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ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - AUDITORIA DE 

CONFORMIDADE - ORDINARIA 
  
  
  

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL. 

VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE APENADOS 

ATRAVÉS DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. 

IRREGULARIDADES DETECTADAS. DANO AO ERÁRIO. 

CONVERSÃO PARCIAL DO PRESENTE FEITO EM 

TOMADA DE CONTAS EX-OFFICIO. CITAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO. CIÊNCIA. 

Cuida o presente de Relatório de Auditoria de Conformidade Ordinária, realizada 

no período de 11/03 a 10/05/2019 na Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária - SEAP/RJ, em cumprimento ao Plano Anual de Auditorias 

Governamentais  PAAG, aprovado nos autos do processo TCE-RJ nº 303.683-7/18, 

que teve por escopo verificar a execução da prestação de serviço de monitoramento de 

apenados através de tornozeleira eletrônica. 

Cumpre ressaltar que tramita em anexo o processo TCE nº 103.099-6/19 

(Representação com pedido de medida cautelar formulada pela Secretaria Geral de 

Controle Externo, para determinar a suspensão dos pagamentos à sociedade 

empresária SPACECOMM MONITORAMENTO S/A), que foi alvo de decisão 

monocrática por mim proferida em 11/06/2019, nos seguintes termos:  

 



Processo nº 101.148-9/19 

Rubrica                Fls. 2 

 

 

2026/1044 

 
 

(...) 

Em que pese o encaminhamento sugerido pelo Corpo Instrutivo, reputo 
que a expedição de Determinação visando à suspensão de pagamentos à 
sociedade empresária SPACECOMM MONITORAMENTO S/A poderia 
ensejar graves prejuízos à prestação do serviço de monitoramento 
eletrônico de apenados, afigurando-se, portanto, contrária ao interesse 
público, tendo em vista o perigo de dano reverso, a obstar a concessão 
da tutela provisória, nos termos do art. 84-A, § 5º, do Regimento Interno. 

(...) 

Ressalto que o indeferimento dessa medida de cunho excepcional não 
constitui óbice para que a recomposição do possível dano ao erário em 
apuração seja perseguida no processo TCE nº 101.148-9/19, observado o 
regular contraditório e a ampla defesa por meio de Citação aos 
responsáveis. 

Dessa forma, indefiro a tutela cautelar requerida, considerando-se que a 
suspensão dos pagamentos à empresa SPACECOMM, conforme bem 
ressaltado pela SEAP, pode ocasionar a interrupção da prestação dos 
serviços de monitoramento e, em última instância, poderá ensejar restrição 
de liberdade de indivíduos além do necessário, o que comporta em 
constrangimento ilegal e risco de rebelião nas Unidades Prisionais que 
possuam internos que já comportam o benefício de monitoramento 
eletrônico, gerando riscos à integridade física dos detentos, dos agentes 
do sistema prisional e da própria sociedade.  

Ex positis, posiciono-me EM DESACORDO com a proposta do Corpo 
Instrutivo e DE ACORDO com o parecer do douto Ministério Público 
Especial, e 

DECIDO: 

I  Pelo INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR suscitada pelo Corpo 
Instrutivo;  

II  Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária e ao representante legal da sociedade empresária 
SPACECOMM MONITORAMENTO S/A, nos termos do art. 6º, § 1º, da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que tomem ciência desta decisão; 

III - Pela ANEXAÇÃO do presente ao processo TCE nº 101.148-9/19. 

 

A fim de avaliar em que medida os recursos foram aplicados de acordo com a 

legislação pertinente, foram formuladas as seguintes questões de auditoria:  

QUESTÃO 1.  A adesão pela SEAP/RJ à Ata de Registro de Preços 
020/2014/SAD da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do 
Mato Grosso para contratação de serviços de monitoramento eletrônico de 
apenados foi formalizada de modo regular? 

QUESTÃO 2.  Foi comprovada a realização de ampla pesquisa de 
mercado, com o fito de comprovar a vantajosidade da prorrogação, assim 
como as alterações de preços do Contrato nº 002/2015? 
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QUESTÃO 3.  A execução contratual está ocorrendo de forma regular? 

QUESTÃO 4.  Os pagamentos foram realizados em conformidade com o 
estabelecido nas normatizações pertinentes e nas cláusulas contratuais? 

QUESTÃO 5.  Os serviços estão sendo realizados com a devida 
cobertura contratual? 

 

Após as verificações procedidas, a Equipe de Auditoria constatou a ocorrência 

de diversas irregularidades. Por conseguinte, ao final do seu minucioso Relatório, a 1ª 

Coordenadoria de Auditoria Estadual  1ª CAE sugere a adoção das seguintes 

medidas: 

 Conversão parcial em Tomada de Contas ex officio;  
 

 Citação aos responsáveis pelo dano apurado; 
 

 Notificação aos responsáveis para que apresentem razões de defesa 
pelas irregularidades apuradas; 

 

 Comunicação ao atual Gestor: 
- para realizar a glosa de despesas faturadas e ainda não pagas; 
- Concluir o procedimento licitatório com vistas à contratação dos  
serviços de monitoramento eletrônico; 
- Adoção de medidas com vistas ao aprimoramento da gestão pública. 

 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Horacio Machado 

Medeiros, manifesta-se no mesmo sentido, conforme parecer de 09/07/2019. 

É o Relatório. 

Inicialmente, registro que atuo nestes autos em virtude de convocação 

promovida pela Presidência desta Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 

17/04/2018.  

Conforme já dito, a Auditoria realizada na Secretaria de Administração 

Penitenciária - SEAP/RJ teve por objetivo verificar a execução da prestação de serviço 

de monitoramento de apenados através de tornozeleira eletrônica. 

Com o intuito de facilitar a compreensão do objeto auditado, reproduzo trecho 

extraído do bem elaborado Relatório de Auditoria Governamental: 
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Os serviços de monitoramento eletrônico, utilizados pela SEAP/RJ, vêm 
sendo contratados, de forma recorrente, junto a empresas vencedoras de 
procedimentos licitatórios realizados em outros Estados da Federação, o 

 
 
Inicialmente, a SEAP/RJ aderiu à Ata de Registro de Preços nº 
242/2010/SEPEL/SRP, promovida pela Superintendência Estadual de 
Compras e Licitações do Estado de Rondônia, originando o Contrato nº 
009/2011, o qual foi celebrado em 14.02.11 e vigorou até 26.02.14 
(informação colhida à fl. 06 do DOC. TCE-RJ nº 21.186-0/18 anexado ao 
processo TCE-RJ nº 108.283-6/15).  
 
Posteriormente, houve a adesão à Ata de Registro de Preços-ARP nº 
020/2014/SAD, promovida pela Secretaria de Estado de Administração de 
Mato Grosso, originando o Contrato nº 002/2015, celebrado em 29.04.15, 
com vigência até 30.04.19, estando no momento sendo executado sem 
cobertura contratual. 
  
Esclareça-se que todos os atos, procedimentos e manifestações inerentes 
à Adesão à ARP 020/2014/SAD-MT, incluindo o Contrato nº 002/2015 e 
seus termos aditivos, encontram-se encartados nos autos do Processo 
Administrativo SEAP/RJ nº E-21/001/20/2015 (DOC 04). 

(...) 

Cabe observar que o Contrato nº 002/2015 foi objeto de aditamentos 
durante sua execução (vide resumo da tabela abaixo), sendo que o seu 
prazo final ocorreu em 30.04.19, ou seja, durante a execução da presente 
auditoria.  

 
TABELA 02 - RESUMO DO CONTRATO E DOS ADITIVOS VIGENTES (SEAP/RJ) 

ATO Objeto 
(quantidade de 
tornozeleiras 

previstas) 

VIGÊNCIA Valor 
unitário  
DIA(R$) 

Valor 
unitário  
MÊS(R$) 

VARIAÇÃO %  
(Em relação ao 
preço anterior) 

Valor 
Estimado 
para 12 

meses (R$) 
Contrato 
02/2015 

SPACECOMM 
Monitoramento 

S/A 

 
Até 5.000 

01.05 15 
A 

30.04.16 
7,15 214,50 - 12.870.000,00 

1º TA 
(reajuste do 

valor e 
prorrogação do 

prazo) 

 
 

2.000 

 
01.05.16 

A 
30.04.17 

7,98 
 

239,30 11,56% 5.743.200,00 

2º TA 
(reajuste do 

valor e 
prorrogação do 

prazo) 

 
 

Até 5.000 

01.05.17 
A 

30.04.18 
8,41 252,19 5,38% 15.131.400,00 

3º TA 
(prorrogação do 

prazo) 

 
Até 5.000 

01.05.18 
A 

30.04.19 
8,41 252,19 0,00% 15.131.400,00 

 
4º TA 

 
____________ 

01.05.19 
A 

30.04.20 
_______ _______ __________ ____________ 
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Instados a se pronunciar acerca do 4º Termo Aditivo, necessário à 
continuidade dos serviços e que até o término dos trabalhos não tinha sido 
assinado, a SEAP/RJ informou através do Ofício 159/SEAP/RJGS/2019 
(DOC 05, fls. 01/02) que: 
os pagamentos das medidas supracitadas serão efetivados através de 
Termo de Ajuste de Contas
abordado no ACHADO 05. 

 
Buscando esmiuçar a adesão à Ata de Registro de Preços nº 020/2014/SAD, 

promovida pela Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, a 1ª CAE 

informa: 

 
O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SEAP/RJ, aderiu à Ata de 
Registro de Preços do Estado do Mato Grosso nº 020/2014/SAD, oriunda 
do Edital de Concorrência Nº 01/2013/SAD/SEJUDH, processo nº 
213.824/2013, cujo objeto foi o registro de preços para contratação de 
empresa ou consórcio de empresas com vistas à prestação dos serviços 
continuados para o monitoramento eletrônico de reeducandos no Estado 
de Mato Grosso, com fornecimento de dispositivo eletrônico de 
monitoramento (pulseiras ou tornozeleiras), com tecnologia homologada na 
ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), conforme com as 
especificações técnicas constantes do edital, Plano de Trabalho e demais 
condições dos anexos. 
 
O Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio 
de Janeiro, à época, Sr. Erir Ribeiro da Costa Filho, assina o Termo de 
Referência - TR - do serviço de monitoramento eletrônico de apenados do 
Estado do Rio de Janeiro (DOC. 04, fls. 178). bem como, apresenta 
justificativas para adesão (DOC. 04, fls. 239/240). Cabe ressaltar que 
quando da assinatura do referido TR do Estado do Rio de Janeiro, não 
foram observados alguns pontos do TR de Mato Grosso, o que será objeto 
de análise no ACHADO 03. 
 
Consta do Processo Administrativo nº E-21/001/20/2015 (DOC. 04, fls. 
241) a autorização do Secretário da SEAP/RJ para a adesão à referida 
Ata, em favor da empresa SPACECOMM MONITORAMENTO S/A  CNPJ 
09.070.101/0001-03, referente à despesa com prestação de serviços de 
monitoramento eletrônico de até 5.000 apenados no Estado do Rio de 
Janeiro, no valor estimado de R$ 12.870.000,00  
(o valor depende da quantidade de monitoramentos realizados).  
 
Ocorre que a própria Assessoria Jurídica da SEAP/RJ, às fls. 170/172v do 
PA nº E-21/001/20/2015 (DOC. 04, fls. 169/174), opinou da seguinte forma: 

comento, por absoluta falta de preceitos legais, no esteio do que 
compreende os princípios norteadores  
 
Embora a Assessoria Jurídica da SEAP/RJ tenha se manifestada contrária 
à adesão à ARP de Mato Grosso, o então Secretário inobservou tal 
posição e formalizou a contratação. 



Processo nº 101.148-9/19 

Rubrica                Fls. 6 

 

 

2026/1044 

 
 

 
Por se tratar de um ponto de extrema relevância, as consequências da 
adesão irregular será objeto de análise mais detida no ACHADO 03. 
 

 
Esclarece, ainda, a referida unidade técnica, no tocante especificamente à forma 

de pagamento da prestação dos serviços, que: 

As condições de pagamento pela execução dos serviços pactuados no 
Contrato nº 002/2015, firmado entre a SEAP/RJ e a empresa 
SPACECOMM MONITORAMENTO S/A, estão estabelecidas na Cláusula 
Nona do referido instrumento. 
 
Desde a celebração do mencionado contrato até a presente data, a 
SEAP/RJ realizou pagamentos a favor da empresa em questão, que 
totalizaram o montante de R$ 14.802.561,60 (quatorze milhões, oitocentos 
e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), 
conforme depurou-se de consulta realizada ao Sistema SIAFE-RIO da 
SEFAZ, a partir das Ordens Bancárias  
contratada. 
 
No desenvolvimento dos trabalhos in loco, a equipe solicitou todos os 
processos de pagamento realizados a favor da empresa SPACECOMM 
MONITORAMENTO S/A, com objetivo de empreender análise nos 
administrativos, em face da prestação dos serviços objeto do Contrato nº 
002/2015, a fim de verificar a regularidade formal e material dos 
pagamentos efetuados pela SEAP/RJ, sendo aplicada, para tanto, a 
LVF.SUE.1ªCAE.107.006 (DOC 03, fls. 34/41). Abaixo, seguem 
relacionados os processos objeto de exame pela equipe: 
 
(...) 
 
Com base no exame dos processos de pagamento em destaque, 
observou-se que a forma de remuneração da empresa é realizado por 
cada tornozeleira eletrônica ativada1 (cadastramento e uso do monitorado), 
cujo cálculo é efetivado pelo valor diário, obtido pela divisão do valor 
mensal do custo do serviço de monitoramento por tornozeleira pelo 
número de dias do mês.  
 
A cada mês é gerado um relatório diário das tornozeleiras em ativação que 
é multiplicado pelo valor dia, obtendo-se o valor total a ser pago no mês a 
empresa (ex. mês de abril de 2018: consta do relatório a quantidade de 
57.518 diárias que multiplicado pelo valor dia de cada tornozeleira apurado 
em R$ 8,4063 (valor mensal de R$ 252,18 dividido por 30 dias), o valor 
total a receber pela empresa foi de R$ 483.513,56. 

                                            
1 O valor da tornozeleira ativada engloba o serviço de rastreamento de presos com locação de solução para infraestrutura 

física e lógica, composta por softwares de gerenciamento, equipamentos (hardware/firmware), mobiliário e equipamentos de 
vídeo monitoramento, comunicação de dados, mão de obra especializada, controle e monitoramento de presos e 
fornecimento de dispositivos de rastreamento, bem como, garantias, assistência, treinamento e suporte técnico, licenças; 
respeitando as especificações técnicas, quantidades e condições de fornecimento descritas no termo de referência.  
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Cabe registrar que no início dos trabalhos de auditoria a empresa 
SPACECOMM MONITORAMENTO S/A. possuía um crédito junto à SEAP 
no valor de R$ 6.079.975,86 relativo ao faturamento dos serviços 
prestados no período de novembro/2018 a abril/2019 (6 meses). Em 
consulta a SIAFE/RJ verificou-se que foram efetuados os pagamentos 
relativos aos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019 restando ainda um 
saldo a receber de R$ 4.087.529,12 (ver TABELA 23) 
 

E discorrendo sobre as sanções aplicadas à sociedade empresária 

SPACECOMM MONITORAMENTO S/A, a 1ª CAE tece os seguintes comentários: 

A SISPEN (DOC 04, fl. 303) informou, por intermédio da CI nº 279/16-
2514/D7, que não havia impedimento para primeira prorrogação do 
contrato nº 002/15, em que pese ter ressaltado a necessidade de melhoria 
na qualidade do serviço prestado, em virtude de manifestação da comissão 
de fiscalização. 
 
Na segunda e terceira prorrogações, a SISPEN, por intermédio da CI nº 
269/17-2514/D7 (29.03.2017) e CI nº 959/17-2514/D715 (22.12.17), 
manifestou-se favorável à continuidade da prestação dos serviços, pelo 
único e exclusivo motivo de os serviços serem essenciais e 
imprescindíveis, já que as ocorrências constatadas e assinaladas pela 
comissão de fiscalização motivariam a não continuidade do contrato, caso 
o serviço não necessitasse de tamanha urgência (DOC 04, fl. 450 e 574 
respectivamente),. 
 
