia – Doc. nº 113804/2018 e Detran Rondônia – Doc. nº 
229438/2018). 

 
Em alguns casos a compra não possuía itens claramente 

definidos de forma a se obter o valor da atualização do software do firewall 
para 1 ano, mas em nenhum dos casos em que foi possível obter, o valor era 
superior a 70% do custo da solução por 1 ano, razão pela qual na 
impossibilidade de obter-se o valor exato da atualização do software, atribuiu-
se o percentual de 70% sobre o valor anual do appliance. 

 
Como os preços públicos obtidos consideraram inclusive a 

instalação e treinamento e para os serviços necessários para a administração 
e operacionalização da solução de firewall no órgão, a maioria dos Órgãos 

                                                 
15 Um appliance de computador geralmente é um dispositivo de hardware separado e dedicado com software integrado, especificamente 
projetado para fornecer um recurso de computação específico. (Fonte: wikipedia) 
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públicos possuem servidores efetivos ou terceirizados que desempenham tal 
função, na maioria dos casos foi atribuído o valor médio obtido em pesquisa 
complementar junto à 5 Órgãos públicos de Mato Grosso. 

 
Esta pesquisa foi realizada no Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso – TCE/MT, Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJ/MT, 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso – MPE/MT, Secretaria de 
Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, Secretaria de Educação 
do Estado de Mato Grosso – SEDUC/MT, que em todos os casos, possuem 
infraestrutura de tecnologia da informação similar ou superior à Assembleia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso – AL/MT. 

 
Assim, nos casos em que a licitação também tratou de 

serviços para administrar e operacionalizar a solução de firewall, atribui-se tal 
valor para a composição de preços para 5 anos, de forma a permitir a 
comparação com o Pregão Presencial nº 08/2018 da AL/MT, já nos casos em 
que o valor foi obtido diretamente com o órgão, por meio de questionário, 
atribuiu-se tal valor, no entanto, para os casos em que a licitação não tratou 
deste item de serviço e não foi aplicado o questionário, atribuiu-se a média 
obtida no questionário aplicado a esses 5 órgãos públicos mato-grossenses, 
descartando-se os valores obtidos junto à SEFAZ/MT e SEDUC/MT, pois tais 
valores referiam-se a administração de solução em descontinuidade, sem 
atualização do software e apresentaram valores bem inferiores, que 
diminuiriam ainda mais o valor de referência obtido. 

 
Ressalta-se que a aplicação destes questionários nos 5 

órgãos de MT revelou que em nenhum dos casos era necessário mais que 1 
(uma) pessoa para administrar e operar a solução de firewall no órgão 
durante o horário comercial, com eventuais e raros atendimentos fora do 
horário normal de expediente, razão pela qual, nos casos em que foram 
obtidos valor de serviço na unidade de medida h (hora), atribuiu-se 8 horas 
diárias, por 23 dias no mês, por 12 meses, chegando-se ao número de 2.208 
horas anuais. 

 
Para o preço público obtido na licitação da DPU, cujo modelo 

de contratação assemelha-se ao da AL/MT, a proposta da Oi Telefonia 
contempla 2 appliances da Check Point, modelo 15600 que é superior ao 
exigido na AL/MT, e como na AL/MT exigiam-se 4 appliances (2 internos e 2 
externos), apesar de presumir que os custos são inferiores ao dobro, já que 
os serviços não serão dobrados, atribuiu-se o dobro do valor obtido para 2 
appliances. 

 
Todos os preços obtidos junto a órgãos públicos referem-se 

à solução de firewall dos principais fornecedores mundiais, conforme o 
Gartner Group, em modelos similares ou superiores aos requisitos exigidos 
no Termo de Referência da AL/MT, como pode-se observar na planilha 
elaborada por esta equipe de auditoria (Doc. nº 113806/2018), com base no 
datasheet dos fabricantes. 

  
Por fim, após a catalogação e transformação das 

informações em unidades de medida comparáveis, a equipe apresentou o 
valor médio e a mediana, mas optou pela mediana para calcular o valor de 
mercado (preço de referência), já que esta medida de posição sofre menos 
influência dos extremos (valor mais baixos e mais altos), a diferença entre 
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eles foi de apenas 2% e qualquer uma das duas é referenciada pelo TCU 
como adequada, nos termos do Acórdão nº 3068/2010 que afirmou “o preço 
de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que 
constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de 
uma forma mais robusta os preços praticados no mercado”. 

 
Considerando as observações explicadas acima para 

obtenção dos preços públicos, esta equipe de auditoria elaborou a planilha 
de preços para obtenção do valor de mercado (Doc. nº 113808/2018, págs. 1 
a 4), cujas notas explicativas para cada valor obtido estão contidas em outra 
planilha (Doc. nº 113808/2018, págs. 5 a 7), e resultou no valor de 
R$ 4.164.444,60 para 5 anos da solução de firewall nos termos do objeto do 
Pregão Presencial nº 08/2018 da AL/MT, com valor anual de R$ 832.888,92. 

 

b) Contratação sem considerar que o TCE/MT já possuía ambiente de 

segurança e com preço muito inferior, caracterizando superfaturamento 

no Contrato com o Consórcio SIMAKER 

 

O Tribunal de Contas do Estado já possuía um ambiente de segurança de 

perímetro com a própria empresa Aker Consultoria Ltda, inserida no Contrato de link com a 

Oi, conforme informação obtida com o responsável pela infraestrutura do TCE/MT Edson 

(Doc. 115560/2019), cujo valor total contratado para link e firewall era de R$ 354.221,155 

(Doc. 117466/2019, pág. 5), ou seja, muito abaixo do novo contrato firmado com o 

Consórcio Simaker para o serviço de firewall da mesma empresa Aker, assim, tal preço 

antes praticado no TCE/MT deveria ter sido utilizado como parâmetro para a nova 

contratação, que ao invés de R$ 354 mil por ano, foi firmado por mais de R$ 10 milhões ao 

ano. 

 

Não obstante o valor contratado ter sido com altíssimo sobrepreço, o valor 

executado em 2015 foi de R$ 549.912,87 por apenas 2 meses (novembro e 

dezembro/2015), pois o pedido do empenho só ocorreu em 4/11/2015, caracterizando alto 

superfaturamento no curto período de 2015, já que o contrato foi reduzido e encerrado em 

2016 pela nova Secretária de Tecnologia da Informação e o valor do contrato anterior seria 

de R$ 59.000,00 para os 2 meses, revelando superfaturamento de R$ 490.912,87 neste 

contrato para 2015. 
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c) Contratação sem considerar que já havia outro contrato em vigência e 

com preço muito superior ao contrato em vigor 

 

No exercício de 2015, o TCE/MT mantinha o contrato 004/2013 vigente com 

a empresa Complexx Tecnologia Ltda, pois havia contratado, liquidado e pago pelo firewall 

da Check Point por pouco mais de R$ 1,1 milhão de reais por ano e por um período de 3 

anos. 

 

Porém o firewall da check point contratado e pago não foi implantado no 

período, como se observa na resposta obtida com o responsável pela infraestrutura do 

TCE/MT Edson (Doc. 115560/2019 -  e-mail resposta do Edson) em que afirma que o 

firewall da Check Point apenas foi instalado em 2017, na vigência do Contrato nº 30/2017, 

anexando ainda o termo de instalação (Doc. 113753/2019 -  termo de instalação anexo e-

mail Edson), bem como informando na sequência que o firewall da Checkpoint antes de 

2017 só foi utilizado em 2008 e 2009. 

 

Tais informações e evidências caracterizam claramente que o contrato nº 

004/2013 com a empresa Complexx estava vigente, já havia sido pago integralmente e não 

havia sido cumprido e, mesmo assim, firmou-se outro contrato com o Consórcio SIMAKER 

para outro firewall, caracterizando dolo na conduta do agente público por contratação e 

pagamento em duplicidade para o mesmo serviço. 

 

Esclarece-se que o valor do contrato 004/2013 é um pouco superior à média 

de mercado encontrado pela equipe do TCE/MT pois o ambiente de segurança Check Point 

é considerado uns dos melhores do mundo pela Gartner Group, enquanto a solução da 

Aker não consta neste rol; 

 

No exercício de 2016, quando houve alteração na direção da Tecnologia da 

Informação do TCE/MT, o contrato 015/2015 foi encerrado e a solução Check Point foi 

instalada com uso até 2017, quando foi firmado um novo contrato nº 30/2017 com a 
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empresa Global IP para manter o firewall da Check Point no TCE/MT (Doc. 130699/2019). 

 

2.6.  Contratos da empresa Serprel – CNPJ nº 05.403.765/0001-96   

  

2.6.1. Contrato 34/2012 (Doc. nº 113930/2019)  

  

O processo de aquisição nº 6386-0/2012 (Doc. 113930/2019) resultou no 

Contrato nº 34/2012 cujo objeto era “Aquisição de solução tecnológica permanente e inte-

grada de forma a permitir a implantação do projeto Autos Digitais no âmbito do TCE/MT, 

aderente ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, PDI, garantindo legali-

dade, segurança, celeridade e qualidade das atividades correlatas ao processo eletrônico, 

incluindo a cessão do código fonte, transferência de tecnologia, de direitos autorais e patri-

moniais e manutenção mensal da solução por 02 (dois) anos”.  

  

O Termo de Referência nº 343/2012, elaborado em 3/4/2012 pelo Secretário 

de Tecnologia da Informação Odilley Fátima Leite de Medeiros e o Secretário de Gestão 

Manoel da Conceição Silva (Doc. 113930/2019, págs. 4 a 30) revela que 4 soluções estão 

incluídas no projeto “Autos Digitais”, são elas: Processo Eletrônico, Plenário Virtual, Push e 

Diário Oficial de Contas, cujos conceitos dos 3 últimos podem ser obtidas no próprio site do 

TCE/MT1.   

  

Já o processo eletrônico é uma evolução do sistema Control-p implantado no 

TCE/MT em 2004, como se percebe em notícia antiga disponível no site2, mantido até os 

dias atuais pelo mesmo analista de sistema Manoel Castrillon, citado na reportagem, e que 

ao longo dos anos sofreu inúmeras evoluções, inclusive para a adição do processo eletrô-

nico sem o uso de papel internamente no TCE/MT, como se vê em notícias antigas no site 

do TCE ao se pesquisar o termo “Autos Digitais”3, com a disponibilização de seu manual no 

site do TCE em 18/8/2009 (registro 39), disponível no link4.  
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A evolução pretendida nesse contrato e que está indicada no termo de refe-

rência (Doc. 113930/2019, pág. 9) é tão somente a disponibilização de alguns serviços aos 

fiscalizados para permitir que a atuação nos processos pode ser realizada à distância, com 

o uso da internet, não exigindo o deslocamento até a sede do TCE/MT em Cuiabá, como 

cadastro, protocolo eletrônico, elaboração e juntada de peças processuais, assinatura ele-

trônica de peças juntadas, já que a movimentação e localização dos processos sempre 

esteve disponível no sistema no site do TCE/MT, o que não caracteriza evoluções no sof-

tware de grande complexidade.  

  

Os autores do termo de referência ainda tentam passar a impressão nas pá-

ginas seguintes (Doc. 113930/2019, págs. 10 a 12) de que se trata da adoção do processo 

eletrônico inclusive internamente, que o TCE/MT utiliza papel para todos os seus processos 

e que o contrato resolverá tal questão, o que não reflete a realidade, como explicado e evi-

denciado documentalmente acima.  

  

O contrato inicialmente foi firmado no valor de R$ 4.925.000,00 sendo aditi-

vado por duas vezes, a primeira de 17%, no valor de R$ 759.484,86 e o segundo em mais 

17% no valor de R$ 759.484,86, totalizando R$ 6.447.784,56 liquidado e pago conforme 

informações extraídas do sistema FIPLAN.   

  

Na análise preliminar da contratação, verificou-se as seguintes irregularida-

des referentes ao contrato 034/2012 para o projeto “Autos Digitais”:  

  

2.6.1.1. Especificações restritivas à competição e impossibilidade de qualquer 

empresa ser habilitada no certame  

  

O Termo de Referência nº 343/2012, elaborado em 3/4/2012 pelo Secretário 

de Tecnologia da Informação Odilley Fátima Leite de Medeiros e o Secretário de Ges-

tão Manoel da Conceição Silva (Doc. 113930/2019, págs. 4 a 30) possui algumas especifi-

cações restritivas para a competição na licitação, são elas:  
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a) Apresentação da solução pronta antes da realização do certame como re-

quisito para participação (Doc. 113930/2019, pág. 29, item PH 01) contemplando todos os 

17 requisitos técnicos e 54 requisitos funcionais especificados no termo de referência, com 

1 dia útil para instalar após assinatura do contrato e 4 meses para customizar.  

  

Não há menção no termo de referência a critérios para aceitabilidade do sof-

tware se o mesmo atender apenas parte dos requisitos especificados, assim, considera-se 

que a totalidade dos mesmos deve ser atendida. Tal exigência só se justificaria se hou-

vesse uma ampla pesquisa de mercado que evidenciasse a existência de vários softwares 

na iniciativa privada que atendessem a necessidade da Instituição, comprovando assim 

a factível concorrência, como ocorre em outras soluções como de editores de textos, fire-

wall, etc, no entanto, o processo não contempla qualquer pesquisa de mercado reali-

zada que demonstre isso.  

  

O termo de referência exige que a solução não customizada seja instalada em 

1 dia útil a partir da assinatura do contrato, com previsão de 4 meses para a customização 

necessária (Doc. 113930/2019, págs. 14 e 15, item 6.3 e 6.5).  

  

Tal prazo curto e combinado com as regras para homologação prévia da so-

lução indica que apenas alguns ajustes seriam realizados neste tempo de 4 meses para 

customização e ao analisarmos os requisitos funcionais das soluções, percebe-se que al-

gumas delas possuem requisitos específicos para uma solução existente em algum Tribu-

nal de Contas do país, como no caso do Módulo “Plenário Virtual” detalhados nos requisitos 

funcionais 7 a 37 (Doc. 113930/2019, págs. 23 a 26) que especificam questões de pauta 

de julgamento, emissão de parecer do Ministério Público de Contas, relatório e voto do 

conselheiro e algumas gravações de dados no sistema Control-P.  

