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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANçA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

UGE 1.801.52 _ DEPARTAMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DO
çOMANDANTE GERAL DA pOLtCtA MtL|TAR (DAS/CG)

Fiscalização extraordinária em Unidade da Policia Militar
2OO9|aOLO

Ten. Cel. PM KOOKITAGUTI (período de 01/01 a30/06/2009\
Ten. Cel. Res. PM JOSÉ AFONSo ADR|ANo FTLHO (período de
ot / 07 / zooe a 3L / L2/ 20Lol

Vistos.
L. O presente processo foi autuado em l-4 de julho de

20t5, por proposta que fiz loticio Gc-ARc ns 33/2015, de r8/06/2orsl à e. Presidência, motivado
pela notícia veiculada na imprensâ (Fotha de s.pauto, caderno cotidiano), sob o título: "De clipe a
peça de corro, fraude em compros na PM...", constando ali que o esquema de fraudes em
licitøções no Comondo daquelo Corporação envolveria "ao menos RS 10 milhões em dois
anos...".

2. A proposta foi aceita, tendo a e. Presidência
determinado a realização de fiscalização extraordinária, que se efetivou, conforme
relatório constante às fls. 432/470, e do qual se tem o apontamento de diversas
irregularidades, sintetizadas às fls.461/468, e listadas as ocorrências encontradas nos
anos de 2009 e 20L0, com proposta de procedência das irregularidades noticiadas.

3. Finalizada a fiscalização, foi feita a distribuição do
processo pela e. Presidência, resultando como Relator, o eminente Conselheiro, Dr.

RENATO MARTINS COSTA (1|,s.472), que determinou o encaminhamento ao Ministério
Público de Contas, o qual pleiteou a oitiva de ATJ e PFE, o que foi feito, já sob minha
relatoria, por redistribuição proposta pelo eminente Relator e por mim aceita

ffls'a78/a79]'' 
4. Às fls. 499 tem-se o acionamento do inciso Xttl do art.

2s da LC 709/93, em Despacho que proferi e foi publicado na imprensa oficial em
20/04/20L6.

5. Após deferidos os pedidos de prorrogação de prazo
feitos, tanto por parte da Administração da UGE, (f1s.508) o Tenente Cel JOÃO DE PAIJLA
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FERREIRA NETO (fls.504/, quanto do ex-dirigente, Ten.Cel.Res PM JOSÉ AFONSO ADRTANO
FILHo (f|s.506), tem-se às fls. 509/552 as justificativas do Dirigente, registrando-se a
ausência de manifestação pelo ex-dirigente, JosÉ AF2NSO ADR:AN? FtLHo, este, apesar
de ter obtido vista e cópia integral dos autos (fls.sO3).

6. As justificativas apresentadas pela Origem foram
examinadas por ATJ, áreas de economia, jurídica e Chefia (fls.55a/563), bem como pela
Procuradoria da Fazenda (fls.56a/5), e pelo Ministério Público junto ao Tribunal
(f1s.567 /8), resultando no acolhimento unânime, da proposta de procedência da
representação.

7. lnteressante o registro (f|s.555) de ausência de
defesa, pela Origem, de não haver sido localizados 75% dos processos de licitaçöes e
compras realizadas no ano de 2009, e24% do ano de 20L0, os quais foram requisitados
pela fiscalizaçäo, o que totaliza 82 processos desaparecidos, e, portanto, que não
puderam ser objeto de análise pela equipe de fiscalização deste Tribunal. Tem-se, sobre
isto, a afirmação, dentre as justificativas da Origem, de haver sido instaurada uma
Sindicância (DCACG-002/230/L5\ que teria constatado, ao final, a ausência de 1.i.56
processos licitatórios referentes ao período de OI/0I/2005 a 3L/L2/2012, não locolizqdos
nos o rq uivos d øq uele De po rta m e nto.

8. Consta, da última manifestação da d.Assessoria
Técnico{urídica (fls.55a/563) um quadro das irregularidades encontradas, as quais
totalizam o valor de RS 2.524.L69,4L, sendo que:

A) as irregularidades encontradas foram discriminadas: com o tipo de despesas; com
os nomes das empresas envolvidas; e os valores analisados pela fiscalização (por
amostragem).
Daquelas despesas tem-se, ainda, o apontamento em destaque de algumas ilelas
agrupadas em:

Þ Contratações de forma fracionada;
Þ lnexequibilidade do objeto;
Þ Pagamentos sem comprovação do recebimento do material;
Þ Utilização de ata de registro de preços vencida; aquisição de empresa não

vencedora do certame; aquisição por valor diferente do registrado;
ausência de comprovação de recebimento do objeto.;

Þ Contratação por valor superior ao de mercado;
Þ Contratação de empresas que não apresentaram a melhor proposta;
Þ Utilização indevida de dispensa de licitação;
Þ Ausência de composição de custos; estimativa e pesquisa de mercado

incompatíveis com o objeto licitado; falta de clareza com relação à

quantidades a serem adquiridas; pagamentos superior ao contratado;
Þ Equipamento entregue diferente do constante na proposta vencedora;
Þ Valor estimado incompatível com média BEC
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B) Destacou, também, aquela Assessoria, as irregularidades verificadas nos setores
de Patrimônio e Almoxarifado:

Þ Existência de bens adquiridos e não incorporados no sistema de
Patrimonio;

Þ Não localização, pela Origem, dos registros de entrada dos materiais de
consumo dos exercícios de 2009 e 2010, impossibilitando o comprovação
do recebimento dos moteriois;

Þ A incompatibilidade da quantidade de cartuchos de toner adquiridas entre
outubro e novembro de 2010 (7.968 unidades), com a quantidade de 123
impressoras da UGE, apurando-se um gasto médio de 65 cartuchos por
impressora no mês.

> A aquisição em quantidade desproporcional ao número médio de
servidores da UGE, de materiais de escritório (clipes de aço; cola;
grampos).

9. Conquanto se tenha a afirmativa, bem justificada
pela fiscalização, e acolhida pelos órgãos técnicos, inclusive o Ministério Público junto ao
Tribunal, quanto às irregularidade de despesas, com o apontamento de valores
individualizados por empresas, considero faltar, ainda, a indicação dos responsáveis pelos

atos de tais despesas, e tal informação se mostra necessária para o julgamento deste
processo.

L0. Nestas condiçöes, e, considerando que no
DEPARTAMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DO COMANDO GERAL DA POLICIA

MILITAR, tais informações estarão, por certo, já definidas, fixo o prazo de 10 (dez) dias
para que o Responsável por aquela UGÇ informe:

Þ Quais foram os responsáveis pelos atos de despesas listados às

fls.555/557 deste processo;

Þ Comprovando, se todos os responsáveis foram notificados no processo
administrativo interno que apurou as irregularidades (juntar cópia da

notificação, e da decisão que os considerou culpados);
Þ lnformar o estágio atual do processo administrativo ali instaurado, e se já

decidido, juntar cópia da decisão final.
tL. Por fim, determino que cópia deste Despacho seja

enviado ao Comandante Geral da Policia Militar, por meio eletrônico, possibilitando
àquela Autoridade que acompanhe o prazo aquifixado ao Responsável pela UGE referida.

PUBLIQUE.SE.

No prazo, com ou sem resposta, torne-me concluso.
Cumpra-se.
GC-ARC., 24 d

ANTONI
Conselh
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