As ocorrências registradas pela comissão de fiscalização podem ser assim 
resumidas: 
 
1) Não manutenção de estoque de tornozeleiras e de materiais 
consumíveis utilizados nos equipamentos; 
 
2) Não substituição de tornozeleiras defeituosas em 48 horas, contrariando 
o item 6.1.22 do TR Mato Grosso; 
 
3) Material utilizado no carregador das tornozeleiras inferior ao 
apresentado pela empresa no início do contrato; 
 
4) A tornozeleira não disponibiliza qualquer tipo de sinalização ao 
monitorado indicando quando ocorre uma violação de rompimento; 
 
5) Aumento da demanda de manutenção nos equipamentos de 
monitorados gerados por falsos rompimentos aumentando o número de 
solicitações de perícias por pedidos judiciais; 
 
6) Não fornecimento de suporte ao monitorado em relação às ligações 
feitas no regime 24 horas x 7 dias na semana, desviando chamadas de 
dúvidas e orientações sobre o status do dispositivo, não realizando 
agendamento para manutenção de possíveis defeitos/problemas dos 
equipamentos quando informado pelo monitorado, entre outros; 
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7) Não atendimento aos pedidos formulados pela SEAP/RJ, tais como: 
 

 Visita de um profissional técnico do sistema de monitoramento da 
empresa para adequar as necessidades exigidas pela VEP; 

 Profissional da empresa que criasse as ferramentas necessárias no 
sistema que se adequassem à realidade da SEAP/RJ; 

 Extrair do sistema relatório de ligações do monitorado; 
 Ferramentas no sistema que contivessem registros de ligação e/ou 

informações dos monitorados desvinculados a um evento, e ainda um 
relatório que apresentasse esses registros separadamente dos demais. 

 
Consta da CI nº 430/18-2514/D7, (DOC 04, fls. 653/655), a informação de 
que a comissão fiscalizadora do contrato 002/2015, identificou diversos 
descumprimentos quanto às obrigações pactuadas atribuídas a empresa 
contratada, os quais foram listados acima, o que ensejou o gestor do 
contrato encaminhar as CI´s: 303/17-2514/D7, em abril de 2017, e 742/17-
2514/D7, em outubro de 2017, sugerindo a aplicação de punibilidade à 
empresa de monitoração eletrônica, acarretando a abertura de 02 (dois) 
processos: E-21/071.24/2017 (DOC 08) e E-21/071.93/2017 (DOC 09). 
 
Perlustrando os supracitados processos, constatou-se que os mesmos são 
análogos, já que almejavam aplicar sanção à contratada, devido à 
inexecução contratual. 
 
(...) 

 
Por fim, relata a Equipe de Auditoria que o Contrato nº 018/2014, celebrado 

entre o Estado de Mato Grosso e a sociedade empresária SPACECOMM 

MONITORAMENTO S/A, oriundo da Ata de Registro de Preços nº 020/2014/SAD  à 

qual, repita-se, aderiu o Estado do Rio de Janeiro , foi objeto de Auditoria realizada 

pelo Tribunal de Contas daquele ente federativo, que, por sua vez, identificou diversas 

irregularidades, a saber: 

2.4 Achado n  4. 

Descumprimento dos itens 3.1.14 e 3.1.22 da Cláusula 3  do contrato n  
018/2014 que tem por objeto a prestação de serviços de monitoramento 
eletrônico de recuperandos no Estado de Mato Grosso (Documento digital 
116201/2017- fls.35 e 37). 

2.4.1 Classificação da irregularidade 

HB  06 Contatos Grave  Ocorrência de Irregularidades na execução dos 
contratos. 
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2.4.2 Situação encontrada 

O sistema de monitoramento implantado na Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos SEJUDH apresenta entre outros, os relatórios 
de monitoramento on line e analítico. Nesses relatórios o status do 

monitorando é determinado por cores, por exemplo: verde  
monitoramento regular e vermelho monitoramento com rompimento. 

Tendo como base o mês de novembro de 2016, verificou-se que 214 
monitorados constavam na relação com violação de sistema no 
monitoramento analítico, contudo no monitoramento on line esses mesmos 
reeducandos estavam com situação regular; ou seja, no monitoramento 
analítico cor vermelha e no monitoramento on line cor verde. 

Esse fato evidencia a fragilidade do sistema de monitoramento eletrônico, 
pois fornece informações divergentes sobre o mesmo reeducando. 

Segundo informação do Supervisor de Monitoramento da empresa 
SPACECOMM Monitoramento S/A esse fato ocorre para evitar uma 
sobrecarga no sistema. 

Entende-se que a empresa deve sanear a causa dessa distorção com a 
maior celeridade, visto que além de fornecer informações divergentes, o 
sistema perde o contato com o monitorado, que continua como ativo no 
sistema, e a Secretaria tem um custo mensal maior pagando por serviços 
não executados. 

2.5 Achado n  5. 

Descumprimento dos itens 3.1.22, 3.2.7 e 3.2.9 da Cláusula 3  do Contrato 
018/2014, relativo a falha de equipamentos e substituição no prazo 
máximo de 48 horas (Documento digital 116201/2017- fls.37-38). 

2.5.1 Classificação da irregularidade 

HB  06 Contatos Grave  ocorrência de irregularidades na execução do 
contrato. 

2.5.2 Situação encontrada 

Na relação fornecida pela Central de Monitoramento Eletrônico da 
SEJUDH, (Documento digital 116275/2017- fls.3-13), tendo como base o 
mês de novembro de 2016, foram detectados 214 tornozeleiras com 
rompimento, nessa listagem constam rompimentos ocorridos há mais de 
365 dias, ou seja, no exercício de 2015, como por exemplo: (...) 

2.6 Achado n  6. 

Descumprimento do item 3.2.2 e 3.2.3 da Cláusula 3  do Contrato 
018/2014 relativo a suporte no atendimento e assistência técnica 
permanente da empresa contratada (Documento digital 116201/2017- 
fl.37). 

2.6.1 Classificação da irregularidade 

HB  06 Contatos Grave  Ocorrência de irregularidades na execução do 
contrato. 
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2.6.2 Situação encontrada 

A empresa contratada SPACECOMM Monitoramento S/A não está 
atendendo o disposto no item 3.2.3 do contrato, quanto a assistência 
técnica permanente em Cuiabá. No dia 02 de fevereiro de 2017, em visita 
ao setor de monitoramento, constatou-se que a sala da empresa estava 
desocupada, conforme informação da fiscal do contrato, o supervisor Sr. 
Gabriel Pires, único representante da empresa estava de férias no período 
de 02 a 05 de fevereiro de 2017 não sendo substituído nesse período, 
(Documento digital 116285/2017). 

 
Feitas estas considerações, prossigo na análise do presente administrativo. 

O resultado do trabalho de fiscalização constatou a ocorrência de irregularidades 

materializadas nos Achados abaixo reproduzidos, devidamente evidenciadas nos 

autos, por meio de documentos constantes do Relatório: 

ACHADO 1  IRREGULARIDADES NA ADESÃO À ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 020/2014/SAD DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MATO GROSSO 

a) Situação Encontrada 

a.1) Inexistência de Termo de Referência, elaborado previamente à 
adesão, constando: 1) o diagnóstico da necessidade; 2) 
caracterização do objeto a ser adquirido; 3) motivação técnica capaz 
de justificar a contratação do objeto registrado na ata que se pretende 
aderir como a solução mais adequada em vista da necessidade 
administrativa a ser atendida, sem qualquer direcionamento ou 
emprego de critério subjetivo;  

Consta do proc. Adm. nº E-21/001/20/2015, parecer da Assessoria Jurídica 
da SEAP/RJ (DOC 04, fls. 169/174), o qual se manifesta contrário à 
adesão da ARP elaborada pelo Estado de Mato Grosso, ao expor os 
seguintes fatos: 

a Secretaria não demonstrou, através da elaboração prévia do 
competente termo de referência, suas reais necessidades e 
que sequer chegou a elaborar instrumento identificando as 
justificativas, limitando-se a dizer que o termo de referência 
elaborado diante das especificações da Secretaria Estadual de 
Justiça e Direitos Humanos do Mato Grosso seria o mesmo que 
o da SEAP/RJ. 

Além disso, o referido parecer alerta que: sob pena de violação aos 
princípios que regem as licitações públicas, não haveria como 
compatibilizar uma adesão à ata de registro de preços sem que o órgão 
aderente tivesse realizado seu próprio termo de referência. O parecerista 
conclui sua análise, nos seguintes termos: 
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O aludido parecer baseou-se no fato de a Administração não ter, 
previamente, diagnosticado suas necessidades que permitissem 
demonstrar pormenorizadamente o objeto, com planilhas de quantitativos e 
preços unitários, entendimento este pacífico no TCU, como observado 
abaixo: 

Formalidades exigidas para adesões a atas de registro de 
preços 
 A adesão a ata de registro de preços não prescinde da 
caracterização do objeto a ser adquirido, das justificativas 
contendo o diagnóstico da necessidade da aquisição e da 
adequação do objeto aos interesses da Administração, da 
pesquisa de preço com vistas a verificar a compatibilidade dos 
valores dos referidos bens com os preços de mercado e do 

cumprimento ao limite imposto pelo art. 8 ,  3 , do Decreto n.  
3.931/2001, segundo o qual é proibida a compra de quantidade 
superior à registrada na ata. Foi esse o entendimento 
defendido pelo relator, ao apreciar representação autuada com 
base em informação da Ouvidoria do TCU, versando sobre 
supostas irregularidades ocorridas no Tribunal Regional do 

Trabalho da 22  Região (TRT/22  Região). Realizada inspeção 
no órgão, a unidade técnica analisou uma série de processos 
em que veículos foram adquiridos utilizando-se ata de registro 
de preços de outro órgão. Após aprofundado exame, 

sobressaíram as seguintes impropriedades: 1 ) ausência de 
formalização de termo de caracterização do objeto, 

previamente à contratação; 2 ) ausência de justificativa 
contendo o diagnóstico da necessidade da aquisição e da 

adequação do objeto aos interesses da Administração; 3 ) 

descumprimento do  1  do art. 15 da Lei n.  8.666/1993, que 
prevê a obrigação de ampla pesquisa de mercado previamente 

às aquisições mediante registro de preços; 4 ) desobediência 

ao  3  do art. 8  Decreto n.  3.931/2001, que limita o 
quantitativo a ser adquirido em 100% daquele registrado na ata 
de registro de preços, tendo sido comprados quatro veículos 
quando a cotação realizada pelo órgão responsável pela 
licitação foi referente a apenas três. Uma vez confirmadas tais 
irregularidades, o relator propôs e o Plenário decidiu expedir 

determinação corretiva ao TRT/22  Região para futuras 
contratações por meio de adesões a atas de registro de preços. 

Acórdão n.  2764/2010-Plenário, TC026.542/2006-1, rel. Min-
Subst. Marcos Bemquerer Costa, 13.10.2010. 
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Em que pese a manifestação da Assessoria Jurídica da SEAP/RJ, o 
Secretário, à época, Sr. Erir Ribeiro, assina termo de referência dos 
serviços de monitoramento eletrônica de presos do Estado do Rio de 
Janeiro, bem como apresenta justificativas para adesão (DOC 04, fls. 
175/218 e 239/240), cabendo destacar, neste momento, pequeno trecho 
da aludida manifestação: 

 

 

 
 

Sendo assim, o Sr. Erir Ribeiro autoriza a despesa referente à adesão à 
ata de registro de preços 020/2014/SAD, formalizada pela Secretaria de 
Estado de Administração do Estado do Mato Grosso (DOC 04, fls. 241).   

Cabe ressaltar que o Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre 
os casos em que o gestor tem entendimento diverso da assessoria jurídica, 
conforme descrito abaixo: 

(...) 

Ora, a assessoria jurídica havia salientado sobre a imprescindibilidade da 
elaboração prévia de termo de referência, com as reais necessidades da 
SEAP/RJ, para ulterior contratação dos serviços, já que sem o 
conhecimento das mesmas pela Administração, a adesão se sujeitaria à 
realidade do estado de Mato Grosso.  

O Secretário, então, justificou a adesão baseando-se somente no preço, 
como se a contratação fosse a simples aquisição de tornozeleira. No 
entanto, a contratação em tela refere-se a serviços, englobando pessoal, 
material, equipamentos de informática, eletrônico e telefonia, bem como 
sistema, mobiliário e eletrodomésticos, ou seja, as necessidades de tais 
materiais, pessoal e sistemas para o estado do Rio de Janeiro, no 
quantitativo estabelecido para o estado do Mato Grosso, deveriam estar 
amparadas em documentos que respaldassem tal adesão. 

Há que se destacar que a Subsecretaria de Infraestrutura informa (DOC 
04, fl. 153), que os requisitos técnicos constantes no termo de referência, 
bem como na ata de registro de preços, atendem as 
necessidades/demandas da SEAP/RJ. Todavia, sugere algumas 
adequações ao TR de Mato Grosso para fins de compatibilização ao uso 
no Estado do Rio de Janeiro, a saber: 

 A Central de Monitoramento (item 6.11 do TR) irá 
funcionar na Senador Dantas 15, 4º andar; 
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 A sala dos servidores (item 6.2 do TR) irá funcionar 
nas dependências da Contratada em Curitiba; 

 A Central de Armazenamento (item 6.3.1 do TR) será 
instalada em 7 Pólos: EGP, Gericino,Niterói, Campos, 
Japeri, Patronato Mangarino Torres e VEP; 

 A autorização constante do item 6.3.2.1 será dado 
pela SISPEN;  

 onde se lê SEJUDH/MT leia-se SEAP/RJ; e 
 onde se lê Estado do Mato Grosso leia-se Estado do 

Rio de Janeiro. 
 
Compulsando o termo de referência elaborado pela SEAP/RJ vislumbra-se 
que as alterações foram além das sugeridas, apresentando muitas 
divergências em comparação com o Termo de Referência elaborado pela 
SEJUDH-MT, como será demonstrado na situação encontrada (a2) a 
seguir. 

Ante as impropriedades apontadas, restou claro que a SEAP/RJ formalizou 
Termo de Referência divergente daquele elaborado pelo Estado de Mato 
Grosso, anexo a ARP nº 20/2014/SAD-MT, (DOC 04, fls. 22/90) o qual não 
foi elaborado previamente a adesão a Ata de Mato Grosso, inclusive 
inobservando a orientação da Assessoria Jurídica da SEAP/RJ que opinou 
pela impossibilidade legal da adesão (DOC 04, fls. 169/174)   

a.2) Descaracterização do objeto definido na ARP nº 20/2014/SAD-MT 
através da elaboração de Termo de Referência sem a previsão de 
diversos itens inerentes ao serviço de monitoramento eletrônico, 
conforme detalhamento constante no Termo de Referência elaborado 
pela SEJUDH-MT, bem como com a inclusão itens diferentes daqueles 
inicialmente previstos 

Selecionamos alguns itens do Termo de Referência da SEJUDH-MT, com 
vistas a demonstrar as divergências identificadas junto ao Termo de 
Referência elaborado pela SEAP/RJ, (DOC 04, fls. 22/90 e 175/218 
respectivamente)  como segue: 

 

TABELA 05  COMPARAÇÃO DO TR SEJUDH-MT X SEAP/RJ-RJ NO QUE TANGE AOS RECURSOS 
HUMANOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA 

 
TR SEJUDH-MT TR SEAP/RJ-RJ 

ITEM DESCRIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO 
5.4.1 CENTRAL DE MONITORAMENTO, local a partir de 

onde é feito o monitoramento dos reeducandos pela 
equipe da contratada em conjunto com a equipe do 
contratante. (GRIFO NOSSO) 

3 do 
anexo 

II 

A CENTRAL DE MONITORAÇÃO é o espaço físico 
cujos agentes da CONTRATANTE realizarão a 
monitoração e demais serviços relacionados a sua 
operacionalização. (GRIFO NOSSO) 

6.1.1 CENTRAL DE MONITORAMENTO é o espaço físico 
no qual os operadores e os supervisores da 
CONTRATADA e da CONTRATANTE realizarão o 
serviço de monitoramento para a SECRETARIA DE 

JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS  SEJUDH/MT, e 

estará localizada nas dependências do 2  andar do 
prédio que atualmente abriga a Secretaria de Estado 

de Justiça e Direitos Humanos  SEJUDH/MT e 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato 
Grosso/SESP/MT.  (GRIFO NOSSO) 

3 do 
anexo 

II 

A CENTRAL DE MONITORAÇÃO será instalada nas 
dependências da Superintendência de Inteligência do 
Sistema Penitenciário (Sispen), situada à rua Senador 

Dantas, 15/3  andar  Centro do município do Rio de 
Janeiro/RJ, e todos os equipamentos, imobiliário, 
recursos tecnológicos, e demais aspectos deverão ser 
providos pela CONTRATADA. 