  

Tal exigência leva-nos a conclusão de que apenas empresas que já desen-

volveram sistemas similares em outro tribunal de contas poderiam participar da licitação, 
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afinal a fase externa da licitação ocorreu em 25/5/2012 (Doc. 113930/2019, págs. 117 a 

120) e a suposta homologação da solução pelas empresas Ábaco, Sydcon e Serprel ocor-

reram em 31/5/2012 (Doc. 113930/2019, págs. 177 a 195), apenas 4 dias úteis após a pu-

blicação do edital e extrai-se dos sites de tais empresas que não possuem soluções desta 

natureza, caracterizando-se no mercado por outras soluções voltadas para controle admi-

nistrativo da administração pública.  

  

O termo de referência ainda exigia um atestado técnico que comprovasse a 

execução de serviços dessa natureza, no entanto nenhuma das empresas que participaram 

do certame apresentou tal atestado, conforme documentos anexados sobre o credencia-

mento (Doc. 113930/2019, págs. 196 a 268), o que reforça ainda mais a conclusão da 

equipe de auditores que nenhuma empresa poderia ser habilitada para o certame conforme 

as exigências do edital.  

  

b) Exigência de relação de pessoal técnico qualificado, com experiência no 

objeto e currículo anexado  

  

Tal exigência é restritiva à competitividade de qualquer certame conforme en-

tendimento dos tribunais de contas sobre o tema, já que exige que a empresa participante 

possua em seus quadros pessoal qualificado para o objeto do contrato, quando o correto 

seria exigir apenas após a formalização do contrato.  

  

Assim, estas especificações restringem a participação de eventuais fornece-

dores, podendo ainda resultar em aumento dos valores ofertados no certame.  

  

A Lei nº 8.666/1993 e a Lei 10.520/2002 que dispõe sobre a aquisição de bens 

e serviços comuns na modalidade de pregão, assim estabelecem:  

Lei nº 8.666/1993  
Art. 3o  (...)  
§ 1o É vedado aos agentes públicos:  
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I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competi-
tivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991;  
  
Lei nº 10.520/2002  
Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte:  
(..)  
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especifi-
cações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a com-
petição; (grifo da equipe)  

  

No mesmo sentido, os Tribunais de Contas possuem precedentes sobre tal 

caso, como se observa no julgado do TCU, a seguir:  

As exigências de que a placa mãe, a BIOS e o software de gerenciamento sejam 
do mesmo fabricante do equipamento a ser adquirido, bem como a exigência das 
certificações (FCC, UL 60950-1, IEC 60950-1 e CE) , como requisitos de habilitação, 
afrontam o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993.  
(TCU – Acórdão nº 855/2013 - Plenário; Julgamento: 10/4/2013; Relator: José 
Jorge)  

  
Além do mais, percebe-se nos documentos juntados para credenciamento 

das empresas no certame (Doc. 113930/2019, págs. 196 a 268) a inexistência de tal relação 

de pessoal qualificado, o que contraria a vinculação ao edital, também prevista no Art. 41 

da lei nº 8.666/93.  

  

Outro fator extremamente relevante sobre o módulo “Processo Eletrônico” é 

que trata-se de módulo totalmente relacionado aos demais módulos do sistema Control-P, 

cuja integração com o mesmo é requisito fundamental para o funcionamento do mesmo, 

tanto é que no anexo III do termo de referência, apenas o primeiro quadro com 7 requisitos 

técnicos faz menção ao “Processo Eletrônico” com o “RT06 – Utilizar webservice para inte-

gração com softwares pré existentes”, sem quaisquer outros requisitos para o funciona-

mento, muito menos quais webservices deverão ser desenvolvidos para a correta integra-

ção com o sistema CONTROL-P já existente no TCE/MT.  

  

2.6.1.2. Contratação sem definição clara do objeto a ser contratado  

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm


 

 

63/109 

 

  

Como bem detalhado no item “2.6.1.1. a)” desta informação técnica, não 

há definição clara do objeto a ser contratado, como ausência de definição dos webservices 

necessários para integração, ausência de quaisquer requisitos funcionais sobre o funciona-

mento do módulo “Processo Eletrônico, até porque o termo de referência é contraditório 

ao identificar algumas necessidades no quadro exposto na página 9 que resume-se no pro-

cesso eletrônico para fiscalizados e no texto das páginas 10 a 12, que dá a impressão de 

que contemplará todos o processo já existente no TCE, inclusive a tramitação interna.  

  

Tais omissões quanto à especificação dos produtos, além de não permitir que 

qualquer empresa seja habilitada, como bem exposto no item “6.1.1.1, a)”, não permitiria 

a qualquer empresa apresentar uma proposta financeira factível conforme o produto a ser 

entregue, já que não há especificação clara do objeto a ser contratado, caracterizando vício 

insanável, pois prejudicou a pesquisa de preços e todos os atos subsequentes.  

  

2.6.1.3. Acréscimo contratual sem definição clara e parâmetro técnico para 

aumento de valor por produto já existente no TCE/MT  

  

Na contratação do novo módulo objeto do 1º termo aditivo de acréscimo de 

17% (consulta processual de jurisprudência), o Secretário de T.I. Odilley Fátima Leite de 

Medeiros explica os apontamentos do parecer jurídico como “O aditamento baseia-se no 

pedido da Presidência desta Corte que tem objetivo de disponibilizar novo módulo de con-

sultas processuais, permitindo busca a todo acervo de documentos, decisões e jurispru-

dências do TCE, através de palavras-chave, refinamento, correlacionamentos semânticos, 

e busca textual em todo conteúdo do documento eletrônico" e ainda explica que a manu-

tenção evolutiva prevista no contrato é apenas para os módulos previstos inicialmente e 

que o novo módulo se encaixa no conceito do projeto Autos Digitais” (Doc. 113930/2019, 

pág. 463 e 464).  
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No entanto, percebe-se no texto que o percentual de 17% foi atribuído aleato-

riamente, sem qualquer parâmetro técnico que amparasse o valor a ser pago com a solu-

ção. Ademais, é válido ressaltar que a consulta de jurisprudência já existe no site do TCE a 

muito tempo, como se percebe em notícia divulgada em 20075 e já está disponível no link 

atual do site do TCE/MT desde 30/7/2011 como se observa em busca no site6, portanto, tal 

“módulo novo” afirmado pelo Secretário de T.I. Odilley já existia disponível no site do 

TCE/MT e mesmo se considerássemos como uma evolução ao módulo existente, certa-

mente não custaria o valor de R$ 759.484,86, diante da simplicidade da evolução preten-

dida.  

  

É válido ainda ressaltar que o contrato não prevê manutenções em siste-

mas pré-existentes no TCE/MT, mas apenas integrações com os mesmos, o que impediria 

a empresa de realizar tal manutenção corretiva e leva a equipe de auditoria para a conclu-

são de que provavelmente tal melhoria, se realmente existiu, foi desenvolvida pelo próprio 

analista de sistema responsável pelo Sistema Control-P Manoel Castrillon.  

  

2.6.1.4. Novo aditivo contratual de 15% sem amparo na legislação ou jurispru-

dência  

  

Houve ainda uma nova Solicitação do Secretário de T.I. Odilley Fátima Leite 

de Medeiros em 19/3/2013 para novo acréscimo de 15%, no valor de R$ 784.056,42 (Doc. 

113930/2019, págs. 484 a 485) em face de adequações no Portal da Unidade Gestora 

(PUG) para integrar ao Autos Digitais e a disponibilização de mecanismos de protocolo 

virtual e assinador digital de documentos a serem enviados pelos fiscalizados municipais e 

estaduais, evitando deslocamentos dos fiscalizados à sede do TCE/MT.   

  

O secretário complementa que é uma alteração qualitativa e que a ausência 

dessa adequação acarretará na ineficácia do Projeto Autos Digitais, uma vez que, embora 

previsto inicialmente no projeto básico inicial, ocorrera diversas evoluções qualitativa e evo-

lutiva demandada pela equipe técnica de controle externo.  
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A alteração contratual proposta apenas evidencia o já afirmado pela equipe 

de auditores anteriormente, que o objeto definido não estava claro no termo de referência, 

sem quaisquer requisitos definidos para o produto “Processo Eletrônico”, no entanto, o qua-

dro exibido na página 9 (Doc. 113930/2019) menciona claramente que o projeto permitirá o 

protocolo virtual e a assinatura de documentos e o requisito técnico “RT06” define clara-

mente que o sistema deve utilizar webservices para integração com softwares pré-existen-

tes.  

  

Tais adequações no PUG (Portal da Unidade Gestora) deixam claro que se-

riam apenas pequenas integrações para permitir que novas funcionalidades de proto-

colo virtual e assinatura de documentos pudesse ser realizada no portal (PUG) já existente 

no TCE/MT, o que não justificaria um novo acréscimo de valor para referidas adequações, 

muito menos com o elevado custo de R$ 784.056,42, incompatível com a simplicidade da 

demanda, que sequer foi detalhada no processo e muito menos quantificada com a utiliza-

ção de parâmetros técnicos aceitos pelo mercado, pela legislação sobre contratações de 

T.I. e pela jurisprudência.  

  

Este 2º Termo Aditivo de mais 15% solicitado pela STI ainda afirma que se 

tratava de situação excepcionalíssima prevista nos Acórdãos 215/1999 e 448/2011 do 

TCU.  

  

O parecer jurídico emitido pela consultora Leila Viana Lopes Gomes tratou es-

pecificamente sobre esse tema (Doc. 113930/2019, págs. 504 a 505), deixando claro que 

a decisão do TCU autorizou situações excepcionalíssimas desde que atendidos alguns re-

quisitos, que não foram atendidos pelo TCE/MT, já que a fundamentação do pedido do 

secretário de T.I. expõe em apenas 2 parágrafos tal necessidade.  
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O requisito “VI” do Acórdão (página 505) detalha que deve-se demonstrar a 

motivação que as consequências de outra alternativa (nova contratação) importam em sa-

crifício insuportável ao interesse público, o que não foi sequer abordado, por motivos ób-

vios, já que não seria possível comprovar tal requisito, afinal o PUG (Portal da Unidade 

Gestora) foi desenvolvido e sempre foi mantido por equipe própria do TCE/MT e é muito 

provável que a mesma tenha efetivamente realizado tal serviço, até mesmo pela simplici-

dade do serviço a ser executado e conhecimento da equipe interna sobre o mesmo, que 

certamente tornaria simples e rápido o serviço.  

  

Assim, restou comprovado que tal aditivo contratual foi ilegal e não amparado 

pela jurisprudência citada pelo requisitante e aceita por todos os agentes envolvidos na 

aprovação do ato, desde o parecer jurídico até o Presidente da Instituição José Carlos No-

velli, que detém conhecimento suficiente e competência legal para questionar tal situação.  

  

2.6.1.5. Ausência de estudos/justificativas para a contratação e pesquisa de 

mercado, bem como pesquisa de preços apenas para dar aparência de legalidade  

  

Como bem evidenciado no item “2.1.6.1, a)” desta informação técnica, a con-

tratação foi efetuada sem a realização de pesquisa de mercado para identificar a melhor 

solução ao Órgão, como a aquisição de nova solução ou desenvolvimento com pessoal 

próprio ou terceirizado, caracterizando falha grave que gerou vício insanável em toda 

a aquisição, pois maculou a pesquisa de preços realizada.  

  

A pesquisa de preços, inclusive, foi realizada apenas com as mesmas empre-

sas Ábaco, Serprel e Micronet (Doc. 113930/2019, págs. 37 a 49) utilizadas em outros pro-

cessos objeto desta representação, como bem destacado nos outros tópicos deste relató-

rio.  

  

2.6.1.6. Contratação com sobrepreço e superfaturamento  
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Há indícios de sobrepreço/superfaturamento no valor contratado pelo sof-

tware, visto que os sistemas apresentam poucas funcionalidades e poucos requisitos fun-

cionais detalhados no termo de referência (Doc. 113930/2019, págs. 21 a 28) que revelou-

se menor em comparação com outro dimensionamento realizados pela mesma equipe de 

auditores no processo 248380/2017 (Doc. nº 113550/2019), com realização de contagem 

de pontos de função, conforme detalhamento no item 2.3.1 desta informação técnica, as-

sim, se aquele software mais complexo custou R$ 356.348,16, fica evidenciado que o valor 

pago neste contrato da Serprel possui um superfaturamento mínimo de R$ 6.091.436,40, 

haja vista que o valor total liquidado e pago obtido no Fiplan (Doc. anexo, ID 4359) foi de 

R$ 6.447.784,56. 

 

Ressalta-se que, apesar da conclusão sobre o valor mínimo de superfatura-

mento, esta equipe fará o dimensionamento dos softwares por meio de métrica internacio-

nalmente aceita (APF – Análise por Ponto de Função) para quantificação exata do valor 

superfaturamento e individualização das condutas dos responsáveis pelas irregularidades 

constatadas neste contrato nº 34/2012. 

 

2.6.1.7. Indícios de que os serviços foram realizados internamente por pres-

tadores de serviço que integram a própria unidade de tecnologia da informação e possuem 

contrato específico para tais serviços  

  

Conforme detalhados nos tópicos anteriores, há indícios de que os serviços 

contratados foram desenvolvidos com o pessoal terceirizado (Manoel Castrillon e ou-

tros) que prestam serviços ao TCE/MT por meio de contrato com a Fundação UNISELVA.  

  

2.6.1.8. Outras irregularidades constatadas no Contrato nº 34/2012  

  

A análise preliminar do Contrato nº 34/2012 revela ainda outras irregularida-

des como:  
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- parecer jurídico com erro grosseiro por omitir-se em questões básicas sobre 

o tema;  

 

- fiscalização do contrato inexistente e com conivência da alta administração;  

 

- parecer de controle interno apenas formal;  

 

- prorrogações sucessivas ao contrato com os mesmos vícios identificados.  

 

- homologação da licitação, bem como das sucessivas prorrogações sem ob-

servância de questões jurídicas básicas de competência e conhecimento exigido ao Con-

selheiro Presidente.  

  

Por fim, neste momento processual, como pretende-se apenas a admissão da 

representação interna e determinação de inspeção, esta análise preliminar é suficiente, pois 

já houve a conclusão de valor mínimo de superfaturamento de R$ 6.091.436,40, no entanto, 

esta equipe fará o dimensionamento dos softwares por meio de métrica internacionalmente 

aceita (APF – Análise por Ponto de Função) para quantificação exata do valor superfatura-

mento e individualização das condutas dos responsáveis pelas irregularidades constatadas 

neste contrato nº 34/2012. 