6.1.3.1 Um posto de operador de monitoramento, 5 do Comporá esta CENTRAL DE MONITORAÇÃO os 
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independentemente do número de monitorados, além 
de mais um posto de OPERADOR de 
monitoramento para cada 250 (duzentos e 
cinquenta) REEDUCANDOS (AS) incluídos no 
SISTEMA DE MONITORAMENTO. Cada posto de 
OPERADOR de monitoramento deverá ser composto 
de, no mínimo: (GRIFO NOSSO) 

anexo 
I 

servidores da CONTRATANTE e ao menos um 
funcionário da CONTRATADA, a fim de oferecer o 
necessário suporte aos equipamentos de monitoração 
eletrônica como também todo o suporte ao Sistema de 
Monitoração. 

6.1.3.2  1 posto de SUPERVISOR, independentemente do 
número de monitorados.  
 

6.1 do 
anexo 
I, item 

III 

Disponibilizar um helpdesk, via telefone, 24/7 (vinte e 
quatro horas  por sete dias da semana), com o 
objetivo de dar  apoio operacional aos agentes da 
CONTRATANTE responsáveis pela monitoração das 
pessoas incluídas no Sistema de Monitoração 
Eletrônica pessoas, bem como suporte técnico ao 
profissional da CONTRATADA, presente fisicamente 
na CENTRAL DE MONITORAÇÃO. 

7.3 Os responsáveis pela operação do sistema 
(OPERADORES DA CENTRAL DE 
MONITORAMENTO) da CONTRATADA deverão ser 
empregados da mesma em regime de CLT, cabendo 
somente a esta o adimplemento de todas as 
obrigações decorrentes do vínculo trabalhista 
estabelecido entre a empresa e os operadores da 
Central de monitoramento sem o reconhecimento de 
qualquer vínculo empregatício com o Estado do Mato 
Grosso, podendo a CONTRATANTE disponibilizar 
OPERADORES do seu quadro funcional. 

-- Sem correspondência no TR da SEAP/RJ 

Vê-se que o TR SEJUDH-MT prevê que a Central de monitoramento 
deverá funcionar com operadores da empresa contratada, na proporção de 
1/250, ou seja um operador para cada 250 monitorados, o que não foi 
previsto no TR SEAP/RJ. 

 

O Estado do Rio de Janeiro, a partir do ano de 2018, passou a monitorar 
contingente de apenados no patamar de 4.000 reeducandos. Sendo assim, 
16 operadores deveriam ser disponibilizados pela SPACECOMM, isso sem 
levar em consideração que o monitoramento ocorre 24 horas por dia, 
durante 7 dias da semana, o que demandaria mais funcionários da 
SPACECOMM em função da escala de serviço adotada, podendo chegar a 
48 operadores em caso de regime de trabalho de 8hs/dia. 

Ocorre que a Central de Monitoramento do Estado do Rio de Janeiro é 
operada exclusivamente por servidores do quadro efetivo da SEAP/RJ, 
absorvendo um custo que deveria ter sido arcado pela empresa contratada 
(SPACECOMM), conforme resposta a TSID encaminhada pela SEAP 
(DOC 05, fls. 05/11) 

Tal cotejamento apontou para a ocorrência de dano visto que o preço 
ajustado na referida ARP levou em consideração diversos itens que não 
foram mantidos no TR elaborado pela SEAP/RJ, contudo os pagamentos 
realizados decorreram do faturamento de tais itens, os quais nunca foram 
entregues. A apuração do referido dano foi tratado no ACHADO 2. 

Ainda a título de exemplificação das diferenças existentes entre os Termos 
de Referência, e consequentemente do objeto pactuado, identificou-se no 
item 5.2 do TR SEAP/RJ (DOC 04, fls. 198)  , a previsão da atividade de 
fiscalização e resgate de dispositivos com a seguinte 



Processo nº 101.148-9/19 

Rubrica                Fls. 15 

 

 

2026/1044 

 
 

estrutura:
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Acontece que a disponibilização de tal estrutura não consta do TR 
SEJUDH-MT. Mesmo assim, em que pese ela constar do TR do Estado do 
Rio de Janeiro, a mesma sequer foi fornecida pela contratada. 

De tal modo, é possível aferir que houve uma descaracterização do termo 
de referência elaborado pelo estado do rio de janeiro em relação daquele 
constante da ARP nº 020/2014/SAD-MT, o que torna irregular o TR 
elaborado pela SEAP/RJ. 

(...) 

 

ACHADO 2  NÃO REALIZAÇÃO DE AMPLA PESQUISA DE 
MERCADO, A FIM DE COMPROVAR À VANTAJOSIDADE DAS 
PRORROGAÇÕES E ALTERAÇÕES DE PREÇOS OCORRIDAS NO 
CONTRATO 02/2015 JUNTO À SPACECOMM 

a) Situação Encontrada 

Durante a execução do Contrato nº 02/2015 foram celebrados 3 Termos 
Aditivos e após o término de vigência do último (abril/2019) ainda foi 
realizada pesquisa para formalização do 4º TA mas que não foi celebrado 
estando atualmente a execução dos serviços sem cobertura contratual (O 
assunto está sendo tratado no ACHADO 5). A seguir apresentamos um 
breve resumo das pesquisas de mercado realizadas para justificar a 
vantajosidade em permanecer com os termos do referido contrato: 

1º TERMO ADITIVO (MAIO/16 A ABRIL/17) reajuste de R$ 214,50 para 
R$ 239,30 

A pesquisa de Mercado (DOC 04, fls. 368) trouxe informações acerca do 
preço praticado pelas seguintes empresas: JBS TERCEIRIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA.; SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.; 
e da própria SPACECOMM MONITORAMENTO S/A (2 contratos), ou seja 
apenas quatro referências. 

A JBS e a SYNERGYE apresentaram propostas com a cotação de preço 
para o serviço de monitoramento no valor de R$ 2.000,00 e R$ 420,00 
mensais por monitoramento, respectivamente (DOC 04, fls. 309/315).  As 
outras duas cotações referem-se a contratos celebrados pela 
SPACECOMM junto aos Estados do RN e PI, ambas no valor mensal de 
R$ 275,00 por monitoramento (DOC 04, fls. 317/364). 

Em nenhum momento foi demonstrado que os preços pesquisados 
referiam-se exatamente aos serviços que englobam o objeto pactuado 
através do Contrato nº 02/2015. Todavia os preços foram levados em 
consideração para justificar a vantajosidade em prorrogar o contrato em 
questão bem como reajustar o preço praticado de R$ 214,50 para R$ 
239,30 mensal por monitoramento, tendo sido aplicado o IGPM do período 
(11,56%). 

Ocorre que não foi levado em consideração o preço praticado pela 
SPACECOMM no Contrato 018/2014/SEJUDH-MT (DOC 10, fls. 01/09) 
que também teve origem na ARP nº 020/2014/SAD-MT, a qual a SEAP/RJ-
RJ aderiu, que á época da celebração do 1º TA permanecia no valor de R$ 
214,50 (conforme apresentado na TABELA 10) sendo essa a única 
cotação que de fato apresentava-se adequada visto que referia-se a 
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exatamente o mesmo objeto do Contrato nº 02/2015 considerando que 
ambos tiveram por origem a mesma ARP. 

A Assessoria Jurídica (DOC 04, fls. 379/382)  aponta para a inexistência 
de óbice para a celebração do 1º TA informando que a pesquisa de 
mercado realizada demonstra a vantajosidade financeira da prorrogação 
contratual. 

2º TERMO ADITIVO (MAIO/17 A ABRIL/18) reajuste de R$ 239,30 para 
R$ 252,19 

A pesquisa de Mercado (DOC 04, fls. 473), realizada para justificar a 
prorrogação do contrato e o reajuste do valor, trouxe informações acerca 
do preço praticado pela empresa SYNERGYE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA. e da própria SPACECOMM MONITORAMENTO 
S/A, ou seja apenas duas referências. 

Foi acostada cópia do contrato nº 19 de 19.10.2015 entre a SYNERGYE e 
o Estado de Alagoas que apresentou o preço de R$ 340,00 mensal por 
monitoramento e cópia (ilegível) da Ordem de Fornecimento nº 006 de 
16.02.2017 emitida pela SEJUDH-MT onde consta o valor de R$ 256,72 
mensal por monitoramento (DOC 04, 454/463). 

Em nenhum momento foi demonstrado que os preços pesquisados 
referiam-se exatamente aos serviços que englobam o objeto pactuado 
através do Contrato nº 02/2015. Contudo os preços foram levados em 
consideração para justificar a vantajosidade da prorrogação, bem como 
reajustar o preço praticado de R$ 239,30 para R$ 252,19 mensal por 
monitoramento, tendo sido aplicado o IGPM do período (5,38%). 

portanto em período anterior à assinatura do documento que ocorreu em 
16.02.2017, bem como indica, no texto da discriminação/especificação, se 
tratar de Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2014/SEJUDH. 

Ocorre que em consulta ao sitio eletrônico 
http://www.transparencia.mt.gov.br/-/contratos foi acessado o Contrato nº 
018/2014/SEJUDH bem como seus termos aditivos e respectivas ordens 
de fornecimento emitidas em decorrência dos mesmos (DOC 10, fls. 13/74) 
sendo verificado que não consta a Ordem de Fornecimento nº 006 de 
16.02.2017.  

Diante disso, solicitamos, através do NICE  Núcleo de Informações 
Estratégicas para o Controle Externo, informações a respeito do Contrato 
nº 018/2014/SEJUDH junto ao TCE/MT tendo sido encaminhado por email 
da Secretaria de Informações Estratégicas daquele Tribunal (DOC 11, fl. 

ós consulta ao sistema SIAG-C (sistema corporativo do 
Governo do Estado para gestão de contratos) não foi encontrada a cópia 
da Ordem de Fornecimento nº 006/2017. Entretanto, isso não significa 
dizer que ela não exista, apenas que não consta no sistema cor  

Destacamos ainda que junto aos documentos utilizados para produzir o 
Mapa de Pesquisa de Preços da prorrogação e reajustamento do contrato 
nº 02/2015, foram juntados cópia do 2º TA, de 07.11.2016, ao Contrato 
16/2014 junto a SERIS-AL celebrado com a SYNERGYE (DOC 04, fls. 
455/466) e 3º Termo de Apostilamento junto ao Instituto de Administração 



Processo nº 101.148-9/19 

Rubrica                Fls. 18 

 

 

2026/1044 

 
 

Penitenciária do Estado do ACRE (DOC 04, fls. 472) celebrado com a 
SPACECOMM ajustando em 9,32% o preço praticado naquele contrato 
passando para R$ 277,80 mensais por monitoramento,  a contar de 
13.05.2016. Todavia os referidos documentos não foram utilizados no 
resultado apresentado no quadro demonstrativo da pesquisa de mercado 
(DOC 04, fls. 473) 

A Assessoria Jurídica (DOC 04, fls. 496/499) aponta para a inexistência de 
óbice para a celebração do 2º TA informando que a pesquisa de mercado 
realizada demonstra a vantajosidade econômica da contratação. 

Ocorre que não foi levado em consideração o preço praticado pela 
SPACECOMM no Contrato 018/2014/SEJUDH-MT, que também teve 
origem na ARP nº 020/2014/SAD-MT, a qual a SEAP/RJ-RJ aderiu, que á 
época da celebração do 2º TA apresentava o preço de R$ 234,47 
(conforme apresentado na TABELA 06 a seguir) sendo essa a única 
cotação que de fato apresentava-se adequada visto que referia-se a 
exatamente o mesmo objeto do Contrato nº 02/2015 considerando que 
ambos tiveram por origem a mesma ARP. 

Além disso, conforme apontamento constante da instrução proferida no 
processo TCE nº 107.716-8/16 ( DOC 12 ) em pesquisa realizada em 
17.04.2017 foram identificadas duas Atas de Registro de Preços a seguir 
resumidas: 

 

TABELA 06  ARP DE OUTROS ESTADOS PESQUISADAS PELO TCE/RJ EM 17.04.2017 QUANDO 
DA ANÁLISE DO PROCESSO TCE Nº 107.716-8/16 

 
ATA / DATA / ESTADO PARTICIPANTES MAIOR 

LANCE 
MENOR 
LANCE 

VENCEDOR 

025 / 23.02.2017 / GDF 
 
 
 
Finalizada em 24.02.2017 

SPACECOMM 244,98 161,97  
SYNERGYE 240,00 161,95  
UE BRASIL 350,00 161,92 X 
BARYON - -  
SHOW - -  

063 / 21.09.2016 / RR 
 
 
Finalizada em 10.01.2017 

SPACECOMM 465,00 192,00 X 
SYNERGYE 450,00 195,00  
UE BRASIL 465,00 450,00  
SHOW 600,00 600,00  

Resta assim demonstrado o quanto a pesquisa foi restrita, deixando de 
obter informações acerca dos preços praticado pelas mesmas empresas 
que rotineiramente oferecem o serviço para órgãos estaduais. 

Assim, o preço utilizado pela SPACECOMM para prorrogar a vigência do 
contrato 02/2015 foi 31% maior do que aquele registrado na ARP do 
Estado de Roraima (R$ 192,00) onde a referida empresa foi vencedora. Se 
fossemos considerar o preço cotado para o Governo do Distrito Federal 
(R$ 161,97), o preço praticado para o estado do Rio de Janeiro foi 55% 
maior. 

3º TERMO ADITIVO (MAIO/18 A ABRIL/19) Valor de R$ 252,19 (não 
houve reajuste) 

A pesquisa de Mercado (DOC 04, fls. 601), realizada para justificar a 
prorrogação do contrato e o reajuste do valor, trouxe informações acerca 
do preço praticado pela empresa SYNERGYE TECNOLOGIS DA 
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INFORMAÇÃO LTDA. e da própria SPACECOMM MONITORAMENTO 
S/A em dois contratos, ou seja apenas três referências. 

Foi acostada cópia do 4º TA (17.03.2017) ao contrato nº 04/2014 entre a 
SYNERGYE e o Estado de Amazonas (DOC 04, fls. 585/587) Apesar de 
constar o valor mensal de R$ 475.200,00 não apresentou a quantidade de 
monitoramentos impossibilitando verificar o preço mensal unitário. 
Ressalte-se que consta no documento uma anotação indicando o valor R$ 
475,00 que foi levado em consideração na pesquisa. 

Consta cópia do 2º TA (09.12.2016) ao contrato 50/2015 celebrado entre a 
SPACECOMM e a Justiça Federal do Rio Grande do Sul (DOC 04, fls. 
590) com o preço de R$ 304,40 para a quantidade total de 21 
tornozeleiras, ou seja, 21 monitoramentos. 

Por fim apresenta cópia do 3º TA (01.08.2017) ao contrato 60/2015 
celebrado entre a SPACECOMM e a Secretaria de Cidadania e Justiça do 
Estado do Tocantins (DOC 04, fls. 591/600). Não consta o valor nem a 
quantidade. Foi anexado o referido contrato, todavia o valor constantes do 
mesmo (R$ 275,00) diverge daquele levado em consideração na Pesquisa 
(R$ 312,55). 

Ressaltamos que a SAPCECOMM, que inicialmente (em 21.12.2017) 
indica o interesse em prorrogar a vigência do contrato com o respectivo 
reajuste com base no IGPM  (DOC 04, fls. 573)  informa, através de email 
em 29.01.2017, que no intuito de colaborar com a SEAP/RJ não aplicará o 
reajuste para o período de maio/2018 a abril/2019 (DOC 04, fls. 580). 

Em nenhum momento foi demonstrado que os preços pesquisados 
referiam-se exatamente aos serviços que englobam o objeto pactuado 
através do Contrato nº 02/2015. Todavia os preços foram levados em 
consideração para justificar a vantajosidade em prorrogar o mesmo 
mantendo  o preço praticado de R$ 252,19 mensal por monitoramento. 

A Assessoria Jurídica, (DOC 04, fls. 618/624) apontou para diversas falhas 
na execução do referido contrato conforme registrado na CI nº 269/17-
2514/D7 - 29.03.2017 - SISPEN-SEAP/RJ (DOC 04, fls. 540) onde foi 
declarado que a opção pela renovação ocorre em virtude da exclusiva 
essencialidade do serviço. Faz referência ainda à CI nº 959/17-2514/D715 
-22.12.2017 - SISPEN-SEAP/RJ (DOC 04, fls. 574/576) apontando a 

contrato não se mostra eficiente na concretização do interesse público, 
deixando de prover o necessário suporte em pontos cruciais ao 
aprimoramento da pena em execução penal ou às medidas cautelares em 

estão sendo tratadas no ACHADO 3). 

No que tange a pesquisa de mercado, apontou: 
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reços no 

 

Após diversas manifestações dos setores competentes da SEAP/RJ o 
processo retornou para novo parecer da Assessoria Jurídica (DOC 04, fls. 
646/650) que em sua manifestação aponta que, apesar de determinado 
(DOC 04, fls. 633), não houve ampliação da pesquisa de mercado 
considerando que apenas foi juntada cópia do email encaminhado para o 
representante da UE BRASIL TCENOLOGIA LTDA. (DOC 04, fls. 636) 
sem a devida resposta. 

ou êxito em verificar a existência de publicação do 
resultado do Pregão eletrônico nº 034/2017, cujo objeto é o Registro de 
Preços para a prestação de serviços de monitoramento de custodiado, no 
qual a empresa UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. sagrou-se vencedora 
com a proposta no valor de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), ou 
seja, a proposta mostra-  

compatibilidade técnica da proposta e a sua inclusão na pesquisa de 
mercado no âmbito da SEAP/RJ e, S.M.J., caso o serviço seja compatível 
e supra as necessidades desta Secretaria no serviço a ser contratado, é 

 

Após repisar a necessidade da ampliação da pesquisa de mercado, traz o 
posicionamento esposado no Acórdão TCU nº 1.392/2016 que aponta para 
a 
constatado no contrato, uma vez que a obrigação de seguir os preços 
praticados correntes no mercado constitui regra jurídica que se aplica tanto 
à administração quanto aos colaboradores privados, pois ambos são 
destinatários do regime jurídico-administrativo relativo às contratações 
públicas.
artigo 25 da LF 8.666/93 apontando para a responsabilidade solidária entre 
o prestador de serviço e o agente público em caso de dano causado à 
Fazenda Pública. 

Foi trazida a manifestação da SISPEN (CI nº 430/18-2514/D7 de 
19.04.2018, fls. (DOC 04, fls. 653/655) onde consta que foi realizada 
análise técnica entre o TR do Estado do Espírito Santo e o TR elaborado 
pela SISPEN em dezembro/2017 para a realização de novo procedimento 
licitatório, tendo sido apontados 12 itens para serem dirimidos junto a 
empresa UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 
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A Coordenação de Compras (DOC 04, fls. 662/664) informa que a ARP do 
Estado do Espírito Santo não foi usada na pesquisa de mercado por se 
tratar de objeto extremamente técnico e o Setor em questão não possuía 

  

Assim, submetido pela terceira vez à Assessoria Jurídica para emissão de 
parecer (DOC 04, fls. 670/671), em síntese, foi ressaltado que os setores 
indicaram a imprescindibilidade da continuidade do serviço, afirmando que, 
além do prosseguimento da verificação da análise técnica da ARP do 
Pregão eletrônico 034/2017 (do Espirito Santo), está em andamento na 
SEAP/RJ o processo licitatório E-21/071/108/2017 para aquisição dos 
serviços em questão, e indica que após análise da minuta do 3º TA não 
foram identificados óbices jurídicos em seus termos, tampouco vício de 
legalidade ou constitucionalidade, opinando pelo prosseguimento para as 
providências de praxe. 

Após a celebração do 3º TA em 25.04.2018 (DOC 04, fls. 692/694) foi 
informado (cópias extraídas do processo E-21/071/108/2017 DOC 04, fls. 
708/711) que diante da reunião técnica com representantes da empresa 
UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA., em 24.05.2018, foi constatada a não 
previsão no TR do Espírito Santo de 3 itens (4,5 e 10) daqueles 12 
apontados pela SISPEN em manifestação às fls. 608/610, a seguir: 
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Há que se ressaltar que apesar da assinatura dos presentes em 
documento intitulado MODELO  ATA DE REUNIÃO  constante do PA E-
21/071/108/2017 (DOC 06, fls. 219/220)  não foi identificada nos autos a 
respectiva ATA com registro das discussões ocorridas. Apenas consta um 
email datado de 21.05.2018 remetido pelo representante da UE BRASIL 
TECNOLOGIA LTDA. contendo respostas simples (OK e NOK) aos 12 
itens mencionados e dois despachos sem data (DOC 06, fls. 222/223). 
Insta consignar que o Termo de Referência que caracteriza o objeto do 
Pregão eletrônico nº 034/2017, com vistas ao Registro de Preços para a 
prestação de serviços de monitoramento de custodiado, no qual a empresa 
UE BRASIL TCENOLOGIA LTDA. sagrou-se vencedora, não está nos 
autos impossibilitando a análise de compatibilidade. 

Diante disso diversos questionamentos poderiam ser feitos, todavia 
faremos apenas um apontamento: A COMPARAÇÃO NÃO FOI FEITA 
COM O TERMO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS VIGENTES E SIM 
JUNTO A UM TERMO DE REFERÊNCIA PRODUZIDO PARA UM 
FUTURO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM VISTAS À NOVA 
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO.   

Demais disso, em relação aos preços consultados que estavam acima do 
praticado na contratação da SEAP/RJ, referentes aos Estados da Bahia e 
Tocantins, não houve qualquer cotejamento técnico no sentido de verificar 
se os Termos de Referência eram compatíveis com o do Rio de Janeiro. 
Aliás, tal preocupação não se mostrou em nenhuma pesquisa de mercado 
constante dos presentes autos. 

Cabe registrar, ainda, que desde a celebração do Contrato nº 002/2015, 
em abril/2015, não consta a planilha de composição custos unitários 
contendo os itens que compõem o preço da contratação, sendo que até a 
realização dos trabalhos de campo essa irregularidade não foi sanada pela 
SEAP/RJ. 

Ocorre que não foi levado em consideração o preço praticado pela 
SPACECOMM no Contrato 018/2014/SEJUDH-MT (DOC 10 , fls. 01/09)  
que também teve origem na ARP nº 020/2014/SAD-MT (DOC 04, fls. 
08/20) a qual a SEAP/RJ-RJ aderiu, que à época da celebração do 2º TA 
apresentava o preço de R$ 210,75 (conforme apresentado na tabela 08 a 
seguir) sendo essa a única cotação que de fato apresentava-se adequada 
visto que referia-se a exatamente o mesmo objeto do Contrato nº 02/2015 
considerando que ambos tiveram por origem a mesma ARP. 

Em sendo assim, os meios utilizados pela SEAP/RJ para comprovar a 
vantajosidade na prorrogação contratual, não foram capazes de 
demonstrar que de fato a prorrogação foi favorável a Administração. 

4º TERMO ADITIVO (MAIO/19 A ABRIL/20) Não celebrado 

Apesar de não ter sido celebrado constam (DOC 04, fls. 754/808) todos os 
procedimentos realizados com vistas à celebração do mesmo contando 
inclusive pesquisa de mercado elaborada nos moldes de todas as outras. 
Destaque-se que foram novamente trazidos aos autos todos os 
documentos relativos ao Pregão eletrônico nº 034/2017, cujo objeto foi o 
Registro de Preços para a prestação de serviços de monitoramento de 
custodiado, no qual a empresa UE BRASIL TCENOLOGIA LTDA. sagrou-
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se vencedora com a proposta no valor de R$ 148,00, apresentando 
inclusive os mesmos argumentos para que a mesma fosse 
desconsiderada. 

As outras cotações referem-se a contratos celebrado junto as empresas 
SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA (1 contrato) e 
SYNERGYE TECNOLOGIS DA INFORMAÇÃO LTDA. (2 contratos). 

Foi acostada (DOC 04, fls. 761) cópia da publicação do extrato do 6º TA 
(14.06.2018) ao contrato nº 04/2014 (DOC 04, fls. 762/771) entre a 
SYNERGYE e o Estado de Amazonas. Apesar de constar o valor mensal 
de R$ 17.846.400,00 não apresentou a quantidade de monitoramento 
impossibilitando verificar o preço  mensal unitário. Ressalte-se que consta 
no documento uma anotação indicando o valor R$ 371,80 que foi levado 
em consideração na pesquisa. 

Consta (DOC 04, fls. 777) cópia do extrato do contrato nº 72/2017 
(01.12.2017) celebrado entre a SYNERGYE e a SUSIPE-PA com o preço 
de R$ 2.144.815,00 para o período de 24 meses. Não informa a 
quantidade. Consta documento indicando a quantidade de 459 (DOC 04, 
fls. 776) o que aponta para o preço mensal R$ 194,70 por monitoramento. 
Todavia o preço levado em consideração na pesquisa foi de R$ 391,10 
como indicado a caneta no referido documento. 

Apresenta cópia da publicação da ARP 90/2018 da Secretaria de 
Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins (16.10.2018) a qual sagrou-se 
como vencedora a empresa SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO 
BRASIL LTDA no valor mensal de R$ 289,95 mensal por monitoramento. 

Não foi levado em consideração o preço praticado pela SPACECOMM no 
Contrato 049/2018/SEJUDH-MT, que teve origem na ARP nº 
019/2018/SEGES-MT, que apresentava o preço de R$ 165,60 (conforme 
apresentado na TABELA 08 a seguir). 

Por fim, (DOC 04, fls. 806/807) conclui que o contrato com a 
SPACECOMM ainda é vantajoso para a SEAP/RJ.  

Ressaltamos que o serviço continua sendo prestado, mesmo sem 
cobertura contratual, no valor mensal de R$ 252,19 por monitoramento. 

SÍNTESE DO ACHADO 2 

As pesquisas de Mercado elaboradas não demonstraram a amplitude 
necessária à comprovação da vantajosidade, deixando de pesquisar os 
preços praticados nos diversos contratos celebrados entre a 
SPACECOMM  e outros 16 Estados conforme informação constante do 
sítio eletrônico da empresa, conforme apresentado na tabela a seguir: 

TABELA 07  CONTRATOS CELEBRADOS PELA SPACECOMM INDICADOS NO SÍTIO 
ELETRÔNICO DA EMPRESA 

CONTRATANTE ORGÃO 
Acre (AC) IAPEN e SESP 
Bahia (BA) SEAP/RJ 
Ceará (CE) SEJUS 
Goiás (GO) SAPEJUS 

Justiça Federal 3  Região SP 

Justiça Federal 4  Região PR e RS 
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Mato Grosso (MT) SEJUDH 
Mato Grosso do Sul (MS) AGEPEN 
Minas Gerais (MG) SEDS 
Paraná (PR) SESP 
Pernambuco (PE) SERES 
Piauí (PI) SEJUS 
Rio Grande do Norte (RN) SEJUC 
Rio de Janeiro (RJ) SEAP/RJ 
Roraima (RR) SEJUC 
Santa Catarina (SC) SJC 
São Paulo (SP) DECADE e SAP 

As outras empresas que possuem fatia significativa nesse mercado são a 
SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (que segundo 
informações constantes no sítio eletrônico possui contratos com os 
Estados de Alagoas, Amazonas, Pará, Sergipe, Rondônia e Tocantins) e 
UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (que apesar de não apresentar no sítio 
eletrônico informações sobre os Estados que contratam seus serviços, em 
pesquisa livre no Google identificamos como contratantes o Rio Grande do 
Sul e Espírito Santo) 

  https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2019/02/estado-
preve-gastar-ate-r-40-milhoes-com-10-mil-tornozeleiras-eletronicas-para-
presos-cjsp2a2ef03lv01p8m7cycrv6.html 

 https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2019/04/susepe-
identifica-falhas-em-novas-tornozeleiras-e-sistema-so-deve-ser-
implantado-no-final-de-maio-cjux4g71v013c01p711ey2oab.html 

 https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2018/12/mais-de-800-
tornozeleiras-eletronicas-nao-sao-utilizadas-no-estado-1014160224.html 

Apesar do aparente oligopólio existente, e seus possíveis efeitos, o fato é 
que a empresa SPACECCOMM MONITORAMENTO S/A, que detém a 
maior parcela dos contratos celebrados para serviço de monitoramento 
eletrônico no país, mesmo quando não contrata, cota preços em 
procedimentos licitatórios para formalização de ARP, sendo a principal 
responsável pela formação de preço desse mercado tão restrito. 

Conforme apontado, no período de 180 dias que antecedeu a formalização 
do 2º TA ao Contrato 02/2015 (que reajustou o preço mensal por 
monitoramento para R$ 252,19), a referida empresa havia participado de 
(no mínimo) dois procedimentos licitatórios (Roraima e Governo do Distrito 
Federal) com vistas ao registro de preços para futura contratação tendo 
cotado preços para o serviço de monitoramento eletrônico em               R$ 
192,00 e R$ 161,97 respectivamente. Ou seja, se comparado com a 
cotação oferecida para a prestação do serviço no Governo do Distrito 
Federal, o preço praticado junto à SEAP/RJ foi 55% maior. 

A despeito de a Administração contratante não ter cumprindo com o seu 
dever de certificar a compatibilidade do preço proposto com os parâmetros 
de mercado, o particular não pode tirar proveito da desídia administrativa e 
superfaturar sua proposta, com o intento de obter vantagem indevida à 
custa do erário. 

Isso decorre tanto dos princípios da lealdade e da boa-fé, aplicados aos 
contratos em geral, como do princípio da moralidade administrativa, que 
impõe não apenas aos administradores públicos o dever de agir de forma 
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ética e proba, mas também a todos que de alguma forma se relacionam 
com a Administração Pública, no intuito afastar condutas que objetivam 
apenas a satisfação de interesses pessoais, em detrimento do interesse da 
coletividade. 

Por essa razão, o Plenário do TCU, ao proferir o Acórdão 1.932/2016, 
aplicando penalidades aos responsáveis tanto da Administração Pública 

ão ter 
cumprido seu dever de verificar a economicidade dos preços ofertados em 
processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação não isenta de 
responsabilidade a empresa contratada por eventual sobrepreço 
constatado no contrato, uma vez que a obrigação de seguir os preços 
praticados no mercado se aplica tanto à Administração Pública quanto aos 
colaboradores privados, pois ambos são destinatários do regime jurídico-

 

Assim, para fins de apuração do dano causado face o sobrepreço 
praticado no Contrato nº 02/2015, em uma abordagem conservadora, 
utilizamos os preços praticados pela própria SPACECOMM no Contrato 
018/2014/SEJUDH-MT, que também teve origem na ARP nº 
020/2014/SAD-MT, a qual a SEAP/RJ aderiu, considerando os 
documentos obtidos junto ao sitio eletrônico 
http://www.transparencia.mt.gov.br/-/contratos a saber: o contrato bem 
como seus termos aditivos e as respectivas ordens de fornecimento 
emitidas em decorrência dos mesmos (DOC 10), como segue: 

TABELA 08 - RESUMO DOS CONTRATOS E DOS ADITIVOS CELEBRADOS COM VISTAS À 
AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE APENADOS PELO 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ATRAVÉS DA SEJUDH/MT 
 

Ato Objeto  
(quantidade 

de 
tornozeleiras 

previstas) 

VIGÊNCIA Valor 
unitário 

DIA 

Valor 
unitário 

MÊS 

VARIAÇÃO %  
(Em relação ao 
preço anterior) 

Valor Estimado 
para 12 meses 

Contrato 
018/2014 

2.500 10.07.2014  
A  

09.07.2015 

7,15 214,50 - 6.435.000,00 

1º TA 
(prorroga-
ção prazo) 

2.500 10.07.2015  
A  

09.07.2016 

7,15 214,50 - 6.435.000,00 

2º TA 
(acréscimo 

de 25%) 

3.125 10.07.2015  
A  

09.07.2016 

7,15 214,50 - 8.043.750,00 

3º TA 
(reajuste do 

valor) 

3.125 10.07.2016  
A  

09.07.2017 

7,81 234,47  9,31% 8.792.625,00 
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4º TA 
(prorroga-
ção prazo) 

3.125 10.07.2016  
A 

09.07.2017 

7,81 234,47 - 8.792.625,00 

5º TA 
(reajuste do 

valor) 

3.125 10.07.2017  
A 

 10.07.2018 

8,55 256,72 9,48% 9.627.000,00 

6º TA 
(reajuste do 

valor) 