  

2.6.2. Contrato 34/2013 (Doc. nº 114034/2019 e 114038/2019)  

  

O processo de aquisição nº 13068-0/2013 (Doc. nº 114034/2019 e 

114038/2019)  culminou na assinatura do Contrato nº 34/2012 em 4/9/2013, cujo objeto 

era “Aquisição de solução tecnológica permanente e integrada de Gestão de Competências 

e Avaliação de Desempenho, incluindo a cessão do código fonte, transferência de tecnolo-

gia, de direitos autorais e patrimoniais e manutenção mensal da solução por 12 (doze) me-

ses” no valor original de R$ 4.230.000,00.  
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Meses depois, em 7/5/2014 houve o 1º termo aditivo que acrescentou 25% ao 

valor original, que passou a R$ 5.287.000,00 (Doc. nº Doc. nº 114038/2019, págs. 68 a 70) 

com a justificativa de “Necessidade de ampliar o escopo do projeto em decorrência da im-

plantação do PDI e necessidades oriundas de readequações de qualitativas não previstas 

no planejamento estratégico do TCE/MT”.  

  

Posteriormente, em 15/9/2014 foi firmado novo termo aditivo com prorrogação 

do contrato por mais 1 ano, considerando-o um serviço continuado (Doc. nº 114038/2019, 

págs. 123 a 125), resultando na execução total de despesas no valor de R$ 10.564.435,08 

para este contrato nº 34/2013, conforme informações do extraídas do sistema FIPLAN 

(Anexo ID 4361).  

   

Na análise preliminar da contratação, verificou-se as seguintes irregularida-

des referentes ao contrato 034/2013.  

  

2.6.2.1. Pagamentos em duplicidade para o mesmo produto, caracterizado 

com aditivo de prorrogação como se o objeto fosse um serviço continuado   

  

Além do Contrato nº 34/2013 que possuía objeto definido (software para ges-

tão de competências e avaliação de desempenho, incluindo a cessão do código fonte, 

transferência de tecnologia, de direitos autorais e patrimoniais), foi firmado dolosamente um 

novo termo aditivo de prorrogação do contrato por mais 1 ano como se a aquisição do 

software pronto fosse um serviço continuado, como novo pagamento integral (duplicidade) 

para o mesmo objeto.  

  

Ora, a aquisição de um software pronto com código-fonte e direitos autorais 

não é uma mera aquisição de licença de uso ou algo similar que permita o tratamento como 

um serviço continuado, cuja prorrogação possa se prolongar por até 60 meses, como ado-

tado pelo TCE/MT nesta contratação.  
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Esse entendimento é tão claro, que após o vencimento do contrato 2 anos 

depois, o TCE/MT nunca mais pagou a empresa por esse produto e o mesmo assim conti-

nua em uso no TCE/MT.  

  

O entendimento do TCU sobre o tema é claro ao excluir o presente caso das 

hipóteses de caracterização de serviço contínuo, vejamos:  

O caráter contínuo de um serviço (art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993) é determinado 
por sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma 
rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas 
do ente administrativo de modo que sua interrupção possa comprometer a presta-
ção de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.  
(Acórdão 10138/2017-Segunda Câmara; Data da Sessão: 28/11/2017, Relatora: 
Ana Arraes)  

  
O próprio contrato nº 34/2013 possuía previsão de manutenção para atender 

novas demandas por um período de 2 anos, por valor de 5% do software, mas o ocorrido 

no presente caso foi o pagamento em duplicidade.  

  

2.6.2.2. Superfaturamento altíssimo constatado em comparação com outro 

contrato do TCE/MT para produto idêntico  

  

O Contrato nº 34/2013 para aquisição do referido software para gestão por 

competência e avaliação de desempenho já era objeto de outro contrato firmado pelo 

TCE/MT com a mesma empresa do Consultor renomado Rogério de Oliveira Leme para o 

serviço de consultoria para a implantação do conceito na Instituição.  

  

O primeiro contrato com a empresa  LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE 

RH LTDA era o de nº 23/2010 (Doc. nº 116783/2019) e possuía o valor anual 

de R$ 60.883,74 para a consultoria e software juntos.  

  

Já o segundo contrato com a empresa LEME era o de nº 22/2011 (Doc. nº 

116781/2019) e envolvia apenas o software pelo período de 1 ano pelo valor de 

R$ 14.220,00.  

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.



 

 

71/109 

 

  

O terceiro contrato com a empresa LEME Consultoria é o de nº 07/2012 e 

possui a cláusula quarta, item 2 com o valor anual de R$ 5.521,20 (Doc. nº 116763/2019, 

pág. 9 contrato 07/12 leme).  

  

Portanto, comparando o valor do Contrato nº 34/2013 com a própria contrata-

ção anterior do TCE/MT para produto com as mesmas características no valor de 

R$ 5.521,20 e para o mesmo fim almejado, o valor pago no contrato 34/2013 de R$ 

10.564.435,08 seria suficiente para ter o referido software da empresa LEME por 1.913 

anos e sem custos com manutenção.  

  

  Ressalta-se ainda que o manual de usuário juntado no processo (Doc. 

114038/2019, págs. 25 a 51) revela que tal sistema possuía apenas 20 telas e bem menor 

que o outro dimensionamento realizado pela mesma equipe de auditores no processo 

248380/2017 (Doc. nº 113550/2019), com realização de contagem de pontos de função em 

software de 142 telas, conforme detalhamento no item 2.3.1 desta informação técnica, as-

sim, se aquele software mais complexo custou R$ 356.348,16 e o mesmo software da em-

presa de Consultoria LEME para o mesmo objeto custou em R$ 14.220,00 no 1º ano e R$ 

5.521,20 no 2º ano, fica evidenciado que o valor pago neste contrato da Serprel possui um 

superfaturamento mínimo de R$ 10.208.086,92, haja vista que o valor total liquidado e pago 

obtido no Fiplan (Doc. anexo, ID 4360) foi de R$ 10.564.435,08 . 

 

Vale ainda ressaltar que o processo de aquisição nº 13068-0/2013 não possui 

nenhuma evidência de que a empresa LEME tenha sido procurada para apresentar pro-

posta financeira para a aquisição em definitivo da solução pelo TCE/MT, caracteri-

zando mais ainda o dolo dos agentes públicos para o superfaturamento no presente con-

trato.  

 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.



 

 

72/109 

 

2.6.2.3. Indícios de que o sistema foi desenvolvido no próprio ambiente de 

tecnologia da informação do TCE/MT pelos terceirizados vinculados à UNISELVA e pago 

como se fosse contratado e desenvolvido por empresa externa  

  

O Contrato nº 34/2013 foi assinado em 4/9/2013 e a cláusula 5.1.1 estabelece 

que a contratada deverá entregar a documentação completa em até 5 dias úteis (Doc. 

114038/2019, pág. 14), considerando que o primeiro pagamento só ocorreu em 

30/10/2013 (FIPLAN) e que não houve nenhuma ocorrência de irregularidade apontada 

pelo fiscal de contrato, considera-se que o manual do usuário foi entregue no prazo correto 

e que foi juntado no processo em 11/12/2013, data de abertura do volume II (Doc. 

114038/2019, págs. 24 a 52).  

  

A simples leitura do manual do usuário revela alguns indícios de que ele foi 

elaborado por analista de sistema integrante da equipe interna da Secretaria de Tecnologia 

de Informação, vejamos: 

  

a. A 2ª página do manual possui referência ao contrato nº 04/2012 – Pro-

cesso nº 1282-3/2012 (Doc. 114005/2019, pág. 326) numa clara evidência de que o manual 

do sistema adquirido no Contrato nº 34/2013 foi elaborado pela mesma pessoa que elabo-

rou manuais referentes ao Contrato nº 04/2012 com a empresa Ábaco;  

  

b. Manual possui características que evidenciam a elaboração com utili-

zação do Banco de dados do TCE/MT, como:  

- Tela de login com nomes de analistas de sistemas da STI (Doc. 

114038/2019, pág. 3);  

- Menção a competências reais do TCE/MT definidas na matriz de compe-

tências (Doc. 114038/2019, pág. 39);  

- Menção a cargos existentes no TCE/MT (Doc. 114038/2019, pág. 40);  
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- Nome do setor idêntico à base de dados do TCE/MT “GAB. DA CONSE-

LHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE” e “COORDENADORIA DE ADMINISTRA-

ÇÃO” (Doc. 114038/2019, pág. 41);  

- Nomes dos servidores idênticos aos que trabalham no TCE (Doc. 

114038/2019, págs. 47 a 51);  

  

2.6.2.3. Outras irregularidades constatadas no Contrato nº 34/2013  

  

A análise preliminar do Contrato nº 34/2013 revela ainda outras irregularida-

des como:  

 

- ausência de pesquisa de mercado para escolher a opção mais vantajosa 

para a Instituição (comprar software pronto ou contratar o desenvolvimento do software);  

 

- Pesquisa de preços com sobrepreço, realizada com as mesmas empre-

sas que ofereceram propostas nos outros processos de contração de tecnologia da infor-

mação, objeto desta representação de natureza interna;  

 

- parecer jurídico com erro grosseiro por omitir-se em questões básicas sobre 

o tema;  

 

- fiscalização do contrato inexistente e com conivência da alta administração;  

 

- parecer de controle interno apenas formal;  

 

- homologação da licitação, assinatura do contrato principal e especialmente 

o 2º acréscimo contratual fundamentado em situação excepcionalíssima prevista em Acór-

dão do TCU não comprovada, bem como aditivo de prorrogação de prazo que culminou em 

pagamento em duplicidade caracterizando erro grosseiro do parecerista jurídico que não 

apontou tais falhas e principalmente o conselheiro presidente José Carlos Novelli e Waldir 
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Júlio Teis que aprovaram tais atos mesmo sendo conhecedores profundos do tema em de-

corrência da função exercida de conselheiro e diante de contratação de grande materiali-

dade, que sozinha já era superior ao valor gasto com tecnologia da informação  no exercí-

cio de 2011, antes de iniciar o esquema fraudulento na área de T.I. entre 2012 e 2015.  

  

Por fim, neste momento processual, como pretende-se apenas a admissão da 

representação interna e determinação de inspeção, a análise preliminar é suficiente, pois 

já evidenciou um superfaturamento mínimo de R$ 10.208.086,92, cabendo à fiscalização 

posterior o objetivo de apurar em detalhes todas essas irregularidades constatadas prelimi-

narmente para apuração e quantificação exata do dano pela realização da contagem de 

pontos de função e individualização da conduta de cada responsável.  

 

2.7. Contrato nº 16/2013 com empresa JFTC TELEINFORMÁTICA LTDA. 

ME – CNPJ: 03.451.104/0001-00 (Atual M3 System e Tecnologia)  

  

O processo de aquisição nº 169-4/2013 (Docs. 113943/2019 e 

113947/2019) culminou na celebração do Contrato nº 16/2013 em 9/5/2013 com valor de 

R$ 3.439.000,00 para 6 licenças e R$ 181.000,00 para manutenção mensal evolutiva para 

customização para o período de apenas 6 meses (Doc. 113947/2019, págs. 92 a 100), cujo 

objeto era “Aquisição de licença de uso de Software para Gerenciamento do Gespública”.  

  

O Termo de Referência (Doc. 113943/2019, págs. 4 a 17) neste caso foi ela-

borado pelo Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, 

sr. Floriano Grzybowski, e pelo Secretário de Gestão, Manoel Conceição da Silva, tendo 

como responsável técnico pelo software no TCE/MT o sr. Odilley de Fátima Medeiros (Se-

cretário de T.I.). 

  

Este contrato foi prorrogado 4 vezes por meio de termos aditivos por 6 me-

ses cada (Doc. 113947/2019, págs. 154 a 157, 218 a 219, 256 a 258 e 286 a 288), com o 
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fundamento de ser serviço contínuo, essencial para a administração pública, cuja execução 

de despesas no período de 2,5 anos (9/5/2013 a 9/11/2015) foi de R$ 17.556.999,90.  

  

Ressalta-se que esta empresa alterou sua denominação posteriormente e 

passou a ser chamada de M3 SYSTEM E TECNOLOGIA EIRELI (Doc. 132146/2019). 

 

Como nos demais casos explícitos de corrupção praticados nos contratos de 

tecnologia da informação, em 2016 o processo foi arquivado e o contrato não renovado.  

  

Na análise preliminar da contratação, verificou-se as seguintes irregularidades 

referentes ao contrato nº 016/2013 para o software de Gerenciamento do Gespública.  

  

2.7.1. Superfaturamento no software contratado, pois já existia no 

TCE/MT por menos de 5% do valor, caracterizando contratação desnecessária  

  

O objeto descrito no contrato era “Software para Gerenciamento do Gespú-

blica que permita ao Tribunal de Contas exercer o controle sobre as ações de adequação, 

proatividade, disseminação, continuidade, aprendizado, coerência, inter-relacionamento e 

cooperação na elaboração e registro das práticas de gestão, bem como de seus indicadores 

e de planejamento de seus resultados atrelados aos recursos necessários à sua execução, 

comparando-os com os padrões previstos, de forma sistemática, alinhados ao Plano Estra-

tégico do Tribunal”.  

  

Em pesquisa ao Portal Transparência do TCE/MT constata-se a existência do 

Contrato nº 05/2011 que no item 1.1 (Doc. 116830/2019, pág. 1) possui a seguinte descri-

ção do objeto: “solução de planejamento estratégico, para permitir o acompanhamento e 

avaliação dos critérios do Gespública, dos planos de ação e dos indicadores voltados para 

o controle externo” e neste contrato, o valor da licença para 1 ano era de R$ 283.000,00.  

  

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.



 

 

76/109 

 

Considerando que o contrato do software nº 5/2011 vigorou até o início 

de 2012, conclui-se que a contratação realizada em 2013 deveria levar em consideração 

os preços praticados anteriormente.  

  

Outra questão relevante é que no termo de referência há especificação de 18 

requisitos técnicos e 53 Requisitos funcionais (Doc. 113943/2019, págs. 13 a 17) e que o 

manual do usuário juntado no processo (Doc. 113947/2019, págs. 105 a 120) revela a sim-

plicidade do sistema com apenas 14 telas, que em comparação com o dimensionamento 

realizado pela mesma equipe de auditores no processo 248380/2017 (Doc. nº 

113550/2019), com realização de contagem de pontos de função em software de 142 telas, 

conforme detalhamento no item 2.3.1 desta informação técnica, revelou que aquele sof-

tware mais complexo custou R$ 356.348,10, restando evidenciado que o valor pago neste 

contrato nº 16/2013 da empresa JFTC (Atual M3 System) possui um superfaturamento mí-

nimo de R$ 17.200.751,80, haja vista que o valor total liquidado e pago obtido no Fiplan 

(Doc. anexo, ID 4357) foi de R$ 17.556.999,80. 