3.125 A partir de  
01.02.2018 

7,02 210,75 -21,8% 7.903.125,00 

Contrato 
49/2018 

4.000 09.09.2018  
A 

 08.09.2019 

5,52 165,60 -27,17% 8.059.200,00 

 
TABELA 09 - RESUMO DO CONTRATO E DOS ADITIVOS VIGENTES, CELEBRADOS COM VISTAS À 
AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE APENADOS PELO GOVERNO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DA SEAP/RJ 
Ato Objeto 

 (quant. de 
tornozeleiras 

previstas) 

VIGÊNCIA Valor 
unitário  

DIA 
R$ 

Valor 
unitário  

MÊS 
R$ 

VARIAÇÃO 
%  

(Em relação 
ao preço 
anterior) 

Valor Estimado 
para 12 meses 

Contrato 02/2015 Até 5.000 01.05. 2015 
 A  

30.04. 2016 

7,15 214,50 - 12.870.000,00 

1º TA 
(reajuste do valor 
e prorrogação do 

prazo) 

2.000 01.05. 2016  
A  

30.04. 2017 

7,98 
 

239,30 11,56% 5.743.200,00 

2º TA 
(reajuste do valor 
e prorrogação do 

prazo) 

Até 5.000 01.05. 2017  
A  

30.04. 2018 

8,41 252,19 5,38% 15.131.400,00 

3º TA 
(prorrogação do 

prazo) 

Até 5.000 01.05. 2018  
A  

30.04. 2019 

8,41 252,19 0,00% 15.131.400,00 

4º TA 
(Não formalizado) 

_____ 01.05. 2019  
 A 

30.04.2020 

_____ _____ _____ _____ 

 
TABELA 10  COMPARAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS PELA SEAP/RJ E PELA SEJUDH/MT 

NOS CONTRATOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO JUNTO À EMPRESA SPACECOMM 
Ato 

 
 

SEAP/RJ 

Objeto 
(quantidade 

de 
tornozeleiras 

previstas) 
 

SEAP/RJ 

VIGÊNCIA 
 
 
 
 
 

SEAP/RJ 

(A) 
Valor 

unitário  
DIA 

 
 

SEAP/RJ 

(B) 
Valor unitário  
DIA (no início 

do período 
aditado) 

 
SEJUDH/MT 

Variação 
percentual do 

preço pago 
pelo RJ em 

relação ao MT 
 

[(B/A)-1]*100 

Diferença 
entre o valor 
pago pelo MT 

e pelo RJ 
 
 

(B-A) 
Contrato 
02/2015 

Até 5.000 01.05.15 
 A  

7,15 7,15 0,00% R$ 0,00 



Processo nº 101.148-9/19 

Rubrica                Fls. 27 

 

 

2026/1044 

 
 

30.04.16 
1º TA 

(reajuste 
do valor) 

2.000 01.05.16  
A  

30.04.17 

7,98 
 

7,15 11,61% R$ 0,83 

2º TA 
(reajuste 
do valor) 

Até 5.000 01.05.17  
A  

30.04.18 

8,41 7,81 7,68% R$ 0,60 

3º TA 
(reajuste 
do valor) 

Até 5.000 01.05.18  
A  

30.04.19 

8,41 7,02 19,80% R$ 1,39 

4º TA 
(Não 

formali-
zado) 

Até 5.000 01.05.19  
 A 

30.04.2020 

8,41 5,52 34,36% R$ 2,89 

Ressaltamos que o preço constante da coluna B refere-se ao preço 
praticado pela Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Humano do 
Estado de Mato Grosso  SEJUDH/MT no mês em que houve reajuste 
pela SEAP/RJ. 

 

TABELA 11  DANO APURADO NAS DESPESAS PAGAS PELA SEAP/RJ DECORRENTE DO 
CONTRATO CELEBRADO JUNTO À SPACECOMM (COM VISTAS AO MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE REEDUCANDOS) FACE À INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE 

ECONOMICIDADE DISPONÍVEIS NOS MOMENTOS DE ADITAMENTO 
 
 

Termo 
Aditivo 

MÊS (A)  
Quantidade de 
monitoramento

s pagos pela  
SEAP/RJ 

(B)  
Valor pago a 
maior por dia 

em cada 
monitoramento 

(C)  
Valor do dano 

apurado 
 

[(A)*(B)]  

(D) 
UFIR-RJ  

À ÈPOCA 

(E) 
DANO EM  
UFIR-RJ 

 
[(C)/(D)] 

1º TA 

mai/1
6  50.758  

R$ 0,83 
 R$ 42.129,14  3,0023 14.032,29  

jun/1
6  48.471  

R$ 0,83 
R$ 40.230,93  3,0023 13.400,04  

jul/16 49.089  R$ 0,83 R$ 40.743,87  3,0023  13.570,89  
ago/1

6 48.298  
R$ 0,83 

R$ 40.087,34  3,0023  13.352,21  
set/1

6 46.740  
R$ 0,83 

R$ 38.794,20  3,0023  12.921,49  
out/1

6 48.298  
R$ 0,83 

R$ 40.087,34  3,0023   13.352,21  
nov/1

6 45.963  
R$ 0,83 

R$ 38.149,29  3,0023   12.706,69  
dez/1

6 47.151  
R$ 0,83 

R$ 39.135,33  3,0023    13.035,12  
jan/1

7 46.290  
R$ 0,83 

R$ 38.420,70  3,1999    12.006,84  
fev/1

7 41.440  
R$ 0,83 

R$ 34.395,20  3,1999     10.748,84  
mar/1

7 43.593  
R$ 0,83 

R$ 36.182,19  3,1999    11.307,29  
abr/1

7 37.559  
R$ 0,83 

R$ 31.173,97  3,1999   9.742,17  

2º TA 

mai/1
7 29.106  

R$ 0,60 
R$ 17.463,60  3,1999     5.457,55  

jun/1
7 22.736  

R$ 0,60 
R$ 13.641,60  3,1999      4.263,13  

jul/17 22.861  R$ 0,60 R$ 13.716,60  3,1999     4.286,57  
ago/1 30.607  R$ 0,60 R$ 18.364,20  3,1999    5.738,99  
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7 
set/1

7 35.977  
R$ 0,60 

R$ 21.586,20  3,1999   6.745,90  
out/1

7 39.435  
R$ 0,60 

 R$ 23.661,00  3,1999   7.394,29  
nov/1

7 43.141  
R$ 0,60 

R$ 25.884,60  3,1999  8.089,19  
dez/1

7 49.236  
R$ 0,60 

 R$ 29.541,60  3,1999  9.232,04  
jan/1

8 49.901  
R$ 0,60 

R$ 29.940,60  3,2939   9.089,71  
fev/1

8 45.185  
R$ 0,60 

 R$ 27.111,00  3,2939    8.230,67  
mar/1

8 53.311  
R$ 0,60 

 R$ 31.986,60  3,2939  9.710,86  
abr/1

8 57.518  
R$ 0,60 

 R$ 34.510,80  3,2939  10.477,19  

3º TA 

mai/1
8 66.704  

R$ 1,39 
R$ 92.718,56  3,2939  28.148,57  

jun/1
8 70.240  

R$ 1,39 
 R$ 97.633,60  3,2939  29.640,73  

jul/18 79.843  R$ 1,39  R$ 110.981,77  3,2939 33.693,12  
ago/1

8 90.695  
R$ 1,39 

 R$ 126.066,05  3,2939 38.272,58  
set/1

8 93.399  
R$ 1,39 

 R$ 129.824,61  3,2939 39.413,65  
out/1

8 103.016  
R$ 1,39 

R$ 143.192,24  3,2939 43.471,95  
Jan/1

9 122.955 
R$ 1,39 

R$ 170.907,45  3,4211 49.956,87 
Fev/1

9              113.959  
R$ 1,39 

R$ 158.403,01  3,4211 46.301,78 
TOTAL R$ 1.776.665,19 EM UFIR-RJ 547.791,42 

 
TABELA 12  POSSÍVEL DANO NAS DESPESAS REALIZADAS E AINDA SEM PAGAMENTO PELA 
SEAP/RJ DECORRENTE DO CONTRATO CELEBRADO JUNTO À SPACECOMM (COM VISTAS AO 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE REEDUCANDOS) FACE À INOBSERVÂNCIA DOS 
PARÂMETROS DE ECONOMICIDADE DISPONÍVEIS NOS MOMENTOS DE ADITAMENTO 

Mês/ 
Ano 

 
 
 
 

(A)  
Quantidade de 

monitoramentos a 
serem pagos pela 

SEAP/RJ 

(B)  
Valor a maior em cada 

monitoramento 

(C) 
Valor do 

possível dano 
 

[(a)*(b)] 

(D) 
UFIR-RJ  
à època 

(E) 
Possível  

dano em UFIR-
RJ 

nov/18 110.231  R$ 1,39  R$ 153.221,09  3,2939 46.516,62  
dez/18 118.068  R$ 1,39  R$ 164.114,52  3,2939 49.823,77  
mar/19 130.356 R$ 1,39 R$ 181.194,84 3,4211 52.963,91 
abr/19 127.377 R$ 1,39 R$ 177.054,03 3,4211 51.753,54 
TOTAL 486.032  R$ 675.584,48  201.057,84 

  

Apesar de não terem sido formalizados processos para o faturamento dos 
serviços prestados pela SPACECOMM nos meses de fevereiro, março e 
abril de 2019 (não houve emissão de Nota Fiscal) identificamos, junto ao 
sistema SAC24, a quantidade de monitoramentos nesses meses (vide 
DOC 14) 

TABELA 13  POSSÍVEL DANO NAS DESPESAS DECORRENTES DA CONTINUIDADE DA 
EXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO JUNTO À SPACECOMM (COM VISTAS AO 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE REEDUCANDOS) FACE À INOBSERVÂNCIA DOS 
PARÂMETROS DE ECONOMICIDADE DISPONÍVEIS. 
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MÊS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)  
ESTIMATIVA DE 

MONITORAMENTOS 
SEREM 

FATURADOS PELA 
SEAP/RJ (MÉDIA 
DOS ÚLTIMOS 6 

MESES  
(OUT/18 A ABR/19) 

(B) 
PREÇO 

PRATICAD
O POR DIA 

DE 
MONITO-

RAMENTO 

(C) 
VALOR 

ESTIMADO DA 
DESPESA A SER 

FATURADA 
 
 
 
 
 

[(A)*(B)] 

(D)  
VALOR A MAIOR 

COBRADO POR DIA 
DE CADA 

MONITORAMENTO 
(APURADO PELA 

ANÁLISE DE 
ECONOMICIDADE) 

(E) 
VALOR 

ESTIMADO DO 
POSSÍVEL 

DANO 
 
 
 
 
 

[(A)*(D)] 
mai/19 

120.491 

R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 
jun/19 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 
jul/19 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 

ago/19 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 
set/19 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 
out/19 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 
nov/19 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 
dez/19 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 
jan/20 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 
fev/20 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 

mar/20 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 
abr/20 R$ 8,41 R$ 1.013.329,00 R$ 2,89 R$ 338.580,00 

TOTAL 1.445.892  R$ 12.159.952,00  R$ 4.062.957,00 
 

(...) 

 

ACHADO 3  INEXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS 
CONTRATADOS PELA SEAP/RJ FACE AO NÃO CUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

Conforme consignado no Achado 1, o então Secretário de SEAP/RJ, Sr. 
Erir Ribeiro Costa Filho, autorizou a adesão da Ata de Registro de Preços 
promovida pelo Estado do Mato Grosso (ARP 020/2014/SAD-MT), 
contrariando a orientação exarada pela Assessoria Jurídica da Secretaria, 
que nos termos do parecer contido nos autos do Processo Administrativo 
nº E-21/001/20/2015, se manifestou pela impossibilidade da adesão a 
referida ARP. 

Neste sentido, passamos a comparar os Termos de Referência do Estado 
do Mato Grosso com o do Rio de Janeiro, em relação aos principais 
aspectos envolvidos na contratação, entre eles: mão de obra empregada 
diretamente na prestação de serviços na central de monitoramento; 
implantação de pólos; materiais; equipamentos; central de comunicação; 
treinamento e responsável pela execução dos serviços (preposto), sendo 
verificadas as seguintes impropriedades: 

 Ausência de operadores e supervisor da empresa SPACECOMM 
prestando serviço na Central de Monitoração; 

 Ausência de 03 (três) pólos para armazenamento de tornozeleira; 

 Ausência de vários equipamentos previstos para operação da Central 
de monitoramento; 
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 Ausência instalação de uma central telefônica 0800 (ou serviço similar) 
na Central de Monitoramento da SEAP/RJ que permita ao reeducando 
entrar em contato direto pela empresa contratada (SPACECOMM); 

 Ausência de preposto da empresa no local da prestação dos serviços. 

 
a) Situação Encontrada 

a.1) Ausência de operadores e supervisor da empresa SPACECOMM 
prestando serviço na Central de Monitoramento 

Em relação à mão de obra a ser utilizada diretamente na prestação de 
serviços na central de monitoramento, apresentamos o quadro 
comparativo abaixo, o qual evidencia a discrepância entre os Termos de 
Referência: 

TABELA 14  COMPARAÇÃO DO TR SEJUDH-MT X SEAP/RJ NO QUE TANGE AOS ITENS 
RELATIVOS À CENTRAL DE MONITARAMENTO 

TR SEJUDH - MATO GROSSO TR SEAP - RIO DE JANEIRO 
ITEM DESCRIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO 
5.4.1 CENTRAL DE MONITORAMENTO, local a 

partir de onde é feito o monitoramento dos 
reeducandos pela equipe da contratada 
em conjunto com a equipe do contratante. 
(GRIFO NOSSO) 

3 do 
anexo 

II 

A CENTRAL DE MONITORAÇÃO é o espaço 
físico cujos agentes da CONTRATANTE 
realizarão a monitoração e demais serviços 
relacionados a sua operacionalização. 

6.1.1 CENTRAL DE MONITORAMENTO é o 
espaço físico no qual os operadores e os 
supervisores da CONTRATADA e da 
CONTRATANTE realizarão o serviço de 
monitoramento para a SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS  
SEJUDH/MT, e estará localizada nas 
dependências do 2º andar do prédio que 
atualmente abriga a Secretaria de Estado 
de Justiça e Direitos Humanos  
SEJUDH/MT e Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Mato 
Grosso/SESP/MT.  (GRIFO NOSSO) 

3 do 
anexo 

II 

A CENTRAL DE MONITORAÇÃO será 
instalada nas dependências da 
Superintendência de Inteligência do Sistema 
Penitenciário (Sispen), situada à rua Senador 
Dantas, 15/3º andar  Centro do município do 
Rio de Janeiro/RJ, e todos os equipamentos, 
imobiliário, recursos tecnológicos, e demais 
aspectos deverão ser providos pela 
CONTRATADA. 

6.1.3.1 Um posto de operador de monitoramento, 
independentemente do número de 
monitorados, além de mais um posto de 
OPERADOR de monitoramento para 
cada 250 (duzentos e cinquenta) 
REEDUCANDOS (AS) incluídos no 
SISTEMA DE MONITORAMENTO. Cada 
posto de OPERADOR de monitoramento 
deverá ser composto de, no mínimo: 
(GRIFO NOSSO) 

5 do 
anexo 

I 

Comporá esta CENTRAL DE 
MONITORAÇÃO os servidores da 
CONTRATANTE e ao menos em funcionário 
da CONTRATADA, a fim de oferecer o 
necessário suporte aos equipamentos de 
monitoração eletrônica como também todo o 
suporte ao Sistema de Monitoração. 

6.1.3.2  
 
(um) posto de SUPERVISOR, 
independentemente do número de 
monitorados.  
 

6.1 do 
anexo 
I, item 

III 

Disponibilizar um helpdesk, via telefone, 24/7 
(vinte e quatro horas  por sete dias da 
semana), com o objetivo de dar  apoio 
operacional aos agentes da CONTRATANTE 
responsáveis pela monitoração das pessoas 
incluídas no Sistema de Monitoração 
Eletrônica pessoas, bem como suporte 
técnico ao profissional da CONTRATADA, 
presente fisicamente na CENTRAL DE 
MONITORAÇÃO. 
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7.3 Os responsáveis pela operação do sistema 
(OPERADORES DA CENTRAL DE 
MONITORAMENTO) da CONTRATADA 
deverão ser empregados da mesma em 
regime de CLT, cabendo somente a esta o 
adimplemento de todas as obrigações 
decorrentes do vínculo trabalhista 
estabelecido entre a empresa e os 
operadores da Central de monitoramento 
sem o reconhecimento de qualquer vínculo 
empregatício com o Estado do Mato 
Grosso, podendo a CONTRATANTE 
disponibilizar OPERADORES do seu 
quadro funcional. 

 Sem correspondência 

7.8 A CONTRATADA se obriga a garantir uma 
proporção mínima de 1 (um) OPERADOR 
DE MONITORAMENTO para cada grupo 
de 250 (duzentos e cinquenta) 
REEDUCANDOS (AS) monitorados, sem 
prejuízo ao item anterior; 
(GRIFO NOSSO) 

5.2 do 
anexo 

I 

As ESTAÇÕES deverão ser fornecidas de 
acordo com a demanda, isto é, em razão do 
número de MONITORADOS, na proporção de 
01 (uma) ESTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E 
RESGATE DE DISPOSITIVOS para cada 
grupo de 250 (duzentos e cinquenta) 
monitorados. 

8.3 A prestação dos serviços de 
monitoramento será realizada pela 
CONTRATADA, com profissionais 
devidamente habilitados e capacitados 
para: 

7 Prover os serviços ora contratados, com 
pessoal adequado e capacitado em todos os 
níveis de trabalho. 

Vê-se que o Termo de Referência do Estado de Mato Grosso prevê que a 
Central de Monitoramento deverá funcionar com operadores da empresa 
contratada (SAPACECOMM), na proporção de 1/250, ou seja um operador 
para cada 250 monitorados, além de 1 supervisor. 

Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro monitora o contingente de 
apenados no patamar superior a 4000 reeducandos. Sendo assim, 16 
operadores (4000/250) deveriam ser disponibilizados pela SPACECOMM, 
isso sem levar em consideração que o monitoramento ocorre 24 horas por 
dia, 7 dias da semana, o que demandaria mais servidores em função da 
escala de serviço adotada, podendo chegar a 48 operadores em caso de 
regime de trabalho de 8hs/por dia. 

Acontece que a Central de Monitoramento do Estado do Rio de Janeiro é 
operada exclusivamente por servidores efetivos da SEAP/RJ, em sistema 
de escala (DOC 05), demonstrando um desajuste em relação ao termo de 
Referência do Estado de Mato Grosso, o que denota o não cumprimento 
das condições editalícias, já que o TR é parte integrante do edital. 

Portanto, o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SEAP/RJ, deveria 
cumprir fielmente o TR de Mato Grosso em relação a mão de obra, o que 
não aconteceu, já que sua Central de Monitoramento está sendo operada 
somente por servidores efetivos da SEAP/RJ, inclusive sem a 
disponibilização de supervisor da SPACECOMM. 

Cabe destacar que em diversos processos que suportaram pagamentos 
feitos à SPACECOMM constam Guias de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social (GFIP) de funcionários da empresa onde 
constam como tomadores do serviço órgãos de outros Estados da 
Federação. Entretanto não consta indicação como tomador de serviços a 
SEAP/RJ reforçando a que não houve fornecimento de mão de obra para a 
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Central de Monitoramento. A título de exemplificação temos o processo 
referente a competência nº 08/2018  (E-21/067.100019/18). 

O dano ocasionado pela não disponibilização de mão de obra exclusiva 
pela empresa contratada (SPACECOMM) será tratado no final desse 
achado. 

a.2) Ausência de 03 Pólos para armazenamento de equipamentos 
eletrônicos (tornozeleira e acessórios). 

Conforme previsto nos Termos de Referência dos Estados de Mato Grosso 
e do Rio de Janeiro, 7 pólos de armazenamento de tornozeleiras deveriam 
ser disponibilizados pela contratada, conforme apontado nos itens dos 

 

TABELA 15  COMPARAÇÃO DO TR SEJUDH-MT X SEAP/RJ NO QUE TANGE AOS PÓLOS DE 
ARMAZENAMENTO 

TR SEJUDH - MATO GROSSO TR SEAP - RIO DE JANEIRO 
ITEM DESCRIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO 

6.3.1 
A CONTRATANTE 
disponibilizará Centrais de 
Armazenamento, em 07 (sete) 
pólos do Estado do Mato 
Grosso. 

3.1 do 
anexo I 

A CONTRATADA ainda deverá realizar a entrega dos 
equipamentos, conforme demanda apresentada pela 
CONTRATANTE, nos locais onde há funcionamento de 
núcleos de instalação, ainda que haja mudança dos seus 
endereços, que hoje são: CENTRAL DE MONITORAÇÃO; 
CENTRAL DE SUPORTE E MANUTENÇAO; NÚCLEO DE 
MONITORAÇÃO VEP; NÚCLEO DE MONIT.  BANGU; 
NÚCLEO DE MONIT. NITERÓI; NÚCLEO DE MONIT. 
CAMPOS; NÚCLEO DE MONIT. JAPERI 

Depreende-se do quadro supra que os locais de entrega das tornozeleiras 
no estado do Rio de Janeiro deveriam ser implantados nos seguintes 
endereços: 

TABELA 16  LOCAIS DE ENTREGA DAS TORNEZELEIRAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CONFORME TR DA SEAP/RJ 

Local Endereço 

Central de Monitoração Rua Senador Dantas, 15, Centro, RJ 
 

Central de Suporte e Manutenção Rua Célio Nascimento S/N, Benfica, RJ. 

Núcleo de Monitoramento da Vara de Execuções 
Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

 
Av. Erasmo Braga, 3º andar, Centro, RJ. 

Núcleo de Monitoração Bangu Estrada General Emilio Maurel Filho, S/N, Complexo 
Penitenciário de Gericinó, Gericinó, RJ. 

Núcleo de Monitoração Niterói Alameda São Boaventura, 773, Fonseca  Niterói. 
Núcleo de Monitoração de Campos dos Goytacazes Estrada de Santa Rosa, S/N, Bairro Codin, Campos 

dos Goytacazes. 
Núcleo de Monitoração de Japeri Rua Florença, S/N, Jardim Belo Horizonte, Japeri. 

Entretanto, verificou-se, por intermédio da resposta ao TSID 04 (DOC 05) 
que os núcleos de monitoração de Bangu, Niterói e Japeri não estavam 
implantados no período da auditoria. Em que pese a ausência de 
implantação dos referidos núcleos, o Patronato de Volta Redonda e Neves 
(São Gonçalo), que não estavam contemplados inicialmente como locais 
de entrega de tornozeleiras, passaram a exercer estas atividades nos 
seguintes endereços: 

Local Endereço 

Patronato de Volta Redonda Rua Oswaldo Aranha, 125, bairro Conforto, Volta Redonda, RJ. 

Patronato Neves Rua Oliveira Botelho, 1677, Neves, São Gonçalo, RJ. 
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Insta salientar que em visita à Central de Monitoramento e ao Núcleo de 
Monitoramento instalado na VEP do TJ/RJ, verificou-se que tais locais não 
armazenam equipamentos eletrônicos (tornozeleiras e acessórios). Sendo 
assim, somente 4 (quatro) dos 7 (sete) locais previstos para 
armazenamento de tornozeleiras estão exercendo tal atividade, quais 
sejam: 

Local Endereço 

Central de Suporte e Manutenção Rua Célio Nascimento S/N, Benfica, RJ. 

Núcleo de Monitoração de Campos 
dos Goytacazes 

Estrada de Santa Rosa, S/N, Bairro Codin, Campos dos Goytacazes. 

Patronato de Volta Redonda Rua Oswaldo Aranha, 125, bairro Conforto, Volta Redonda, RJ. 
Patronato Neves Rua Oliveira Botelho, 1677, Neves, São Gonçalo, RJ. 

O dano ocasionado pela não implantação de todos os pólos de 
armazenamento estabelecidos contratualmente pela empresa contratada 
(SPACECOMM) será tratado no final desse achado. 

a.3) Ausência ou quantitativo inferior de equipamento em relação ao 
estabelecido no TR para operação da Central de Monitoramento. 

Conforme estabelecido no TR de Mato Grosso, a empresa SPACECOMM 
teria que implantar uma Central de Monitoramento, conforme consta do 
Item 4.2: 

 

4.2. Os serviços de MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 
REEDUCANDOS(AS) serão realizados na CENTRAL DE 
MONITORAMENTO localizada nas dependências da 
CONTRATANTE, na cidade de Cuiabá/MT, com recursos e 
infraestrutura providos pela CONTRATADA 

Ainda de acordo com o TR, a Central de Monitoramento deverá ser 
equipada com todos os recursos necessários para a execução dos 
serviços, consoante o Item 6.1.2: 

6.1.2 A CENTRAL DE MONITORAMENTO deverá ser 
equipada com todos os recursos necessários para o 
monitoramento dos REEDUCANDOS(AS), tais como: 
mobiliário, recursos tecnológicos, recursos humanos 
capacitados e demais aspectos de infraestrutura, que deverão 
ser providos pela CONTRATADA; 

Entretanto, o TR de Mato Grosso não traz o detalhamento do quantitativo 
de mobiliário a ser suprido pela empresa SPACECOMM, assim, utilizou-se 
como referência a quantidade de mobiliário prevista no TR do Rio de 
Janeiro. 

Em sendo assim, inicialmente, a equipe fez uma comparação entre os 
Termos de Referência dos Estados (Mato Grosso e Rio de Janeiro), com 
vistas a empreender uma verificação na Central de Monitoramento. 

Em visita realizada a Central de Monitoramento da SEAP/RJ, localizada na 
Rua Senador Dantas, nº 15, Centro, verificou-se, por intermédio de 
aplicação de papel de trabalho (DOC 03), que itens não foram 
disponibilizados ou alguns em quantidade inferior ao do TR, conforme 
demonstrado a seguir: 
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TABELA 17  COMPARAÇÃO DO TR SEJUDH-MT X SEAP/RJ NO QUE TANGE AOS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICO E TELEFONIA E RESULTADO DA VERIFICAÇÃO 

 
TR SEJUDH - MATO GROSSO TR SEAP - RIO DE JANEIRO 

PONTO DE CONTROLE CRITÉRIO PONTO DE 
CONTROLE 

CRITÉ-
RIO 

S N 

01 (um) computador para cada OPERADOR com as 
seguintes especificações mínimas: 
a) CPU com processador Intel Core i5 3ª geração 
ou outro com desempenho equivalente ou superior; 
b) Disco rígido, padrão SATA II capacidade de 500 
GB; 
c) Memória RAM de 04 GB; 

controladora de vídeo com aceleração gráfica 3D; 
e) DVD-RW 16 velocidades; 
f) Gabinete do tipo Torre ATX; 
g) Compatibilidade: todos os hardwares deverão ser 
compatíveis com o sistema operacional Windows 
XP ou Seven Professional, comprovado através do 
Hardware Compatibility List da Microsoft (HCL); 

6.1.3.1.2 
6.1.3.2.2 

14 computadores 
desktop para 
atividade de 
observação com 
processador 15 ou 
superior, com no 
mínimo 4gb de 
memória ram, 
500gb de hd, placa 
de rede sem fio 
integrada, caixa de 
som, teclado e 
mouse sem fio e 

 

Itens 5 e 
6.1.3.1.2  

 X 

02 (duas) Impressoras Laser Multifuncional com 
velocidade de impressão de no mínimo 20 PPM 
(páginas por minuto), com resolução de 
600x600dpi, scanner com resolução de 1200 dpi, 
com saída USB, bivolt, garantia de no mínimo 1 ano 
e com capacidade de carga de pelo menos 150 
folhas; 

6.1.3.5 

 
 
1 impressora 
multifuncional laser 
jet color (tonner 
incluída)? (Kyocera 
Ecosys) 

Item 5 
do TR 

X  

com conversor para TV Digital interno, entrada 
USB, suporte para parede, controle remoto, idioma 
do menu em Português, bivolt, para ser conectada 
ao SISTEMA DE MONITORAMENTO, para 
monitoramento dos REEDUCANDOS(AS); 

6.1.3.4 

 
 
1 
full HD, wi-fi 
integrado? 

Item 5 
do TR 

X  

OBSERVAÇÂO: ITENS 6.1.3.1.2 e 6.1.3.2.2 - Foram fornecidos somente 9 desktops, quando deveria ser 
fornecido pela SPACECOMM, no mínimo, 16 desktops, considerando que a Central de Monitoramento 
deveria contar com 1 (um) operador para cada 250 monitorados, conforme descrito no Achado 1  A.2, do 
relatório. 
TABELA 18  COMPARAÇÃO DO TR SEJUDH-MT X SEAP/RJ NO QUE TANGE AOS SISTEMAS E 

 
TR SEJUDH - MATO GROSSO TR SEAP - RIO DE JANEIRO 

PONTO DE CONTROLE CRITÉRIO PONTO DE 
CONTROLE 

CRITÉRIO S N 

A rede lógica da CENTRAL DE MONITORAMENTO 
deverá integrar todas as estações de trabalho 
(postos de monitoramento e posto de supervisão) 
através de uma rede física com fio, com 
cabeamento de rede estruturado, na velocidade 
10/100/1000, protegida por Firewall, com acesso à 
internet, através de links redundantes; 

6.1.3.3.1 

Possui link de 
internet e 
roteador 
wireless? 

Item 4.1.4 do 
TR  

X  

A CONTRATADA deverá disponibilizar um sistema 
de controle de acesso à CENTRAL DE 
MONITORAMENTO através de biometria, tendo 
que todas as pessoas que poderão ter acesso, 
previamente terem sua biometria coletada 
(escaneada) por esse sistema. 

7.16.7 

 
 
 
Possui acesso 
biométrico? 

Item 5 do TR   X 

 
TABELA 19  COMPARAÇÃO DO TR SEJUDH-MT X SEAP/RJ NO QUE TANGE AO MOBILIÁRIO E 

 
TR SEJUDH - MATO GROSSO TR SEAP - RIO DE JANEIRO 

PONTO DE CONTROLE CRITÉRIO PONTO DE CONTROLE CRITÉRIO S N 
Mobiliário adequado para cada 6.1.3.1.1 9 mesas escritório com Itens 5 e 6.1.3.1.1 X  
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OPERADOR incluindo ao 
menos, cadeira e mesa para 
computador; 

6.1.3.2. gaveteiro? TR  

 
 

1 mesa escritório com 
conexão e gaveteiro? 

Itens 5 e 6.1.3.1.1 
TR  

 X 

 
 

10 cadeiras secretário com 
apoio de braço? 

Itens 5 e 6.1.3.1.1 
TR  

 X 

 
 

1 cadeira diretor? Itens 5 e 6.1.3.1.1 
do TR  

 X 

 
 

2 armários altos de escritório 
com chave? 

Item 5 do TR  X  

 
 

1 arquivo de quatro gavetas 
com chave? 

Item 5 do TR  X  

 
 

8 roupeiros de ferro com 8 
(oito) portas grandes, cada? 

Item 5 do TR   X 

 
 

2 camas tipo beliche em aço, 
modelo militar para 
alojamento? 

Item 5 do TR   X 

 
 

1 armário executivo em MDP 
1,60m/80cm/38cm? 

Item 5 do TR   X 

OBSERVAÇÃO: Itens 6.1.3.1.1  e 6.1.3.2 - Foram fornecidas 6 cadeiras secretária com apoio de braço. 

Depreende-se dos quadros comparativos em destaque, em relação aos 
equipamentos de fornecimento obrigatório, que a empresa não 
disponibilizou em integralidade ou mesmo não disponibilizou os 
equipamentos necessários para execução dos serviços de monitoramento 
eletrônico, em relação àqueles indicados no TR. 

O dano ocasionado pela não disponibilização ou disponibilização em 
quantidade inferior de equipamentos pela SPACECOMM será tratado no 
final desse achado. 

a.4) Ausência de instalação, pela empresa contratada (SPACECOMM),  
de uma central telefônica 0800 (ou serviço similar) na Central de 
Monitoramento da SEAP/RJ que permita ao reeducando entrar em 
contato direto com a Central de Monitoramento. 

O TR de Mato Grosso estabelece que a Contratada deverá implantar uma 
linha telefônica 0800, para permitir que o apenado faça contato direto com 
a Central de Monitoramento, de modo a oferecer ao monitorado canal de 
comunicação permanente para relatar qualquer ocorrência em relação ao 
equipamento e receber orientações. 