  

2.7.2. TCE/MT pagou 5 vezes pelo mesmo produto, caracterizado por 4 pror-

rogações sucessivas como se o produto fosse serviço contínuo essencial à administração 

pública  

  

Pelos critérios expostos para medir o tamanho do software, percebe-se que o 

valor pago de R$ 3.439.000,00 pela licença de uso por 6 meses já estava com valor exor-

bitante, com altíssimo superfaturamento, mas mesmo assim, os agentes envolvidos na con-

tratação ainda realizaram outras 4 prorrogações que aumentaram o custo total do produto 

para mais de R$ 16 milhões. 

  

Tais prorrogações não se enquadram no requisito de serviço contínuo con-

forme conceitos já expostos nesta informação técnica sobre o tema, razão pela qual pode-

se estimar um prejuízo com este contrato quase no valor total do mesmo, afinal pratica-

mente todos os demais Entes do país não se utilizam de software específico para controle 
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das atividades de gerenciamento desse programa de modernização da gestão pública, mas 

tão somente planilhas (software de prateleira, como excell, calc, openproj, Project, etc), não 

havendo nenhuma necessidade de manter um contrato de valor exorbitante, já que não se 

tratava de serviço essencial à administração pública.  

  

2.7.3. Indícios de que o serviço foi prestado por funcionário da 

S.T.I.(TCE/MT) vinculado a contrato com a Fundação Uniselva  

 

Assim como observado no caso dos softwares supostamente desenvolvidos 

pela empresa SERPREL, no presente caso também há indícios de que o software para 

gerenciamento do Gespública tenha sido elaborado por funcionários da estrutura interna da 

Secretaria de Tecnologia da Informação, são eles:  

 

-  Credenciamento e homologação do software até 2 dias úteis antes pela STI 

em notebook com a solução instalada, sem a comprovação técnica de que as empresas 

que participaram da licitação realmente possuíam tal solução, mas apenas uma declaração 

do Secretário de T.I. Odilley Fátima Leite de Medeiros de que a solução foi homologada;  

 

- prazo curto para instalar a solução após a assinatura do contrato;  

 

- O Manual de usuário do SAGE (Sistema de Auto Avaliação da Gestão Pú-

blica) possui algumas evidências que corroboram para tal conclusão, são eles:  

i- O manual foi gerado com o usuário "Walter Gonçalino da Silva 

Cruz" que é funcionário da S.T.I. do TCE/MT bem antes da assinatura do con-

trato (Doc. 113973/2019, pág. 112);  

 

ii- Conforme instruções do manual, o 1º painel apresentado possui 

mensagens enviadas aos usuários e este 1º painel copiada do sistema para o ma-

nual (Doc. 113947/2019, pag. 412) exibe registros de mensagens encaminhadas em 

5/4/2013, portanto, antes da assinatura do contrato, quando o esperado era que o 
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software fosse instalado após a assinatura do contrato com o banco de dados 

limpo e com os primeiros usos, as mensagens fossem sendo exibidas, revelando 

que iniciou-se o uso do software pelo usuário do TCE/MT Walter Gonçalino da Silva 

Cruz desde antes da existência do contrato;  

 

iii-  A tela de cadastros de usuários exibe 5 registros de pessoas que 

são servidores do próprio TCE/MT, da STI (Doc. 113947/2019, pág. 115), revelando 

que se trata de uso do ambiente de TI do TCE/MT para elaboração do manual e que 

o manual foi elaborado após 5/6/2013, já que existem registros com essa data;  

  

2.7.2.1. Especificações restritivas à competição e impossibilidade de qual-

quer empresa ser habilitada no certame  

  

O Termo de Referência possui algumas especificações restritivas para a com-

petição na licitação, são elas:  

  

a) Apresentação da solução pronta antes da realização do certame como re-

quisito para participação (Doc. 113943/2019, pág. 10, item 9) contemplando todos os 17 

requisitos técnicos e 54 requisitos funcionais especificados no termo de referência, 

com 5 dias úteis para instalar após assinatura do contrato e 30 dias para concluir os traba-

lhos.  

  

Não há menção no termo de referência a critérios para aceitabilidade do sof-

tware se o mesmo atender apenas parte dos requisitos especificados, assim, considera-se 

que a totalidade dos mesmos deve ser atendida. Tal exigência só se justificaria se houvesse 

uma ampla pesquisa de mercado que evidenciasse a existência de vários softwares na 

iniciativa privada que atendessem a necessidade da Instituição, comprovando assim a fac-

tível concorrência, como ocorre em outras soluções como de editores de textos, fire-

wall, etc, no entanto, o processo não contempla qualquer pesquisa de mercado realizada 

que demonstre isso.  
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2.7.4. Outras irregularidades constatadas no Contrato nº 16/2013  

  

A análise preliminar do processo nº 169-4/2013 revela, assim como nos ou-

tros casos abordados nesta representação de natureza interna, ainda outras irregularida-

des como:  

- parecer jurídico com erro grosseiro por omitir-se em questões básicas sobre 

o tema;  

 

- fiscalização do contrato inexistente e com conivência da alta administração;  

 

- parecer de controle interno apenas formal;  

 

- prorrogações sucessivas ao contrato com os mesmos vícios identificados.  

 

- homologação da licitação, bem como das sucessivas prorrogações sem ob-

servância de questões jurídicas básicas de competência e conhecimento exigido ao Con-

selheiro Presidente, especialmente diante da materialidade, já que se tratava de um sof-

tware que sozinho correspondia a 2,5 vezes o total do orçamento de tecnologia da informa-

ção em 2011 no TCE/MT.  

  

Por fim, neste momento processual, como pretende-se apenas a admissão da 

representação interna e determinação de inspeção, a análise preliminar é suficiente, pois 

já evidenciou o superfaturamento mínimo de R$ 17.200.751,80, cabendo à fiscalização pos-

terior o objetivo de apurar em detalhes todas essas irregularidades constatadas preliminar-

mente para apuração e quantificação exata do dano, por meio de contagem de pontos de 

função e individualização da conduta de cada responsável.  

  

2.8. Contratos com a empresa Impar Gestão e Soluções em Tecnologia 

da Informação LTDA - CNPJ 15.764.045/0001-00 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.



 

 

80/109 

 

 

A empresa Impar Gestão e Soluções em Tecnologia da Informação LTDA - 

CNPJ 15.764.045/0001-00 (Atual Liderelo Gestão Inteligente) firmou 2 contratos com o 

TCE/MT, são eles: 

 

- Contrato nº 15/2013 – Processo nº 170-8/2013 (Docs. 113953 e 113956/2019) 

para “Aquisição de solução tecnológica de acompanhamento e fiscalização de Atas de 

Registro de Preços” cujo valor total executado foi de R$ 14.532.109,98. 

 

- Contrato nº 06/2015 – Processo nº 21312-8/2014 (Doc. 114108 e 

114111/2019) para “Serviços de apoio técnico e estratégico ao PDI com fornecimento de 

software para gerenciamento das atividades do PDI e manutenção mensal evolutiva do 

software” cujo valor total executado foi de R$ 21.915,207,82; 

 

2.8.1. Contrato 15/2013 - Processo nº 170-8/2013 (Docs. 113953 e 

113956/2019) 

 

O processo de aquisição nº 170-8/2013 (Docs. 113953 e 113956/2019) trata 

do Pregão Presencial nº 16/2013, que resultou na celebração do Contrato nº 15/2013 em 

9/5/2013, com a empresa IMPAR GESTÃO E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 15.764.045/0001-00, cujo objeto é a “Aquisição de solução 

tecnológica de acompanhamento e fiscalização de Atas de Registro de Preços, para 

permitir a ampliação da efetividade das fiscalizações e controle sobre licitações 

processadas através do sistema de registro de preços e consequentes adesões às ARPs 

no Estado de Mato Grosso, conforme especificações e condições constantes no Termo de 

Referência nº 018/2013, constantes da Ata de Registro de Preços nº 04/2013/TCE e 

detalhadas na cláusula quarta deste instrumento” no valor original de R$ 3.059.000,00. 
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No termo de Referência, o Secretário de T.I. Odilley Fátima Leite de Medeiros 

define no tópico “3. Objetivo Geral” (Doc. 113953/2019, pág. 7) que: 

“A solução tecnológica deve ser composta de:  

• 8 (oito) licenças de uso permanentes para processador, em número 
ilimitado de usuários e acessos; 

• * Manutenção mensal evolutiva para customização do software, pelo período 
de 06 (seis) meses; 

• Capacitação para 100 (cem) usuários da referida solução” (GRIFOU-SE) 

 

As propostas de preços na fase interna que compuseram a pesquisa de 

preços consideraram e informaram expressamente que se tratavam de licença permanente 

por processador. (Doc. 113953/2019, págs. 18 a 21). 

 

Após o início da fase externa com a publicação do aviso de licitação, a 

empresa Analítica Soluções Inovadoras de Brasília questionou a forma para homologação 

da solução, solicitando que a mesma fosse feita remotamente por meio de reunião à 

distância, no entanto, o secretário de T.I. negou o pedido e preferiu não retificar o edital 

para permitir tal alteração que ampliaria a concorrência neste certame (Doc. 113953/2019, 

págs. 247 a 254). 

 

Na Cláusula Quarta do Contrato nº 15/2013 houve a mesma definição de 8 

licenças permanentes por processador no valor total de R$ 2.961.840,00, além de 6 meses 

de manutenção e treinamento, cujo total do contrato foi de R$ 3.059.000,00 (Doc. 113956, 

pág. 11). 

 

Em 4/10/2013, o Secretário de TI, Odilley Fatima Leite de Medeiros, informou 

ao Núcleo de Gestão de Contratos, por meio da CI nº 340/2013 (Doc. 113956/2019, págs. 

156 a 158), que o contrato “terá seu prazo adiado, considerando a necessidade de 

continuidade dos serviços prestados a este Tribunal de Contas”. A justificativa apresentada 
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foi: 

Face à necessidade de continuidade nas manutenções evolutivas 
no Sistema de Gestão de Ata de Registro de Preços – SIGARP, cujo objetivo é o 
gerenciamento da aquisição de bens e contratação de serviços, melhor execução 
orçamentária, pois contribuem para que os órgãos tenham um maior controle e 
eliminem as não conformidade que ocorrem na aplicação incorreta da legislação e 
especialmente pela ausência de procedimentos eficazes de organização e 
planejamento, destacamos a importância deste pedido de aditamento de prazo para 
a efetividade dos resultados advindos das informações geridas pelo sistema. 

 

Posteriormente, a Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos, 

Convênios e Parcerias Maria das Graças Mendes Luz encaminha ao Presidente José 

Carlos Novelli fundamentando a prorrogação no Art. 57, II da Lei nº 8.666/93, com 

autorização para prosseguimento pelo mesmo (Doc. 113956/2019, págs. 176 e 177). 

 

Em 24/10/2013, a Consultora Jurídica Especial Leila Viana Lopes Gomes, 

considerando estar caracterizado o serviço de natureza contínua, elaborou o Parecer nº 

799/13 favorável à prorrogação, com fundamento do art. 57, inciso II, da Lei 8666/93. E tal 

parecer foi ratificado pelo Consultor Jurídico Geral Mariomarcio Maia Pinheiro (Doc. 

113956/2019, págs. 182 a 183). 

 

Poucos dias depois o termo aditivo foi firmado pelo Presidente José Carlos 

Novelli e o mesmo contrato ainda foi prorrogado outras 3 vezes pelo Presidente Waldir Júlio 

Teis com o mesmo fundamento. 

 

O fundamento usado para a prorrogação foi o seguinte: 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
I (...) 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter 
a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 
meses; 
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Assim como nos outros casos relatados acima, tais prorrogações se 

fundamentaram como se fossem serviços contínuos, caracterizando grave irregularidade, 

afinal tais casos não são serviços contínuos e as licenças contratadas são permanentes 

(perpétuas) e não por prazo determinado, como já fundamentado e como se explica a seguir 

com a doutrina de FURTADO16 em relação à prorrogação com fundamento no art. 57, inciso 

II, da Lei 8666/93, referente a serviços contínuos. 

A Lei nº 8666/93 prevê, todavia, hipótese em que será possível a 
celebração de contrato por prazo superior ao do exercício financeiro. São elas: 

(...) 
2  A prestação de serviços a serem executados de forma continua17, que poderão 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada 
a 60 meses; 

(...) 
Das quatro hipóteses, a que cuida dos contratos de serviços 

contínuos é certamente a que mais causa dúvidas. 
A primeira observação acerca desse dispositivo se relaciona ao fato 

de que a lei trata de serviços, e não de fornecimentos. (...) (GRIFOU-SE) 

 

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, 

expressa no Acórdão nº 6528/2013-Primeira Câmara, de 24/09/2013, cujo enunciado é 

resumido no seguinte: “Somente contratos cujos objetos correspondam a obrigações de 

fazer e a necessidades permanentes se coadunam com o conceito de natureza contínua”. 

 

O fornecimento de uma solução de software com licença permanente de uso 

é uma obrigação de dar, não podendo ser enquadrada como uma obrigação de fazer. Não 

se refere à prestação de um serviço, mas o fornecimento de uma coisa. E isso, só pode ser 

entregue e pago uma única vez. Em hipótese alguma poderia ser considerado serviço de 

natureza contínua, que resulta no pagamento dos serviços prestados por novo período de 

contrato prorrogado. 

                                                 
16 FURTADO, Lucas Rocha, Curso de Licitações e Contratos Administrativos. 3. ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2010. 
p. 446 
17 A IN Mare nº 18/97 disciplina no âmbito da Administração Pública federal a contratação de serviços a serem executados de forma 
contínua, em seu item 1.1.1 dá a conceituação do que sejam serviços contínuos, prescrevendo que “são aqueles auxiliares, necessários 
à Administração para desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e cuja 
contratação deva estender-se por mais de exercício” 
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Porém, a Administração do TCE-MT enquadrou o objeto do contrato como 

sendo contínuo, autorizou a prorrogação do contrato e, PAGOU INDEVIDAMENTE MAIS 4 

(QUATRO) VEZES pelo fornecimento do software, o que por si só já resultou em 

superfaturamento de R$ 11.847.360,00 pelas 4 prorrogações das licenças perpétuas 

contratadas inicialmente por R$ 2.961.840,00. 

 

Além de pagar o exorbitante valor de R$ 14.532.109,98 pelo curto período de 

2,5 anos, ao analisar o conteúdo do software pelo manual de usuário juntado aos autos 

(Doc. 113956/2019, págs. 192 a 222) percebe-se um sistema extremamente simples, com 

34 telas, cujo objetivo de seu funcionamento é basicamente cadastrar atas de registros de 

preços, fornecedores e as adesões ocorridas, o que não justifica o alto valor investido. 

 

Ademais, não há qualquer evidência da utilização de tal sistema pelo TCE/MT 

ou seus fiscalizados, já que as notícias relacionadas ao PDI não mencionam a 

disponibilização de tal solução tecnológica, o Portal Transparência do TCE/MT possui 

apenas 26 atas de registro de preços disponíveis, cuja primeira ata é de 201518  e os 

auditores integrantes desta equipe desconhecem a existência de tal solução como 

ferramenta para auxiliar as atividades de controle externo exercidas no TCE/MT. 

 

Portanto, mesmo se considerarmos a execução e implantação do referido sof-

tware SIGARP, diante da simplicidade do mesmo constatado em apenas 34 telas e em 

comparação com o dimensionamento realizado pela mesma equipe de auditores no pro-

cesso 248380/2017 (Doc. nº 113550/2019), com realização de contagem de pontos de fun-

ção em software de 142 telas, conforme detalhamento no item 2.3.1 desta informação téc-

nica, revelou que aquele software mais complexo custou R$ 356.348,10, restando eviden-

                                                 
18 https://www.sigespmt.com.br/aplictransparencia/tce/sugt128#/ata 
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ciado que o valor pago neste contrato nº 15/2013 da empresa Impar possui um superfatu-

ramento mínimo de R$ 14.175.761,88, haja vista que o valor total liquidado e pago obtido 

no Fiplan (Doc. anexo, ID 4355) foi de R$ 14.532.109,98. 

 

2.8.2. Contrato nº 06/2015 – Processo nº 21312-8/2014 – apoio técnico e 

estratégico ao PDI (Doc. 114108 e 114111/2019) 

 

 O processo administrativo nº 21312-8/2014 (Doc. 114108 e 114111/2019) tra-

mitou a contratação que resultou no Contrato nº 06/2015 cujo objeto era “Serviços de apoio 

técnico e estratégico ao PDI com fornecimento de software para gerenciamento das ativi-

dades do PDI e manutenção mensal evolutiva do software” cujo valor total executado foi de 

R$ 21.915,207,82. 

 

Numa análise preliminar deste contrato para consultoria aos municípios que 

aderiram ao PDI já percebe-se que o alto valor pago é incoerente com o volume de serviços 

prestados, pois trata-se basicamente de consultoria para implantação do modelo gerencial 

de administração e elaboração de planejamento estratégico. 

 

Em rápida pesquisa obteve-se contratos com outros órgãos para objeto simi-

lar, como a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2013 do Ministério Público de Contas de Mato 

Grosso para contratar a empresa Travessia no valor de R$ 40 mil (Doc.128632/2019), o 

Contrato nº 22/2013 firmado com o IRB – Instituto Rui Barbosa no valor de R$ 69 mil (Doc. 

128634/2019), além do Contrato nº 04/2014 com a Prefeitura de Sinop no valor de R$ 

188.576,40, para um escopo ainda maior que o previsto no PDI e com custos de desloca-

mento, hospedagem, alimentação, insumos e equipamentos incluso no preço ajustado 

(Doc. 128640/2019, pág. 3), gerando uma média de R$ 99.192,13 por Instituição. 
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Já no presente caso, considerando que o PDI, conforme publicação disponível 

no site do TCE/MT19, teve adesão de 20 municípios e 7 Secretarias de Estado em 2012 e 

2013 e folder atual do programa exibe que apenas 39 municípios aderiram ao PDI entre 

2012 e 2018 (Doc. 128118/2019), e considerando ainda que todos as entidades que aderi-

ram ao programa receberam os serviços de consultoria, chega-se à conclusão que tal ser-

viço custou R$ 561.928,40 para cada município., ou seja, 5,6 vezes superior ao valor médio 

apurado nestes 3 casos em que a empresa Travessia prestou serviços semelhantes. 

 

Vale destacar que o Órgão de Controle Interno do TCE/MT em 2016 e 2017 

passou a realizar fiscalizações esporádicas neste contrato e questionou a ausência de do-

cumentos capazes de aferir a prestação de serviços pela empresa de consultoria Impar, 

bem como a forma de cálculo dos serviços que não correspondia com a previsão contratual, 

que considerava cada unidade de serviços por 8 horas diárias (Doc. 114108/2019, pág. 7). 

 

A resposta da empresa (Doc. 114111/2019, pág. 157 a 164) deixa claro que 

o cálculo realizado levava em consideração as horas de deslocamento até o município 

adeso ao PDI, mesmo sem previsão contratual, o que elevava a quantidade dos serviços 

prestados e esta resposta ainda revelou que os consultores que prestavam serviços eram 

os mesmos da empresa Travessia, como se percebe pelo nome da Consultora e proprietá-

ria da empresa Travessia, Elisabete Queiroz, na pág. 157 e 159, e a funcionária Clélia Gui-

marães na pág. 157, 158 e 163 que prestaram serviços no contrato com o Ministério Público 

de Contas de Mato Grosso, inexigibilidade nº 1/2013 (Doc.128632/2019) evidenciada no 

plano estratégico produzido e disponível no site do MPC/MT em http://jurisdicio-

nado.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/MPC-2015-2020/58/index.html e http://jurisdicio-

nado.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/MPCPlanoEstrategico_2013-2014/files/mobile/in-

dex.html#42. 

 

                                                 
19 https://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/PDI/6/index.html (Doc. 128123/2019, pág. 27) 
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Diante do exposto, mesmo com essa análise prévia, é possível concluir com 

segurança que houve superfaturamento neste Contrato nº 06/2015, já que o valor médio 

apurado em 3 contratos com objeto similar é de R$ 99.192,13, que resultaria no valor de 

R$ 3.868.493,07 para os 39 municípios que aderiam ao PDI, valor bem inferior aos R$ 

21.915,207,82 pagos, gerando um superfaturamento de R$ 18.046.714,75, que pode sofrer 

aumento, já que posterior fiscalização deverá considerar os serviços efetivamente presta-

dos a cada município e não a presunção da quantidade total de municípios que aderiram 

ao PDI, como realizado nesta informação técnica. 

 

2.9. Contrato nº 47/2013 – processo nº 27620-0/2013 (Docs. 114119/2019 

e 114124/2019) com Allen Rio Serv. e Com. de Prod. de Informática Ltda – CNPJ: 

00.710.799/0001-00 

 

A adesão à Ata de Registro de Preços da SAD (Secretaria de Estado de 

Administração) tramitou no processo administrativo TCE/MT nº 27620-0/2013 (Docs. 

114119/2019 e 114124/2019), que culminou no contrato nº 47/2013 cujo objeto era 

“Prestação de serviços de fornecimento de Licenças de uso Microsoft e/ou serviços técnicos 

especializados em solução Microsoft” por 12 meses e com duas prorrogações como serviço 

contínuo do item relativos a “serviços técnicos especializados em solução Microsoft” que 

resultou no total de despesas de R$ 6.375.161,20, conforme informações do FIPLAN 

(Anexo ID 4349 do Doc. 113353/2019). 

 

O termo de referência elaborado em 29/10/2013 pelo Secretário de T.I. Odilley 

Fátima Leite de Medeiros e o Secretário de Gestão Manoel da Conceição da Silva (Doc. 

114119/2019, págs. 2 a 14) expõe as justificativas para contratação apenas em relação às 

licenças Microsoft, sem mencionar razões para os serviços cujos valores eram de maior 

materialidade (R$ 3 milhões), expondo apenas as condições para a prestação dos serviços 

no anexo II (Doc. 114119/2019, págs. 11 a 14). 

 

O parecer jurídico emitido por Leila Viana Lopes Gomes e ratificado por 
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Mariomarcio Maia Pinheiro (Doc. 114119/2019, págs. 183 a 187) não abordou a motivação 

para a contratação dos serviços especializados que totalizaram R$ 3 milhões e sua 

conclusão foi pela aprovação. 

 

Essa planilha citada com informações extraídas do FIPLAN (Anexo ID 4349 

do Doc. 113353/2019) revela 2 registros inusitados que a equipe de auditores não 

conseguiu identificar a origem do contrato, já que a Allen só possuía esse contrato 47/2013 

vigente na época, são eles: 

 

a) Registro 1 (linha 13) no valor liquidado de R$ 460.237,50 possui no histórico 

da liquidação o texto “pgto nt 205, contrato 50/2013”, no entanto, o contrato nº 50/2013 foi 

firmado com a empresa GENDOC; 

 

b) Registro 8 (linha 20) no valor liquidado de R$ 479.108,70 possui no histórico 

da liquidação o texto “Nota Fiscal 03/06/2014”, sem qualquer identificação do que se trata; 

 

Se somarmos os 9 primeiros registros e excluirmos os registros 1 e 8 

supracitados, o valor executado é exatamente os R$ 3.500.070,00 do primeiro ano do 

contrato nº 47/2013, no entanto, os 2 registros desconsiderados foram efetivamente pagos 

naquele ano. 

 

Os valores relativos a este primeiro ano de contrato foram pagos em 5 

parcelas idênticas de R$ 666.890,00 entre 10/2/2014 e 6/5/2014 (menos de 3 meses), além 

de mais R$ 165.865,00 em 3/6/2014, o que pode caracterizar pagamento antecipado ou 

pagamento sem a comprovação da execução das despesas, já que os 4 funcionários da 

empresa destacados para o contrato não seriam capazes de realizar as atividades em tão 

curto espaço de tempo. Vale destacar que não há nos autos qualquer documento que 

comprove a realização de tais atividades no 1º ano do contrato, pois os relatórios de 

atividades juntados referem-se ao período de dez/2014 a nov/2015 (Doc. 127440/2019). 
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Percebe-se nos relatórios do fiscal de contrato, subsecretário de T.I. 

Jocimauro Bento do Carmo (Doc. 114119/2019, págs. 215, 257 a 260 e 332 a 334), que o 

agente não aferiu em seus relatórios os mecanismos especificados no termo de referência 

(Doc. 114119/2019, págs. 11 a 14) para o controle da execução das despesas. 

 

O item relativo a “serviços técnicos especializados em solução Microsoft” 

possui o valor mais significativo do contrato (R$ 3.000.070,00) e foi prorrogado duas vezes, 

no entanto, como a última prorrogação ocorreu já no fim de 2015, na troca da gestão em 

2016, a nova secretária de tecnologia da informação cessou a execução contratual, o que 

resultou na execução do contrato por 2 anos, entre nov/2013 e nov/2015. 

 

  Tal item de grande materialidade refere-se a 14286 horas de serviços por 1 

ano, o que significa R$ 245,00/hora e equivale a 7 funcionários dedicados exclusivamente 

por 8 horas diárias em todos os dias úteis do ano. 

 

O MPE-MT possui o inquérito civil nº 000819-005/2014, aberto pelo promotor 

Roberto Aparecido Turim para investigar este contrato e solicitou informações sobre o 

mesmo, respondida pelo Presidente do TCE/MT Waldir Júlio Teis (Doc. 114119/2019, págs. 

355 a 361) com juntada de documentos nas páginas posteriores que revelou o seguinte: 

 

- apenas 4 (quatro) funcionários da empresa Allen (Eduardo Scheidet, Tonico 

Domingos Junior, Patrick Blank Cassol e Carlos Vinicius Hirt) desempenharam atividades 

neste contrato, conforme informação prestada pelo TCE/MT (Doc. 114124/2019, pág. 252 

a 272); 

 

- foram juntados relatórios de atividades realizadas entre os meses de 

dezembro/2014 e novembro/2015, com diversas atividades em duplicidade conforme 

Apêndice 1 (Doc. 142667/2019), revelando que os relatórios de atividades realizadas, se 

considerarmos verdadeiro a declaração das atividades, equivaleram ao total de 9.920 horas, 

gerando um superfaturamento de R$ 569.670,00 no 2º ano do contrato (dez/14 a nov/15) 
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conforme as informações declaradas na prestação de contas; 

 

- como relatado pouco antes, o valor integral do 1º ano de contrato foi pago 

entre 29/1/2014 e 4/6/2014 sem qualquer comprovação de serviços prestados, no entanto, 

esta equipe de auditores considerou, para fins de cálculo do superfaturamento aproximado,  

a média de horas trabalhadas por mês pela equipe de 4 funcionários entre dez/14 e nov/15 

de 826,6 (Doc. 142667/2019), o tempo provável dos serviços conforme o 1º empenho e o 

último pagamento do 1º ano do contrato e o valor unitário da hora por R$ 245,00, conforme 

demonstrativo anexo (Doc. 142647/2019) que evidenciou um superfaturamento provável de 

R$ 2.136.062,45 no 1º ano. 

 

Diante do exposto, considerando que a instalação das licenças previstas no 

contrato foram executadas e que no 1º e 2º ano do contrato, considerando as informações 

juntadas nos autos pelo então Presidente, Waldir Júlio Teis, em resposta ao promotor de 

justiça Roberto Aparecido Turim e demonstradas nos apêndices 2 e 3 (Docs. 142667/2019 

e 142671/2019), ocorreu superfaturamento por quantidade no valor de R$ 569.670,00 e 

R$ 2.136.062,45, respectivamente, totalizando R$ 2.705.732,45 de superfaturamento 

mínimo comprovado, no entanto, posterior fiscalização com a obtenção de documentos com 

os serviços efetivamente prestados pode revelar um dano ao erário ainda maior em 

decorrência de serviços não prestados. 

 

2.10. Contrato com empresa TRAVESSIA Desenvolvimento 

Organizacional Ltda – CNPJ: 03.451.104/0001-00 - software GPE 

 

A contratação do software GPE tramitou no processo nº 253-4/2012 (Doc. 

113478/2019) e resultou no total de despesas de R$ 13.168.750,00, no entanto, houve uma 

contratação anterior que precisa ser abordada para a compreensão do assunto. 