Observou-se, que tanto o TR de Mato Grosso quanto o TR do Rio de 
Janeiro, estabelecem a implantação pela SPACECOMM de uma linha 
telefônica 0800, conforme consignado nos itens abaixo transcritos: 

TABELA 20  COMPARAÇÃO DO TR SEJUDH-MT X SEAP/RJ NO QUE TANGE À CENTRAL 
TELEFÔNICA  

TR SEJUDH - MATO GROSSO TR SEAP - RIO DE JANEIRO 
ITEM DESCRIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO 

15.2 
Deverá ser fornecido um número telefônico 
0800 (ou serviço similar) que permita ao 
REEDUCANDO entrar em contato com a 
CENTRAL DE MONITORAMENTO 
gratuitamente (não sendo permitido 
Sistema VOIP). Essa ligação poderá ser 
retornada ao REEDUCANDO (caso o 
mesmo possua ou informe um número 
telefônico para retorno) ou realizada pelo 

3.2  
Anexo 

I 

A critério da CONTRATADA, a CENTRAL DE 
COMUNICAÇÃO disporá de material humano 
e toda a infraestrutura necessária a realizar o 
serviço de acompanhamento de eventos 
importantes no sistema, controle, vigilância, 
supervisão dos monitorados, atendimento 
telefônico através de uma linha 0800, que 
deverá receber chamadas oriundas da 
telefonia fixa e móvel, para orientações e 
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ADMINISTRADOR da SECRETARIA DE 
ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH/MT ou pelos 
OPERADORES da CENTRAL DE 
MONITORAMENTO, caso necessário 
(todos esses custos deverão ser inclusos 
no valor fixo da prestação dos serviços). 
Através desta característica, a 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 
DIREITOS HUMANOS - SEJUDH/MT 
pretende atender as eventuais 
necessidades do REEDUCANDO 
relacionadas ao monitoramento em si 
(como, por exemplo, informar ao 
ADMINISTRADOR da SECRETARIA DE 
ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH/MT que o 
REEDUCANDO avisou que precisa 
ausentar-se de sua zona de inclusão, 
pedindo orientações de como proceder 
nesse caso específico); 

dirimir dúvidas, com capacidade de 
atendimento não inferior a 180 (cento e 
oitenta) chamadas telefônicas por dia. 

A central 0800 ao receber chamada de um 
monitorado qualquer, poderá, em caso de 
dúvidas, solicitar auxílio, mediante autorização 
do supervisor plantonista, à CENTRAL DE 
MONITORAÇÃO. 

A despeito das ligações através de uma linha 
0800, a CONTRATADA e a CONTRATANTE 
resolverão por documento próprio protocolos 
de tratamentos de eventos do sistema e 
atendimento das ligações recebidas, com 
orientações rotineiras para determinados 
eventos, traquejo com os monitorados, 
encaminhamento dos monitorados com 
suposto defeito no dispositivo duplo de 
comunicação à CENTRAL DE SUPORTE E 
MANUTENÇÃO, entre outros. 

Todas as comunicações com os servidores 
públicos da SEAP/RJ através da CENTRAL 
DE COMUNICAÇÃO DA CONTRATADA, bem 
como, todas as comunicações realizadas com 
os monitorados, deverão ser gravadas 
digitalmente e arquivadas por tempo 
indeterminado para consultas futuras. 

Caso seja requerido pela CONTRATANTE, 
qualquer dado armazenado (incluindo as 
gravações citadas no parágrafo anterior), 
independente do tempo de armazenamento, 
deverá ser disponibilizado, à CONTRATANTE, 
pela CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias 
corridos, a partir da data de solicitação. 

Verificou-se, contudo, que a linha telefônica (0800) implantada funciona na 
sede da empresa SPACECOMM, localizada em Curitiba, no Estado do 
Paraná ao invés de ser instalada na Central de Monitoramento da 
SEAP/RJ, localizada na Rua Senador Dantas, Rio de Janeiro, segundo o 
previsto no TR de Mato Groso. 

Observou-se, ainda, que quando a central (0800) não é capaz de atender o 
monitorado, por intermédio dos protocolos de atendimento, este é 
orientado a entrar em contato com a central de monitoramento da 
SEAP/RJ pelos telefones (21) 2334-6234 e 2334-6235. Entretanto, devido 
à demanda de ligações telefônicas e o número reduzido de servidores da 
SEAP/RJ na Central de Monitoramento, que se revezam entre atender 
ligações e monitorar os apenados, muitas das vezes, os telefones 
encontram-se ocupados. 

A restrita disponibilidade de canais de comunicação, dificulta, de 
sobremaneira, o contato do monitorado com a Secretaria, a fim de relatar 
qualquer evento que possa ocasionar a revogação do seu benefício 
(transgressão), de modo a possibilitar, de forma célere, o agendamento 
para realização de reparos ou troca do equipamento, conforme o caso. 

A situação em comento dificulta sobremodo o contato do reeducando com 
a central de monitoração, que por sua vez, poderá propiciar na 
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transgressão do apenado, já que o mesmo desiste de entrar em contato 
com a central de monitoramento, devido as tentativas infrutíferas por não 
ter sua ligação atendida. 

Tal fato, inclusive, poderá impactar o judiciário, já que, a partir do momento 
que o reeducando é transgredido pela SEAP/RJ, o juiz da Vara de 
Execuções Penais deverá ser cientificado para adoção das medidas 
cabíveis. 

Em que pese o monitorado correr o risco de ser transgredido pela 
SEAP/RJ, ao cometer uma infração (evasão do perímetro determinado 
pelo juiz - área de inclusão, rompimento da cinta, circular fora dos horários 
permitidos, recorrentes descarregamentos da bateria, entre outras), muitas 
das vezes, o magistrado ao ser comunicado da irregularidade e apurar que 
o monitorado não conseguiu fazer contato telefônico com a SEAP/RJ 
(DOC 03, fl. 14, item 2.7) para buscar solucionar o problema, ele decide 
não suspender o benefício pelo cometimento de infração, mas sim 
determina  o remonitoramento do apenado, isto é, o monitorado recebe 
novamente o beneficio da cautelar de monitoramento (ativação do sinal da 
tornozeleira no sistema), situação que acaba gerando retrabalho a 
Secretaria, o que poderia ser evitado caso a central telefônica (0800) fosse 
instalada na Central de Monitoramento da SEAP/RJ para atender 
adequadamente as necessidades do monitorado. 

O dano ocasionado pela não instalação de uma central telefônica 0800 (ou 
serviço similar) na Central de Monitoramento da SEAP/RJ que permita ao 
reeducando entrar em contato direto pela empresa contratada 
(SPACECOMM) será tratado no final desse achado. 

a.5) Ausência de preposto da empresa no local da prestação dos 
serviços. 

A empresa contratada deveria manter preposto no local de prestação dos 
serviços, ou seja no Rio de Janeiro. No entanto, não se vislumbrou 
profissional que exercesse tal atividade no local. Sendo assim, por 
intermédio do TSID 02, buscou-se corroborar tal informação. 

Em resposta ao referido termo, a SEAP/RJ informou que o preposto da 
empresa é o Sr. Robson Luis Slompo, exercendo suas atividades em 
Curitiba/PR, ou seja, na própria sede da SPACECOMM, o que contraria o 
disposto no Artigo 68 da Lei  
nº 8.666/93, que impõe a contratada manter no local da execução dos 
serviços preposto aceito pela Administração. 

estabelece a obrigação da SPACECOMM em manter preposto. 

SÍNTESE DO ACHADO 3 

Foram identificados diversos itens que deveriam ter sido fornecidos como 
parte do serviço de monitoramento eletrônico. Além disso, na segunda e 
terceira prorrogações, a SISPEN apontou para diversas falhas na 
execução do referido contrato conforme registrado na CI nº 269/17-
2514/D7 - 29.03.2017 - SISPEN-SEAP/RJ (DOC 04, fl. 540) onde foi 
declarado que a opção pela renovação ocorreu em virtude da exclusiva 
essencialidade do serviço, e ainda registra na CI nº 959/17-2514/D715 -
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22.12.2017 - SISPEN-SEAP/RJ (DOC 04, fl. 574/576)  onde ratifica a 
permanência dos problemas relatados, a saber:.  

 Não manutenção de estoque de tornozeleiras e de materiais 
consumíveis utilizados nos equipamentos; 

 Não substituição de tornozeleiras defeituosas em 48 horas, contrariando 
o item 6.1.22 do TR Mato Grosso; 

 Material utilizado no carregador das tornozeleiras inferior ao 
apresentado pela empresa no início do contrato; 

 A tornozeleira não disponibiliza qualquer tipo de sinalização ao 
monitorado indicando quando ocorre uma violação de rompimento; 

 Aumento da demanda de manutenção nos equipamentos de 
monitorados gerados por falsos rompimentos aumentando o número de 
solicitações de perícias por pedidos judiciais; 

 Não fornecimento de suporte ao monitorado em relação às ligações 
feitas no regime 24 horas x 7 dias na semana, desviando chamadas de 
dúvidas e orientações sobre o status do dispositivo, não realizando 
agendamento para manutenção de possíveis defeitos/problemas dos 
equipamentos quando informado pelo monitorado, entre outros; 

 Não atendimento aos pedidos formulados pela SEAP/RJ, tais como: 

 Visita de um profissional técnico do sistema de 
monitoramento da empresa para adequar as necessidades 
exigidas pela VEP; 

 Profissional da empresa que criasse as ferramentas 
necessárias no sistema que se adequassem à realidade da 
SEAP/RJ; 

 Extrair do sistema relatório de ligações do monitorado; 
 Ferramentas no sistema que contivessem registros de 

ligação e/ou informações dos monitorados desvinculados a 
um evento, e ainda um relatório que apresentasse esses 
registros separadamente dos demais. 

A INEXECUÇÃO PARCIAL constatada durante a execução do contrato nº 
02/2015 aponta para dano causado ao erário, todavia em nenhum 
momento foi apresentada a planilha de custos unitários do serviço em 
questão dificultando a apuração do mesmo.  

Assim, consoante entendimento esposado em Sessão de 17.04.2019 no 
voto da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, 
entendemos que a presunção de dano converte-se em certeza. Em que 
pese sua liquidação restar inibida pela ausência de parâmetros, 
vislumbramos que a solução se encontra na aplicação conceitual do art. 
210, § 1º, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 

Art. 210. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, 
o Tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida, 
atualizada monetariamente a partir da data da irregularidade, 
acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar-
lhe a multa prevista no art. 267.  

 1  A apuração do débito far-se-á mediante:  
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I  verificação, quando for possível quantificar com exatidão o 
real valor devido;  

II  estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia 
que seguramente não excederia o real valor devido. (grifo 
nosso)  
 

Ou seja, nos casos de dano, quando faltarem elementos capazes de 
precisar, com exatidão, o real dano advindo ao erário, cabe aos órgãos de 
controle externo proceder à sua estimação por meios confiáveis, pautando-
se por metodologias que indiquem o montante que seguramente não 
excederia o real valor devido.  

Ao aplicar o referido dispositivo do seu Regimento Interno, o Tribunal de 
Contas d

538/2010  Plenário, Rel. Min: Aroldo Cedraz). 

As únicas restrições, nesse caso, são que os critérios utilizados sejam 
tecnicamente razoáveis e que o valor imputado seja seguramente inferior 
ao possível prejuízo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do erário 
e lesão indevida ao patrimônio do responsável.  

Assim, apesar da inexistência de Planilha de custos unitários do objeto 
pactuado junto à SPACECOMM através do Contrato 002/2015 celebrado 
pela SEAP/RJ, verificamos junto à Secretaria de Estado de Gestão do 
Mato Grosso (SEGES/MT) que a referida empresa participou do Pregão 
Eletrônico 010/2017/SEGES (processo 95.323/2016/SEGES) para registro 
de preços e possível contratação de empresa com o fito de prestação de 
serviços de monitoramento eletrônico de recuperados/custodiados no 
Estado do Mato Grosso, culminando na contratação da mesma em 
06.09.2018 Contrato nº 49/2018. 

Identificamos no mencionado procedimento licitatório, a planilha de custos 
utilizada pela SPACECOMM (DOC 10) a seguir resumida: 

TABELA 21  PLANILHA DE CUSTOS APRESENTADA PELA SPACECOMM NO PREGÃO 
ELETRÔNICO 010/2017/SEGES-MT PARA REGISTRO DE PREÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO CULMINANDO NA CONTRATAÇÃO DA MESMA EM 06.09.2018 

CONTRATO Nº 49/2018 
Item Descrição Valor (R$) % s/total 

1 Mão de obra para o serviço de monitoramento eletrônico (24hs por dia) 1.574.002,24 13,02 % 
2 Viagens de pessoal técnico para treinamento 73.600,00 0,61 % 
3 Custos administrativos para manter o serviço (luz, água, aluguéis, etc) 558.133,33 4,62 % 
4 Disponibilização de dispositivos (tornozeleiras) 5.523.231,65 45,69 % 
5 Infra estrutura de Tecnologia da Informação 905.402,67 7,49 % 
6 Despesas de Telecomunicações 1.093.487,47 9,05 % 
7 Impostos: 

ISS                      R$ 604.440,00 
PIS/COFINS        R$ 441.241,20 
IRPJ                    R$ 967.104,00 
CSLL                   R$ 348.157,44 

2.360.942,44 19,53 % 

TOTAL 12.088.800,00 100% 
Quantidade de monitoramentos por dia 6.000 

Preço por monitoramento por dia 5,52 

Ressalte-se que apesar do entendimento esposado pelo TCU (Acórdão 
950/2007) acerca da impossibilidade de inclusão do IRPJ e da CSLL como 
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custos diretos levaremos em consideração a composição de custos 
utilizada na mencionada contratação posto que não estamos analisando o 
referido ato para fins de controle mas apenas utilizando o percentual de 
alguns itens para a estimativa do dano decorrente do INEXECUÇÃO 
PARCIAL de condição verificado na execução dos serviços pactuados 
entre a SEAP/RJ e a empresa SPACECOMM. 

Assim, considerando que a empresa contratada não forneceu mão de obra 
para monitoramento eletrônico nem arcou com custos administrativos para 
manter o serviço (itens 1 e 4 da tabela acima que montam 17,64% do 
custo dos serviços) consideramos para fins de estimativa de dano o 
percentual de 15% sobre o valor pago à SPACECOMM. 