 

O TCE/MT iniciou o uso do software GPE em 2011, como se vê no contrato nº 

05/2011 (Doc. 127493/2019) pelo valor de R$ 283 mil pela licença permanente em número 
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ilimitado de usuários e acesso. 

 

Esse Contrato nº 05/2011 originou-se no processo administrativo TCE/MT nº 

22205-4/2010 (Doc. 127549/2019) e possui uma irregularidade grave em sua origem que 

contamina toda as contratações posteriores, inclusive a do processo nº 253-4/2012 (Doc. 

113478/2019), objeto desta representação. 

 

A irregularidade naquele processo nº 22205-4/2010 (Doc. 127549/2019) se 

deu pela inclusão de cláusulas restritivas em seu edital que direcionaram para que apenas 

a empresa Travessia atendesse os requisitos do Edital, trata-se de características técnicas 

do software que não possuíam justificativas plausíveis para serem inseridas, como a que 

estabeleceu que a linguagem de programação utilizada fosse a PHP 5.2 (Doc. 127549/2019, 

págs. 14 e 67, “RT 06”) 

 

Há nos autos questionamentos de concorrentes que possuem software de 

gerenciamento de planejamento estratégico que atendem os requisitos funcionais descritos 

no termo de referência, mas que foram desenvolvidas com a linguagem de programação 

Java, que inclusive já era utilizada pelo TCE/MT na época e poderia ser perfeitamente 

aceita, como se observa na resposta do Gerente de Desenvolvimento de Sistemas da 

antiga Coordenadoria de Tecnologia da Informação do TCE/MT (atual Secretaria de 

Tecnologia da Informação), sr. Cleberson Antônio Sávio Gomes, que é clara ao afirmar que 

a empresa que solicita esclarecimentos do edital possuía condições de participar do 

certame (Doc. 127549/2019, pág. 108). 

 

Na resposta ao pregoeiro, o Assessor Especial de Planejamento e 

Desenvolvimento Organizacional, Sr. Olavo Lage Filho, que foi a pessoa responsável por 

elaborar o Termo de Referência nº 545/2010 (Doc. 127549/2019, págs. 3 a 17) contrariou o 

órgão técnico responsável pela tecnologia da informação e manteve a cláusula restritiva 

(Doc. 127549/2019, págs. 105 a 110) que resultou no credenciamento de apenas uma 

empresa para a licitação, obviamente a empresa Travessia, como se vê nos atestados que 
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negaram o credenciamento a alguns licitantes e no único atestado de homologação da 

solução juntado nos autos (Doc. 127549/2019, págs. 111 a 116) e consequentemente na 

homologação da licitação pelo Presidente Valter Albano da Silva (Doc. 127549/2019, pág. 

188) e o contrato firmado entre a empresa e o TCE/MT (Doc. 127549/2019, págs. 190 a 

199). 

 

Percebe-se, portanto, uma situação anormal naquele processo de contratação 

de 2010, pois o objeto era um software e seu termo de referência não foi elaborado e nem 

teve participação da unidade especializada em tecnologia da informação, que durante o 

processo ainda tentou interferir para evitar o direcionamento, mas a opinião técnica da 

unidade foi ignorada, resultando em situação que afrontou o objetivo principal da lei de 

licitações que é obter a proposta mais vantajosa, pois houve redução na concorrência. 

 

O trâmite deste processo contou com a definição do edital, a emissão do 

parecer jurídico que não abordou tais cláusulas restritivas por desconhecimento técnico do 

tema, a autorização do Presidente Valter Albano, com o Assessor de Planejamento Olavo 

Lage indicando 2 servidores da Coordenadoria de Tecnologia da Informação para o papel 

de homologar a solução visando garantir que as mesmas atendessem os requisitos 

definidos por ele no edital, em seguida a publicação do aviso de licitação no diário oficial. 

 

Todavia, a empresa Consist Software Ltda solicitou os esclarecimentos 

citados acima e teve seu pleito negado indevidamente como se vê nas evidências 

documentais destacadas, e o caminho natural para tal situação seria uma nova opinião 

jurídica sobre o tema, que foi ignorada pelo gestor máximo que homologou a licitação 

mesmo com esse vício que direcionou o certame para o credenciamento apenas da 

empresa Travessia, com evidências de que duas outras empresas tentaram participar e não 

conseguiram por exigências restritivas (Doc. 127549/2019, págs. 105 a 110 e 113). 

 

Na prática, por atos do Assessor Especial de Planejamento Olavo Lage e pela 

decisão do Presidente Valter Albano, o TCE/MT limitou a concorrência ao indicar uma marca 
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específica (linguagem de programação PHP 5.2) e contrariou jurisprudência pacífica sobre 

o tema, como se percebe em várias decisões pretéritas do TCU sobre o tema citados a 

seguir. 

A indicação de marca na especificação de produtos de informática pode ser aceita 
frente ao princípio da padronização, desde que tal decisão seja 
circunstanciadamente motivada e demonstre ser a opção, em termos técnicos e 
econômicos, mais vantajosa para a Administração. 
(010.191/2007-1, Acórdão 2397/2007-Plenário, Data da sessão: 14/11/2007, 
Relator: Ministro Augusto Sherman) 
 
A opção por determinada marca ou fabricante, para fins de padronização, exige 
comprovação inequívoca de ordem técnica de que marcas similares não tem 
qualidade equivalente e que somente a escolhida atende às necessidades da 
Administração. 
(Acórdão 2664/2007-Plenário, Data da sessão: 5/12/2007, Relator: Marcos 
Bemquerer) 
 
O princípio da padronização não conflita com a vedação de preferência de marca, 
que não constitui obstáculo à sua adoção, desde que a decisão administrativa, que 
identifica o produto pela marca, seja circunstanciadamente motivada e demonstre 
ser essa a opção, em termos técnicos e econômicos, mais vantajosa para a 
administração. 
(Acórdão 1547/2004-Primeira Câmara, Data da Sessão: 29/6/2004, Relator: 
WALTON ALENCAR RODRIGUES) 

  

Diversas outras decisões ocorreram no mesmo sentido, culminando na edição 

da Súmula 270 em 11/4/2012 com o seguinte enunciado: “SÚMULA TCU 270: Em licitações 

referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que 

seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia 

justificação.” 

 

Assim, não resta dúvidas de que houve intenção deliberada de tais agentes 

públicos para que o resultado da licitação ocorresse da forma que ocorreu, com a 

contratação da empresa Travessia. 

 

Outras evidências corroboram para tal conclusão, como: 

 

- as outras duas empresas que forneceram orçamento na fase interna com 

valores parecidos aos da Travessia mas sequer solicitaram o credenciamento para a 
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participação no certame, caracterizando propostas apenas para dar aparência de 

legalidade à contratação; 

 

- a proprietária da empresa, Sra. Elizabete de Queiroz, trabalha a muitos anos 

com o Presidente do TCE/MT na época, Conselheiro Valter Albano, como se vê em 

documento de planejamento estratégico na SEFAZ/MT em 200020 , período em que o 

Conselheiro Valter Albano era Secretário de Fazenda de Mato Grosso21 e essa parceria 

continuou com trabalhos no TCE/MT desde a posse do Conselheiro a partir de 200222; 

 

- Posteriormente, provavelmente com as investigações do MPE/MT nos 

contratos do Instituto Creatio23 , o TCE/MT passou a contratar diretamente a empresa 

Travessia para o referido objeto, resultando no contrato de consultoria e aquisição de 

software; 

 

Posteriormente, visando ofertar o software para todos os jurisdicionados mato-

grossenses, o TCE/MT iniciou a contratação no processo nº 253-4/2012 (Doc. 113478/2019) 

que resultou no Contrato nº 06/2012 cujo objeto era a “Aquisição de licenças permanentes 

de software de planejamento estratégico, em número ilimitado de usuários e acessos e 

possibilidade de ser distribuída para todos os jurisdicionados matogrossenses sem 

qualquer custo adicional” (Doc. 113478/2019, pág. 8 – termo de referência elaborado pelo 

Secretário de T.I. Odilley Fátima Leite de Medeiros). 

 

No termo de referência citado, o secretário de T.I. fundamenta a inexigibilidade 

de licitação no Art. 25, I da Lei nº 8.666/93, motivando apenas pela aquisição pretérita em 

2010 com os vícios já citados (Doc. 113478/2019, pág. 8), cuja proposta da empresa 

                                                 
20 Disponível em 
http://app1.sefaz.mt.gov.br/aplicativos/pqsp.nsf/b62337ef449075da04256c4000479b87/5b72b8df43108b2904256d740061382c/$FILE/R
elatorio_Avaliacao_SEFAZ_2000.doc (Doc. 127884/2019) 
21 Currículo disponível no site do TCE/MT, link https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/117 
22 Revista TCM/RJ, em https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/3529/Revista_TCMRJ_42.pdf (Doc. 127939/2019), bem como linkedin de 
Elisabete Queiroz (Doc. 127992/2019) e Publicação do Plano Estratégico do TCE/MT em 2008 com a Coordenação geral de Elisabete 
Queiroz, vinculada ao Instituto Creatio (Doc. 128007/2019)  
23 https://www.rdnews.com.br/executivo/mpe-investiga-tce-e-orgaos-por-contratos-irregulares-de-oscips/20504 
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Travessia apresentada por Artur Queiroz Filho (irmão de Elisabete Queiroz e administrador 

da empresa, conforme contrato social – Doc. 113478/2019, pág. 37) afirma ser a empresa 

detentora com exclusividade do software GPE, com concordância do Secretário de T.I. em 

parecer técnico (Doc. 113478/2019, págs. 28 e 29) em que afirma ser inexigível a licitação 

por este motivo, mas sem apresentar pesquisa de mercado que contemplasse outras 

soluções similares, contrariando a legislação aplicável INº 04/2010/SLTI/MP, e nem mesmo 

cogitou a opção pelo desenvolvimento da referida solução que, pela simplicidade e baixa 

complexidade observados nos requisitos técnicos especificados no edital do processo nº 

22205-4/2010 (Doc. 127549/2019, págs. 14 e 17, com apenas 46 requisitos funcionais, bem 

como no manual do usuário da 1ª. Versão do sistema24 que revelou a existência de 111 

telas), certamente custaria muito menos que os R$ 4,5 milhões efetivamente pagos. 

 

Posteriormente, por exigência contida no parecer jurídico, foi juntada uma 

certidão expedida pela ABES – Associação Brasileira de das Empresas de software 

afirmando que a Travessia é detentora exclusiva do software GPE (Doc. 113478/2019, págs. 

61 e 62), no entanto, essa certidão apenas afirma a exclusividade sobre o software GPE, 

mas não garante que não existem outros softwares similares no mercado, o que os próprios 

autos revelaram que de fato existem outros softwares, citados acima. 

 

Esse Contrato nº 06/2012 previa 550 licenças permanentes para fornecer para 

todos os jurisdicionados por R$ 8.181,81, totalizando R$ 4,5 milhões (Doc. 113478/2019, 

pág. 184), cujo valor pago foi de R$ 4.668.750,00 mesmo sem ceder as 550 licenças, já 

que o software era cedido aos jurisdicionados que aderiram ao PDI, que conforme 

publicação disponível no site do TCE/MT25, apenas 20 municípios e 7 Secretarias de Estado 

aderiram em 2012 e 2013 e folder atual do programa exibe que apenas 39 municípios 

aderiram ao PDI entre 2012 e 2018 (Doc. 128118/2019). Por fim, o próprio site do TCE/MT 

em página dedicada ao sistema GPE exibe link para os dados cadastrados no sistema GPE 

                                                 
24 http://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/GPE-ManualdoUsuario/index.html#/1/ (Doc. 128116/2019) 
 (Doc.  
25 https://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/PDI/6/index.html (Doc. 128123/2019, pág. 27) 
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dos municípios mato-grossenses 26 , revelando que apenas 23 municípios utilizam 

atualmente o software GPE.  

 

Posteriormente ao pagamento integral do contrato, o Secretário de T.I. Odilley 

Fátima Leite de Medeiros ainda solicitou em 18/9/2012 ao diretor da Travessia para 

aditamento do contrato em R$ 1.120.907,97 referente a 137 novas licenças no valor unitário 

de R$ 8.181,81 para novas entidades usuárias, incluindo escolas municipais e estaduais 

que ficaram fora da abrangência do contrato 06/2012, fundamentado no Art. 65, I, b da Lei 

8666/93 (Doc. 113478/2019, pág. 458)., que foi respondido pela empresa concordando com 

o aditivo (Doc. 113478/2019, pág. 459)  

 

Este pedido de aditivo tramitou, houve o parecer jurídico nº 649/2012 em 

19/10/2012 de Leila Lopes Viana, justificando em alteração quantitativa do contrato nº 

6/2012, ratificado pelo Consultor Geral Mariomarcio (Doc. 113478/2019, pág. 470 a 472), 

que foi aprovado pelo presidente José Carlos Novelli (Doc. 113478/2019, pág. 473 a 477). 

 

O valor representa 24,9% do valor das licenças (R$ 4,5 milhões) e vê-se 

claramente que tal aditivo era desnecessário, pois o termo de referência inicial neste 

processo é claro que se trata de licenças para TODOS OS JURISDICIONADOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, inclusive com proposta ofertada pela própria empresa, razão 

pela qual o uso de licenças por unidades gestoras a exemplo de escolas municipais e 

estaduais de MT, como citado pelo secretário Odilley, estão inseridas no contrato nº 6/2012, 

já que não há qualquer ressalva quanto a isso. 

 

A ilegalidade e ação dolosa dos agentes públicos é tão evidente que, não 

satisfeitos com os valores já consumidos no contrato do GPE, o então Conselheiro do 

TCE/MT e Presidente da ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 

do Brasil, Conselheiro Antônio Joaquim encaminha o Ofício 175/2012/ATRICON de 

                                                 
26 http://cidadao.tce.mt.gov.br/gpe 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.

http://cidadao.tce.mt.gov.br/gpe


 

 

97/109 

 

26/11/2012 solicitando ao TCE/MT o repasse das ferramentas aos demais Tribunais de 

Contas do País. As ferramentas são: Sistema de Planejamento Estratégico (GPE); Sistema 

Push; Pesquisa de jurisprudência; Plenário Virtual; Diário Oficial Eletrônico; Assinador de 

Decisões (Doc. 113478/2019, pág. 492 a 493). 

 

Pouco depois, o Presidente do TCE/MT José Carlos Novelli não se opõe e 

solicita avaliação do Secretário de T.I. Odilley (Doc. 113478/2019, pág. 494), que responde 

o pedido em 26/11/2012 fazendo diversas afirmações que afirmam o dolo do agente, tais 

como: que o contrato 6/2012 baseou-se em 550 jurisdicionados de Mato Grosso, que o 1º 

termo aditivo foi manifestado por diversas solicitações de órgãos públicos de MT não 

fiscalizados pelo TCE/MT e que os mesmos ainda não assinaram o termo de cessão de 

direito de uso, demanda de outros Tribunais de Contas não está contemplada no aditivo; 

que a aquisição dos direitos autorais e patrimoniais e posterior certificação ISO 9001 

fortalecerá a gestão e o PDI; que os órgãos de MT já usam o GPE; que o GPE é a única 

aplicação que gerencia os planos estratégicos, integrado ao BI e atendendo ao princípio da 

padronização; que a padronização dos softwares pelos Tribunais de Contas é item 

essencial para interoperabilidade dos mesmos e o GPE se prestaria a isso, que o GPE não 

encontra similar no mercado, conforme certidão da ABES, tornando a licitação inviável, que 

tal aquisição dos direitos contribuirá para a distribuição ilimitada em nível estadual e 

nacional;  

 

A conclusão da informação prestada é que não é possível atender a Atricon 

agora; sem que seja feita a rescisão unilateral do aditivo, que após a rescisão seja adquirido 

os direitos autorais e patrimoniais para qualquer outros Estados da Federação e que esta 

aquisição seria de 9 milhões, pois houve uma cotação de preços junto ao mercado de TI e 

que software similar seria de 9 milhões e com prazo de desenvolvimento superior a 12 

meses, já que não existe similar pronto no mercado. 

 

Quanto à afirmação de que o GPE é utilizado pelo Estado de MT todo já foi 

evidenciado que apenas 23 utilizam atualmente, já quanto aos diversos pedidos de órgãos 
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jurisdicionados, vê-se nos autos apenas pedidos do ex-secretário de Estado de Saúde 

Vander Fernandes (Doc. 113478/2019, pág. 4525 e 526) e do ex-secretário de Estado de 

Educação Ságuas Moraes (Doc. 113478/2019, pág. 527 e 528). 

 

O processo tramitou no TCE/MT, com pedido da Coordenadora do 

Coordenadora do Núcleo de Contratos Maria das Graças Mendes Luz ao diretor da 

Travessia em 28/1/2013 de proposta financeira para vender o software com direitos autorais 

e patrimoniais. No texto a coordenadora Maria das graças Mendes Luz contextualiza o PDI, 

dizendo que a Travessia é a principal parceira, que já está contratado e disponível para os 

fiscalizados municipais, que foram consultados pela ATRICON, SEDUC, SES e outros 

Entes do governo estadual, mencionando que tem a intenção de distribuir o referido 

software a 213 instituições brasileiras, sendo 32 Tribunais de Contas, 141 Instituições 

educacionais, 40 instituições da área de saúde, mencionando os referidos ofícios 

culminando na rescisão amigável (Doc. 113478/2019, pág. 537 a 538) 

 

Em ato seguinte, a empresa Travessia concorda com a rescisão, encaminha 

proposta financeira de R$ 39.906,10 para cada uma das 213 licenças, no valor total de 

R$ 8,5 milhões (Doc. 113478/2019, pág. 539 a 542), que teve ainda os mesmos consultores 

jurídicos Leila e Mariomarcio emitindo o parecer jurídico, com a rescisão amigável do 

contrato anterior e o novo Contrato nº 03/2013 no valor de R$ 8,5 milhões (Doc. 

113478/2019, pág. 596 e 608), que foi integralmente pago, conforme informações obtidas 

no Sistema FIPLAN (Anexo ID 4371 do Doc. 113353/2019). 

 

Assim, considerando as informações destacadas nesta análise que revelaram 

a simplicidade do software conforme seu manual do usuário com 111 telas (Doc. 

128116/2019) e em comparação com o dimensionamento realizado pela mesma equipe de 

auditores no processo 248380/2017 (Doc. nº 113550/2019), com realização de contagem 

de pontos de função em software de 142 telas, conforme detalhamento no item 2.3.1 desta 

informação técnica, revelou que aquele software mais complexo custou R$ 356.348,10, 

restando evidenciado que o valor pago em licenças nestes contratos para o software GPE 
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possuem um superfaturamento mínimo de R$ 12.643.651,90, haja vista que o valor total 

liquidado e pago obtido no Fiplan (Doc. anexo, ID 4371 e 4372) foi de R$ 13.000.000,0 

pelas licenças e aquisição de direitos autorais em software que possuía similares no 

mercado e que certamente possuiriam valores bem inferiores ao que efetivamente pagou o 

TCE/MT. 

 

Diante do exposto, restou caracterizado o dolo dos agentes públicos citados 

que gerou um superfaturamento no valor de R$ 12.643.651,90 pela aquisição do software 

GPE, que posteriormente, na fiscalização a ser realizada pelo TCE/MT, será calculado os 

pontos de função para dimensionar o tamanho do software com o objetivo de obter o valor 

exato do superfaturamento, bem como individualizar as condutas praticadas pelos respon-

sáveis pelas irregularidades constatadas. 

 

2.11. Contrato nº 13/2013 com Tecnomapas Ltda – 

CNPJ:  01.544.328/0001-31 

  

O Contrato nº 13/2013 originou-se no processo administrativo nº 219-4/2013 

(Docs. 113969, 113978 e 113995/2019) e seu objeto era “serviços de disponibilização de 

solução de geoprocessamento que funcione em nuvem na internet (Cloud Computing) e 

seja integralizada ao banco de dados de controle de obras (GeoObras) mantido pelo TCE-

MT”. A vigência era de 6 meses e com duas prorrogações como serviço contínuo que re-

sultou no total de despesas de R$ 9.345.000,00. 

 

Observa-se que neste contrato (Doc. 113969/2019, pág. 386 e 387), o item 1 

previa a cessão de direito de uso do software por R$ 1.800.000,00, além do item 2 de R$ 

540.000,00 para suporte técnico e o item 3 de R$ 600.000,00 integração entre o software 

GeoObras do TCE/MT e a solução contratada. 

 

No 1º aditivo para mais 6 meses (Doc. 113978/2019, págs. 56 a 58), tudo foi 

pago novamente com a justificativa de serviço contínuo e no 2º termo aditivo por mais 6 
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meses, o item 3 foi suprimido (Doc. 113995/2019, págs. 369 a 371), assim, pelos mesmos 

motivos expostos nos contratos anteriores quanto à ilegalidade no pagamento de cessão 

de direito de uso pelo software em duas prorrogações. 

 

O Manual do usuário juntado no processo, intitulado “Geocloud - GEO-OBRAS 

PLUS” (Doc. 113995/2019, págs. 217 a 295) revela a existência de 89 telas no software, 

que em comparação com o dimensionamento realizado pela mesma equipe de auditores 

no processo 248380/2017 (Doc. nº 113550/2019), com realização de contagem de pontos 

de função em software de 142 telas, conforme detalhamento no item 2.3.1 desta informação 

técnica, revelou que aquele software mais complexo custou R$ 356.348,10, restando 

evidenciado que o valor pago em licenças neste contrato com a empresa Tecnomapas 

possui um superfaturamento mínimo de R$ 6.243.651,90, haja vista que o valor total 

liquidado e pago obtido no Fiplan (Doc. anexo, ID 4370) foi de R$ 6.600.000,00 pelas 

licenças e integração com o GeoObras e mesmo que considerássemos o valor pago pela 

licença e integração correto, jamais o TCE/MT poderia ter pago 2 ou 3 vezes pela licença e 

serviços de integração, o que mesmo nesse caso, ocasionaria um superfaturamento de 

R$ 4.200.000,00. 

 

Considerando que os casos já relatados são suficientes para a admissibilidade 

da presente representação, pois já foi evidenciado superfaturamento de no mínimo R$ 

4.200.00,00, que pode aumentar na posterior fiscalização que terá o objetivo de quantificar 

o valor exato do dano com a contagem de pontos de função e ainda individualizar as con-

dutas dos responsáveis pelas irregularidades constatadas. 

 

2.12. Contratos com a empresa GENDOC Sistemas e Empreendimentos 

Ltda – CNPJ: 00.784.417/0001-92 

 

A empresa GENDOC Sistemas e Empreendimentos Ltda – CNPJ: 

00.784.417/0001-92 firmou os Contratos nº 25/2012 e 50/2013 com o TCE/MT, que 

passamos a analisar. 
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2.12.1. Contrato nº 25/2012 com a Gendoc – processo nº 6382-7/2012 

(Doc. 114018 e 114021/2019) 

 

O Contrato nº 25/2012 cujo objeto era “contratação de empresa para 

fornecimento de solução para gerenciamento de conteúdo corporativo, composta de licença 

de software, e prestação de serviços de consultoria, conversão de arquivos digitais, 

organização, gestão e processamento de documentos” resultou na execução de despesas 

no valor total de R$ 20.112.322,55; 

 

Esta contratação é oriunda de adesão à ata de registro de preços da SAD, 

cujas irregularidades foram objeto da colaboração premiada do ex-governador Silval 

Barbosa. 

 

Apesar do objeto do contrato mencionar licença de software, os itens do 

contrato contemplam o software embutido nos itens de serviços pela quantidade de páginas 

de documentos digitalizadas, indexadas e tratadas (OCR), bem como as minerações, no 

entanto, no processo de contratação no TCE/MT foram juntadas alguns documentos da 

execução da despesa que revelam apenas uma declaração da empresa contendo a 

quantidade de páginas de serviços realizados (Doc. 114018/2019, pág. 243), sem qualquer 

menção a quais serviços ou mesmo os processos do TCE/MT que foram objeto do serviço 

de digitalização para que pudessem ser realizadas quaisquer conferências pelo gestor e 

pelo responsável por atestar a execução das despesas. 

 

Tais documentos evidenciam a ausência de documentos capazes de 

comprovar a execução dos serviços supostamente prestados, cujo ônus era dos gestores 

responsáveis por cada etapa da execução das despesas, assim, somente a posterior 

fiscalização desta equipe será capaz de aferir com exatidão o serviço efetivamente prestado 

e, consequentemente, o superfaturamento ocorrido, bem como a individualização das 

condutas dos responsáveis pelas irregularidades, no entanto há indícios que indicam a 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.



 

 

102/109 

 

ocorrência. 

 

2.12.2. Contrato nº 50/2013 com a Gendoc – processo nº 28405-0/2013 

(Doc. 113491/2019) 

 

O Contrato nº 50/2013 – processo nº 28405-0/2013 (Doc. 113491/2019) cujo 

objeto era “serviços de atualização das normativas de gestão documental, treinamento, 

mapeamento de processos e fornecimento de software de gestão documental” resultou na 

execução de despesas no valor total de R$ 5.811.799,67. 

 

  Este contrato nº 50/2013 possui os itens 8, 9 e 10 relativos ao software de 

gestão logística de documentos, com o item 8 referente a 10 licenças no valor de 

R$ 3.000.000,00, o item 9 para customização do software por R$ 367.200,00 e o item 10 

para manutenção mensal no valor de R$ 187.992,00 (Doc. 113491/2019, pág. 391), além 

de serviços de mapeamento, treinamento e organização documental, nos itens 1 a 7. 

 

  A leitura dos requisitos do sistema especificados no termo de referência, item 

8 (Doc. 113491/2019, págs. 16 a 26) expõe que “Para a execução das atividades previstas 

e decorrentes deste projeto a CONTRATADA deverá fornecer o código fonte e implantar 

software para gestão do conteúdo” (pág. 16), ou seja, trata-se de um software de utilidade 

para a própria empresa para realizar a gestão de seus serviços, não havendo necessidade 

do TCE/MT pagar valor elevado de R$ 3.555.192,00 para tal gestão. 

 

No entanto, mesmo se considerarmos que tal software era necessário, os 

requisitos especificados revelam que trata-se de um software relativamente simples, cuja 

quantidade de telas obtidas em análise de tais requisitos é de cerca de 66 telas, que em 

comparação com o dimensionamento realizado pela mesma equipe de auditores no 

processo 248380/2017 (Doc. nº 113550/2019), com realização de contagem de pontos de 

função em software de 142 telas, conforme detalhamento no item 2.3.1 desta informação 

técnica, revelou que aquele software mais complexo custou R$ 356.348,10, restando 
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evidenciado que o valor pago em licenças neste contrato com a empresa Gendoc possui 

um superfaturamento mínimo de R$ 3.198.843,90, haja vista que o valor total liquidado e 

pago obtido no Fiplan (Doc. anexo, ID 4352) foi de R$ 3.555.192,00 

 

2.13. Contrato nº 01/2015 – processo nº 17051-8/2014 (Docs. 114091, 

114100 e 114104/2019) com a empresa Prixx Tecnologia da Informática Sistemas  e 

Empreendimentos LTDA – CNPJ: 03.193.166/0001-60 

 

O contrato nº 01/2015 originou-se no processo administrativo nº 17051-8/2014 

(Docs. 114091, 114100 e 114104/2019) e foi firmado inicialmente com a empresa 

DocCenter Serviços de Cópias e Impressões Ltda EPP, CNPJ nº 03.193.166/0001-60 (Doc. 

114100/2019, págs. 199 e 200 e 114104/2019, págs. 1 a 8), no entanto, pouco depois houve 

um termo aditivo para modificar a nomenclatura da empresa para Prixx Tecnologia da 

Informática Sistemas  e Empreendimentos LTDA, oriunda do ingresso do sócio Waldisnei 

da Cunha Amorim, também sócio da empresa Gendoc, item 2.12 desta informação técnica 

(Doc. 113491/2019, pág. 50, 270 a 282). 

 

Este Contrato nº 01/2015 continha como objeto “Serviços e produtos para 

viabilizar a modernização dos atos de pessoal da Secretaria de gestão de Pessoas do 

TCE/MT, e nas unidades de gestão de pessoas dos Entes fiscalizados, utilizando sistemas 

integrados voltados a aperfeiçoar os fluxos de trabalho e a rapidez na disponibilização da 

informação” e os itens do contrato estabelecem no item 1, R$ 4.200.000,00 para 10 licenças 

do software; no item 2, R$ 1.350.000,00 para customização do software; no item 3, 

R$ 2.019.090,00 para manutenção mensal por 1 ano do software de gestão de arquivos e 

da vida funcional de servidores públicos, totalizando R$ 7.569.090,00 com o software, além 

dos itens 4 a 19 para serviços de mapeamento, organização, digitalização, tratamento e 

mineração, no valor por unidade de serviços estabelecido no contrato, que varia conforme 

o serviço específico (Doc. 114100/2019, pág. 200 e 114104/2019, pág. 1). 

 

Este Contrato foi prorrogado no 1º termo aditivo em 9/11/2015 (Doc. 
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114104/2019, págs. 75 a 85) por mais 1 ano com o fundamento de serviço contínuo previsto 

no Art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/93, que a lei trata a possibilidade de prorrogação como 

“IV - aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a 

duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência 

do contrato”, mas com a análise da execução das despesas por meio dos registros obtidos 

no FIPLAN (Doc. anexo, ID 4358 – contrato 1/2015) no total liquidado e pago de 

R$ 12.753.710,78 em 2 anos presume-se que as despesas com o software ocorreram 

apenas no 1º ano, no valor total de R$ 7.569.090,00. 

 

Neste contrato ocorreram basicamente as mesmas irregularidades 

constatadas nos demais processos que tratam de software, como: ausência de estudos 

técnicos preliminares e pesquisa de mercado para decidir pela melhor opção na licitação; 

ausência do parcelamento do objeto, pois a legislação aplicável ao tema e a jurisprudência 

dos demais Tribunais de Contas e do próprio TCE/MT estabelecem a necessidade de dividir 

em lotes distintos, um para o software e outro para os demais serviços contratados; 

pesquisa de preços com as mesmas empresas já citadas nesta informação técnica (Sigma, 

Amplus e Precisa) para dar aparência de legalidade à contratação; parecer jurídico que não 

abordou questões básicas afetas ao tema; bem como homologação realizada pelo 

Presidente do TCE/MT Waldir Júlio Teis ignorando conhecimento técnico existente sobre o 

tema, haja vista o cargo que ocupa no TCE/MT, mesmo em licitação de grande 

materialidade (R$ 14,8 milhões por 1 ano). 

 

Como não há documentos sobre a execução das despesas que revelam os 

serviços prestados em detalhes em cada mês, limitamos a análise à contratação do 

software, que conforme o termo de referência nas especificações dos requisitos funcionais 

(Doc. 114091/2019, págs. 75 a 85), revela-se um sistema simples que não justifica o alto 

valor gasto, pois extrai-se de tais requisitos, possuindo cerca de 104 telas, que em 

comparação com o dimensionamento realizado pela mesma equipe de auditores no 

processo 248380/2017 (Doc. nº 113550/2019), com realização de contagem de pontos de 

função em software de 142 telas, conforme detalhamento no item 2.3.1 desta informação 
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técnica, revelou que aquele software mais complexo custou R$ 356.348,10, restando 

evidenciado que o valor pago no software, customização e manutenção neste contrato com 

a empresa PRIXX possui um superfaturamento mínimo de R$ 7.212.741,90, haja vista que 

o valor total liquidado e pago obtido no Fiplan (Doc. anexo, ID 4358) foi de R$ 7.569.090,00. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A análise preliminar de cada caso citado revelou evidências de 

superfaturamento em todos os contratos analisados, com provas documentais sobre as 

irregularidades constatadas, resumidas na tabela a seguir: 

 

Item 
na 
I.T. 

Nome Empresa CNPJ Objeto Con-
trato 

Processo 
TCE 

Valor Liqui-
dado e pago 

Valor Superfa-
turamento 

2.1.1 

Ábaco Ábaco Tec-
nologia da Infor-
mação Ltda 

37.432.689/0001-
33 

Software 
SIGA/SIGESP 

04/2012, 
51/2013, 
23/2015 
e 
32/2016 

12823/2012 
(Doc. 114005 
e 
114012/2019), 
150550/2015 
(Docs. 
114074/2019) 
e 28523-
4/2013 (Docs. 
130200, 
130207 e 
130211/2019) 33.376.244,47 4.644.155,00 

2.1.2 

Ábaco Ábaco Tec-
nologia da Infor-
mação Ltda 

37.432.689/0001-
33 

Soluções Oracle 
(BI) 

40/2012 

8692-4/2012 
(Doc. 
115339/2019) 2.076.128,00  544.896,00  

2.2.1 

Spazio Digital So-
luções em TI e Di-
gitalização 

10.677.667/0001-
87 

suporte para cer-
tificação ABNT 
NBR ISO 9001 

41/2012 
+ 2 aditi-
vos 

8.938-9/2012 
(Doc. 114023 
e 
114027/2019) 

19.187.911,00  18.947.911,00 

2.2.2 

Spazio Digital So-
luções em TI e Di-
gitalização 

10.677.667/0001-
87 

mão de obra em 
infraestrutura de 
T.I. 

51/2012 
+ 1 adi-
tivo 

10.109-5/2012 
(Doc. 
113501/2019) 5.360.912,30  4.531.832,30   

2.3.1 

Simetrya Tecnolo-
gia da Informação 
Ltda 

09.939.203/0001-
50 

SGD 7/2015 21523-6/2014 
(Doc. 
113485/2019) 5.898.989,90  5.291.302,24  

2.3.2 

Simetrya Tecnolo-
gia da Informação 
Ltda 

09.939.203/0001-
50 

Sistema de vali-
dação de Docu-
mentos Fiscais 
(NFE) para paga-
mento 

7/2014 e 
26/2014 

(Doc. 
113490/2019) 

3.925.469,21  3.593.297,73  

2.4 

Complexx Tecno-
logia Ltda 

01.353.487/0001-
59 

Firewall check-
point 

4/2013 10587-2/2013 
(Doc. 
113511/2019) 

3.413.783,00  3.348.783,01  
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Item 
na 
I.T. 

Nome Empresa CNPJ Objeto Con-
trato 

Processo 
TCE 

Valor Liqui-
dado e pago 

Valor Superfa-
turamento 

2.5 

Consórcio Sima-
ker (consórcio en-
tre as empresas 
Simetrya e Aker) 

09.939.203/0001-
50 e 
01.919.316/0001-
44 

Segurança de 
perímetro (fire-
wall) em 2015 

15/2015 13970-0/2015 
(Doc. 114043, 
114054 e 
114061) 

549.912,87  490.912,87  

2.6.1 

SERPREL Comér-
cio de Produtos de 
Informática Ltda  

05.403.765/0001-
96 

Software Autos 
Digitais 

34/2012 6386-0/2012 
(Doc. 
113930/2019) 

6.477.784,56  6.091.436,40  

2.6.2 

SERPREL Comér-
cio de Produtos de 
Informática Ltda  

05.403.765/0001-
96 

Sistema Gestão 
por Competência 
(mesmo objeto 
Rogério leme) 

34/2013 13068-0/2013 
(Doc. 114034 
e 
114038/2019) 

10.564.435,08  10.208.086,92  

2.7 

JFTC TELEIN-
FORMÁTICA 
LTDA - ME 

03.451.104/0001-
00 

Sistema Gerenci-
amento GESPÚ-
BLICA 

16/2013 169-4/2013 
(Docs. 
113943/2019 
e 
113947/2019) 17.556.999,80  17.200.751,80  

2.8.1 

Impar Gestão e 
Soluções em TI 
LTDA 

15.764.045/0001-
00 

Software SI-
GARP - fiscaliza-
ção de Atas de 
Registro de Pre-
ços de MT 

15/2013 170-8/2013 
(Docs. 
113953 e 
113956/2019) 

14.532.109,98  14.175.761,88  

2.8.2 

Impar Gestão e 
Soluções em TI 
LTDA 

15.764.045/0001-
00 

Apoio ao PDI e 
Software para 
gestão do PDI + 
manutenção sof-
tware 

6/2015 21312-8/2014 
(Doc. 114108 
e 
114111/2019) 

21.915.207,82  18.046.714,75  

2.9 

Allen Rio Serv. e 
Com. de Prod. de 
Informática Ltda 

00.710.799/0001-
00 

Licenças de uso 
Microsoft e servi-
ços em solução 
Microsoft 

47/2013 27620-0/2013 
(Docs. 
114119/2019 
e 
114124/2019) 

6.375.161,20  2.705.732,45 

2.10 

TRAVESSIA De-
senvolvimento Or-
ganizacional Ltda 

03.451.104/0001-
00 

550 Licenças 
Software GPE 
(6/2012) por R$ 
4,5 milhões e 
213 licenças 
GPE (50/2013) 
por R$ 8,5 mi-
lhões 

Contrato 
6/2012 
+ 1 TA + 
rescisão 
e Con-
trato 
50/2013 

253-4/2012 
(Doc. 
113478/2019) 
e processo 
anterior nº 
22205-4/2010 
(Doc. 
127549/2019) 

13.168.749,30 12.643.651,90  

2.11 

Tecnomapas Ltda 01.544.328/0001-
31 

Software de Geo-
Processamento 
integrado ao GE-
OObras 

13/2013 219-4/2013 
(Docs. 
113969, 
113978 e 
113995/2019) 

9.345.000,00 4.200.00,00  

2.12.1 

Gendoc   licença de sof-
tware e presta-
ção de serviços 
de consultoria, 
conversão de ar-
quivos digitais, 
organização ges-
tão e processa-
mento de docu-
mentos 

Contrato 
25/2012 
+ 2 TA 
(2º por 2 
anos) 

6.382-7/2012 
(Doc. 114018 
e 
114021/2019) 

20.112.322,55  

A ausência de 
documentos da 
execução das 
despesas impos-
sibilitou a aferi-
ção de superfa-
turamento neste 
contrato.  

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código X5V50G.



 

 

107/109 

 

Item 
na 
I.T. 

Nome Empresa CNPJ Objeto Con-
trato 

Processo 
TCE 

Valor Liqui-
dado e pago 

Valor Superfa-
turamento 

2.12.2 

GENDOC Siste-
mas e Empreendi-
mentos Ltda 

  Software + custo-
mização + manu-
tenção (gestão 
arquivística) 

Contrato 
50/2013 

28405-0/2013 

5.811.799,67  3.198.843,90  

2.13 

Prixx Tecnologia 
da Informática Sis-
temas  e Empre-
endimentos LTDA 

03.193.166/0001-
60 

software + servi-
ços de Gestão 
arquivística RH - 
vida funcional 

Contrato 
1/2015 

17051-8/2014 
(Docs. 
114091, 
114100 e 
114104/2019) 12.753.710,78  7.212.741,90  

     TOTAL 212.402.631,49 137.076.812,05  

 

  Vale ressaltar que o superfaturamento de R$ 137.076.812,05 constatado pela 

equipe não foi calculado com exatidão, diante da ausência de todos os documentos que 

comprovam a execução das despesas, bem como nos diversos casos de contratação de 

software que não foram dimensionados precisamente com a técnica de contagem de pontos 

de função, mas com a comparação com outra contagem de pontos de função em software 

mais complexo no processo (mencionado no item 2.3.1) que, mesmo por estimativa, revelou 

superfaturamento em todos os casos, diante da simplicidade dos softwares contratados. 

 

  Assim, a posterior fiscalização, solicitada por esta equipe, terá o objetivo de 

apurar com precisão o superfaturamento existente em cada caso, com a obtenção de todos 

os documentos que amparam a execução das despesas, com a documentação completa 

dos softwares adquiridos, bem como com a contagem de pontos de função em cada um 

dos softwares que revelará a sua dimensão e seu valor de mercado com maior precisão. 

Portanto, tal fiscalização posterior pode revelar aumento no valor de superfaturamento. 

 

Diante do exposto, analisados preliminarmente os autos e diante da grande 

quantidade de evidências documentais já existentes que corroboram para o entendimento 

desta equipe de auditores de que existem várias irregularidades graves nos contratos de 

tecnologia da informação no período compreendido entre 2012 e 2015 no Tribunal de 

Contas de Mato Grosso, inclusive com a constatação de superfaturamento no valor de 

R$ 137.076.812,05, esta equipe de auditores solicita à relatora do processo, Conselheira 

interina Jaqueline Jacobsen Marques, que: 
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3.1. realize a admissibilidade da presente representação, diante do 

preenchimento dos requisitos, nos termos do Art. 46, inciso III da Lei Complementar nº 

269/2007 c/c os artigos 145, 219 e 89, inciso IV do Regimento Interno; 

 

3.2. determine o sigilo diante do risco de acesso indevido às informações por 

servidores do TCE/MT investigados no processo; 

 

3.3. converta a presente representação em Tomada de Contas, nos termos 

do Art. 89, III c/c o Art. 149-A, ambos do Regimento Interno do TCE/MT, diante de atos que 

causaram graves danos ao erário e que apresentam irregularidades graves e insanáveis 

que configuram atos de improbidade administrativa; 

 

3.4. envie a íntegra do presente processo ao procurador(a) competente no 

Ministério Público Federal, bem como ao delegado competente da Polícia Federal, tendo 

em vista haver processo em curso originado por estas instituições (INQUÉRITO 4.596 STF; 

Numeração única: 0009613-62.2017.1.00.0000) que trata da colaboração premiada do ex-

governador Silval Barbosa, cujo objeto contempla os casos investigados nesta 

representação, e que foram objeto da operação “Malebolge”27, para que sejam tomadas 

providências que entenderem necessárias no curso da investigação em andamento nestes 

órgãos; 

 

3.5. solicite ao órgão jurisdicional competente onde estiver tramitando o 

inquérito cuja numeração única é 0009613-62.2017.1.00.0000 ou posterior ação penal 

proposta pelo Ministério Público Federal, o compartilhamento das provas obtidas naqueles 

autos para uso no presente processo em trâmite no TCE/MT. 

 

                                                 
27 Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5253949, cuja decisão do Ministro Luiz FUX 

em 8/4/2019 determina o encaminhamento de cópias dos autos desmembrados para o STJ e em 25/6/2019 com a 

decisão de rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Conselheiro Waldir Teis e encaminhar os autos para a 5ª 

Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. 
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É a Informação Técnica que se submete à apreciação. 

 

 Cuiabá-MT, 2 de julho de 2019. 

 

 

ALAN FERNANDES PIMENTA 
Auditor Público Externo 

(Coordenador) 

EDMAR CLAUDIO MARANGON 
Auditor Público Externo 
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