 

TABELA 22 - DANO ESTIMADO DECORENTE DO INEXECUÇÃO PARCIAL DE CONDIÇÃO 
OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2015 A OUTUBRO/2018 e JANEIRO/2019 (JÁ PAGO) 

DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA SPACECOMM TENDO POR OBJETO O  
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE REEDUCANDOS  

 
Contrato 

e 
Termos 
Aditivos 

MÊS (A) 
DESPESA PAGA 

(B)  
VALOR DO DANO 

APURADO 
FACE À 

INOBSERVÂNCIA DA 
ECONOMICIDADE 

(C) 
BASE DE 

CÁLCULO PARA 
APURAR O 
DANO POR 

ESTIMATIVA 
 
 

[(B)-(A)] 

(D) 
DANO ESTIMADO 
(15% DO VALOR 
PAGO) FACE O 

INADIMPLEMENTO 
DE CONDIÇÃO 

[(C)*0,15] 

(E) 
UFIR-RJ 

À 
ÈPOCA 

(F) 
DANO EM  
UFIR-RJ 

 
 
 
 

[(D)/(E)] 

Contrato 
02/2015 

mai/15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2,7119 0,00 
jun/15 R$ 1.501,50 R$ 0,00 R$ 1.501,50 R$ 225,23  2,7119 83,05  
jul/15 R$ 51.023,29 R$ 0,00 R$ 51.023,29  R$ 7.653,49  2,7119 2.822,19  

ago/15 R$ 147.672,77 R$ 0,00 R$ 147.672,77  R$ 22.150,92  2,7119 8.168,04  
set/15 R$ 248.912,95 R$ 0,00 R$ 248.912,95  R$ 37.336,94  2,7119 13.767,82  
out/15 R$ 304.615,26 R$ 0,00 R$ 304.615,26  R$ 45.692,29  2,7119 16.848,81  
nov/15 R$ 355.077,60 R$ 0,00 R$ 335.077,60  R$ 50.261,64  2,7119 18.533,74  
dez/15 R$ 365.542,34 R$ 0,00 R$ 365.542,34  R$ 54.831,35  2,7119 20.218,80  
jan/16 R$ 368.157,86 R$ 0,00 R$ 368.157,86  R$ 55.223,68  3,0023 18.393,79  
fev/16 R$ 364.196,26 R$ 0,00 R$ 364.196,26  R$ 54.629,44  3,0023 18.195,86  
mar/16 R$ 355.696,11 R$ 0,00 R$ 355.696,11  R$ 53.354,42  3,0023 17.771,18  
abr/16 R$ 354.139,50 R$ 0,00 R$ 354.139,50  R$ 53.120,93  3,0023 17.693,41  

1  TA mai/16 R$ 391.818,77  R$ 42.129,14  R$ 349.689,63   R$ 52.453,44  3,0023 17.471,09  
jun/16 R$ 386.633,78 R$ 40.230,93   R$ 346.402,85   R$ 51.960,43  3,0023 17.306,87  
jul/16 R$ 391.563,32 R$ 40.743,87   R$ 350.819,45   R$ 52.622,92  3,0023 17.527,53  

ago/16 R$ 385.253,83 R$ 40.087,34   R$ 345.166,49   R$ 51.774,97  3,0023 17.245,10  
set/16 R$ 372.826,28 R$ 38.794,20   R$ 334.032,08   R$ 50.104,81  3,0023 16.688,81  
out/16 R$ 385.253,83 R$ 40.087,34   R$ 345.166,49   R$ 51.774,97  3,0023 17.245,10  
nov/16 R$ 366.628,47 R$ 38.149,29   R$ 328.479,18   R$ 49.271,88  3,0023 16.411,38  
dez/16 R$ 376.104,67 R$ 39.135,33   R$ 336.969,34   R$ 50.545,40  3,0023 16.835,56  
jan/17 R$ 369.236,81 R$ 38.420,70   R$ 330.816,11   R$ 49.622,42  3,1999 15.507,49  
fev/17 R$ 330.550,30 R$ 34.395,20   R$ 296.155,10   R$ 44.423,27  3,1999 13.882,70  
mar/17 R$ 347.723,92 R$ 36.182,19   R$ 311.541,73   R$ 46.731,26  3,1999 14.603,97  
abr/17 R$ 299.593,12 R$ 31.173,97   R$ 268.419,15   R$ 40.262,87  3,1999 12.582,54  

2  TA mai/17 R$ 244.673,77 R$ 17.463,60   R$ 227.210,17   R$ 34.081,53  3,1999 10.650,81  
jun/17 R$ 191.125,64 R$ 13.641,60   R$ 177.484,04   R$ 26.622,61  3,1999 8.319,82  
jul/17 R$ 192.176,42 R$ 13.716,60   R$ 178.459,82   R$ 26.768,97  3,1999 8.365,57  

ago/17 R$ 257.291,62 R$ 18.364,20   R$ 238.927,42   R$ 35.839,11  3,1999 11.200,07  
set/17 R$ 302.433,46 R$ 21.586,20   R$ 280.847,26   R$ 42.127,09  3,1999 13.165,13  
out/17 R$ 331.502,44  R$ 23.661,00   R$ 307.841,44   R$ 46.176,22  3,1999 14.430,52  
nov/17 R$ 362.656,19 R$ 25.884,60   R$ 336.771,59   R$ 50.515,74  3,1999 15.786,66  
dez/17 R$ 413.892,59  R$ 29.541,60   R$ 384.350,99   R$ 57.652,65  3,1999 18.017,02  
jan/18 R$ 419.482,78 R$ 29.940,60   R$ 389.542,18   R$ 58.431,33  3,2939 17.739,25  
fev/18 R$ 379.838,67  R$ 27.111,00   R$ 352.727,67   R$ 52.909,15  3,2939 16.062,77  
mar/18 R$ 448.148,26  R$ 31.986,60   R$ 416.161,66   R$ 62.424,25  3,2939 18.951,47  
abr/18 R$ 483.513,56  R$ 34.510,80   R$ 449.002,76   R$ 67.350,41  3,2939 20.447,01  

3 TA mai/18 R$ 560.733,84 R$ 92.718,56   R$ 468.015,28   R$ 70.202,29  3,2939 21.312,82  
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jun/18 R$ 590.458,51  R$ 97.633,60   R$ 492.824,91   R$ 73.923,74  3,2939 22.442,62  
jul/18 R$ 671.184,21  R$ 110.981,77   R$ 560.202,44   R$ 84.030,37  3,2939 25.510,90  

ago/18 R$ 762.409,38  R$ 126.066,05   R$ 636.343,33   R$ 95.451,50  3,2939 28.978,26  
set/18 R$ 785.140,01  R$ 129.824,61  R$ 655.315,40   R$ 98.297,31  3,2939 29.842,23  
out/18 R$ 865.983,40 R$ 143.192,24   R$ 722.791,16   R$ 108.418,67  3,2939 32.914,99  
Jan/19 R$ 1.034.051,55 R$ 170.907,45  R$ 863.144,10   R$ 129.471,62  3,4211 37.845,02 
Fev/19 R$ 958.395,19 R$ 158.403,01 R$ 799.992,18  R$ 119.998,83 3,4211 35.076,09 

 
TOTAL 

R$ 
17.574.814,03 

R$ 1.776.665,19 R$ 
15.778.148,84 

R$ 2.366.722,36 
 752.863,86 

Ressaltamos que, como o pagamento referente ao mês de novembro/2015 
foi feito a maior (valor pago R$ 355.077,60 - valor correto R$ 335.077,60) 
efetuamos o cálculo considerando o valor correto que deveria ter sido pago 
considerando que o assunto foi tratado no Achado 4 onde está sendo 
proposto o ressarcimento ao erário. 

 

TABELA 23  POSSÍVEL DANO ESTIMADO DECORENTE DA INEXECUÇÃO PARCIAL OCORRIDO 
NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 A ABRIL/2019 (DESPESA FATURADA MAS AINDA SEM 
PAGAMENTO) DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA SPACECOMM TENDO POR 

OBJETO O  MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE REEDUCANDOS  
MÊS (A) 

DESPESA 
FATURADA 
MAS AINDA 

SEM 
PAGAMENTO 

(B)  
VALOR DO 

DANO 
APURADO 

FACE À 
INOBSERVÂNCI

A DA 
ECONOMICIDAD

E 

(C) 
BASE DE 
CÁLCULO 

PARA 
APURAR O 
DANO POR 

ESTIMATIVA 
[(B)-(A)] 

(D) 
DANO ESTIMADO 
(15% DO VALOR 
PAGO) FACE AO 

INADIMPLEMENTO 
DE CONDIÇÃO 

[(C)*0,15] 

(E) 
UFIR-

RJ 
À 

ÈPOC
A 

(F) 
DANO EM 
UFIR-RJ 

 
 
 

[(D)/(E)] 

nov/18 
R$      

927.042,71  R$ 153.221,09  R$ 773.821,62  R$ 116.073,24  3,2939 35.238,85  

dez/18 
 R$      

992.951,88   R$ 164.114,52  
 R$ 

828.837,36   R$ 124.325,60  3,2939 37.744,20  

mar/19 
 R$   

1.096.293,96   R$ 181.194,84  
 R$ 

915.099,12   R$ 137.264,87  3,4211 40.123,02  

abr/19 
 R$   

1.071.240,57   R$ 177.054,03  
 R$ 

894.186,54   R$ 134.127,98  3,4211 39.206,10  

TOTAL R$ 4.087.529,12 R$ 675.584,48 
R$ 

3.411.944,64 R$ 511.791,69  152.312,17 
 

(...) 

 

 

ACHADO 4  IRREGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 

a) Situação Encontrada 

A equipe empreendeu análise nos pagamentos realizados a favor da 
empresa SPACECOMM Monitoramento S/A, decorrentes da execução do 
Contrato SEAP/RJ nº 002/2015, cujos processos de pagamento estão 
relacionados no Item 1.1.8 deste relatório. 

Em síntese, o exame apontou algumas irregularidades na liquidação da 
despesa, dentre as quais destacam-se as seguintes: 

  Não consta a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 
empresa SPACECOMM Monitoramento S/A, mediante a apresentação de 
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certidões negativas (ou positivas com efeitos negativos) regulares e válidas 
quanto ao seu prazo. 

  Não consta a folha de pagamento da mão de obra empregada na 
contratação. 

  Valor liquidado e pago pela SEAP/RJ a maior. 

  Liquidação da despesa com apresentação de nota fiscal sem ser 
emitida em nome da SEAP/RJ. 

Antes de se realizar qualquer pagamento, é imperiosa a exigência de todos 
os documentos pertinentes à comprovação dos serviços prestados, de 
modo a evitar pagamentos sem sua regular liquidação. Com vistas a um 
melhor detalhamento do resultado das análises empreendidas passamos a 
detalhar as situações encontradas, como segue: 

a.1)  Não constam dos processos de pagamento, a comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista da empresa SPACECOMM 
MONITORAMENTO S/A, mediante a apresentação de certidões 
negativas (ou positivas com efeitos negativos) regulares e válidas. 

Nos processos de pagamento nº E-21/071.92/2015, E-21/071.117/2015, E-
21/071.80/2015, E-21/071.81/2015, E-21/071.86/2015, E-21/071.06/2016, 
E-21/071.60/2016, E-21/071.66/2016, E-21/071.70/2016, E-21/071.75/2016 
e E-21/071.81/2016, apurou-se que não foram juntados documentos 
obrigatórios para a efetivação da liquidação e o pagamento da despesa, 
especialmente no tocante à comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista da empresa contratada. 

As certidões que não constam dos processos de pagamento e que 
deveriam ser apresentadas quando do faturamento dos serviços 
executados pela empresa, foram as seguintes: 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  CNDT 

 Certidão de Regularidade do FGTS  CRF 

 Certidão de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União  - CNDT 

Destarte, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da empresa 
contratada, em se tratando de prestação de serviços, deve ser verificada 
pela Administração a cada faturamento, de modo a aferir o cumprimento 
das obrigações previdenciárias e fiscais assumidas em relação aos 
encargos incidentes sobre a mão de obra alocada na contratação. 

Ao não se aferir a regularidade quanto à situação fiscal e previdenciária da 
empresa contratada antes da liquidação da despesa, a SEAP/RJ também 
poderá ser responsabilizada de forma solidária, caso ocorra a 
inadimplência da contratada em relação aos encargos previdenciários 
decorrentes da mão de obra empregada para execução dos serviços 
contratados. 

Além disso, as condições de habilitação da contratada deverão ser 
mantidas e comprovadas durante toda execução contratual, de forma a 
trazer segurança jurídica as partes contratantes, evitando, outrossim, a 
INEXECUÇÃO PARCIAL das condições assumidas e, consequentemente, 
riscos a execução dos serviços contratados. 
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É cristalino o entendimento de que os órgãos e as entidades da 
Administração Pública, devem exigir, nos contratos de execução 
continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da contratada, da 
regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena de violação do 
disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal. 

Cabe lembrar que a omissão culposa na verificação do cumprimento das 
obrigações contratuais e legais da contratada sujeita a administração 
pública à responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas e 
previdenciários, nos termos da Súmula 331 do TST. 

Nesse diapasão é dever inafastável do órgão tomador dos serviços que, 
por meio do aparato fiscalizatório constituído, verifique no curso das 
contratações de prestação de serviços continuados com dedicação 
exclusiva de mão de obra, se a empresa contratada é ou não idônea, se 
paga ou não seus encargos sociais, de modo a comprovar a manutenção 
das condições de habilitação durante toda a execução contratual, em 
simetria com o disposto no Inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93. 

a.2) Não consta a folha de pagamento da mão de obra empregada em 
decorrência do Contrato nº 002/2015. 

Em relação ao item supra, verificou-se nos processos de pagamento  
listados na TABELA 03 (fls. 22 deste relatório), que não constam dos 
referidos autos, o comprovante mensal de pagamento de salários dos 
empregados da empresa SPACECOMM utilizados na execução dos 
serviços de monitoramento eletrônico de preso. 

A cada pagamento efetuado, a SEAP/RJ deveria exigir da contratada, a 
apresentação da folha de pagamento dos funcionários utilizados na 
execução dos serviços contratados, por meio da em atendimento ao 
estabelecido ao disposto no  Contrato nº 002/2015. 

Não há nos referidos autos, a cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e 
de Informações à Previdência Social  GFIP, de modo a comprovar os 
funcionários vinculados à empresa contratada e as respectivas 
remunerações, servindo ainda, tal documento, como meio de informação 
para a formação do registro funcional e cadastral dos segurados do órgão 
previdenciário (INSS).  

Desta feita, a GFIP é um documento de suma importância por ser o 
principal meio de comprovação de todas as remunerações recebidas pelos 
funcionários por parte da empresa, bem como o tempo total de 
contribuição deles, além de comprovar que a empresa está prestando 
informações dos funcionários envolvidos na contratação para o órgão 
previdenciário. 

A importância da emissão da GFIP é ressaltada no site da Receita Federal 
do Brasil, conforme abaixo transcrito: 

 

A Lei n  9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação 
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. 
Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas 
ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme 

estabelece a lei n  8.036/90 e legislação posterior, bem como 
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às contribuições e/ou informações à Previdência Social, 

conforme disposto nas leis n  8.212/91 e 8.213/91 e legislação 
posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação. 
Deverão ser informados os dados da empresa e dos 
trabalhadores, os fatos geradores de contribuições 
previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as 
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao 
FGTS. 
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não 
haja recolhimento para o FGTS, caso em que esta GFIP será 
declaratória, contendo todas as informações cadastrais e 
financeiras de interesse da Previdência Social. 
Inexistindo recolhimento ao FGTS e informações à Previdência 
Social, o empregador/contribuinte deve transmitir pelo 
Conectividade Social um arquivo SEFIPCR.SFP com indicativo 
de ausência de fato gerador (sem movimento), que é 
assinalado na tela de abertura do movimento, para o código 
115. 
O arquivo deve ser transmitido para a primeira competência da 
ausência de informações, dispensando-se a transmissão para 
as competências subseqüentes até a ocorrência de fatos 
determinantes de recolhimento ao FGTS e/ou fato gerador de 
contribuição previdenciária. 

Cabe observar que, a partir dos pagamentos realizados no mês de junho 
de 2016 em diante, foram inseridos nos processos administrativos de 
liquidação e pagamento, documentos relacionados aos empregados que 
laboram na sede da empresa SPACECOMM, situada em Curitiba, no 
Estado do Paraná, tais como: Protocolo de Envio de Arquivo Conectividade 
Social; Relatório Analítico da GRF; Relação dos Trabalhadores constantes 
do Arquivo SEFIP; Relação de Tomador/Obra  PET; Comprovante das 
Contribuições a Recolher a Previdência Social e a Outras Entidades e 
Fundos; Resumo das Informações à Previdência Social; Relatório de 
Compensações; Guia da Previdência Social  GPS; e Guia de 
Recolhimento FGTS.  

Porém, verificou-se que não foi alocada pela SPACECOMM mão de obra 
exclusiva para a execução dos serviços objeto do Contrato nº 002/2015, 
sendo tal fato abordado no Achado 03 deste relatório, o qual trata da 
inexecução parcial da mencionada contratação, inclusive em relação a não 
disponibilização de mão de obra para a execução dos serviços ora 
contratados. 

a.3) Valor liquidado e pago pela SEAP/RJ a maior. 

Os serviços prestados pela empresa SPACECOMM referente ao mês de 
novembro de 2015 foram faturados e pagos a maior pela SEAP/RJ, 
gerando em pagamento indevido no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Com base no relatório de monitoramento mensal relativo a execução dos 
serviços de monitoramento eletrônico do mês de novembro de 2015, 
constante do Processo de Pagamento nº E-21/071.118/15, o qual é 
apresentado pela empresa SPACECOMM para fins de comprovação da 
execução dos serviços objeto do Contrato nº 002/2015, apurou-se que 
ocorreram 46.864 ativações de tornozeleiras eletrônicas, que multiplicado 
pelo valor unitário dia/tornozeleira R$ 7,15 (obtido da divisão do custo 
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mensal por tornozeleira R$ 214,50 pelo número de dias do mês de 
referência) teríamos o valor mensal de R$ 335.077,60. 

Entretanto, a NF-e nº 237, emitida pela SPACECOMM em 04.12.15, consta 
o valor faturado de R$ 355.077,60, ou seja, o valor registrado no 
mencionado documento fiscal em relação ao serviços descritos no relatório 
de monitoramento da empresa SPACECOMM há uma diferença de R$ 
20.000,00. 

Outrossim, tendo em vista o pagamento realizado a maior pela SEAP/RJ, a 
diferença apurada será objeto de proposta de encaminhamento no sentido 
de que se realize a citação do valor de R$ 20.000,00 em face dos valores 
que a empresa SPACECOMM tem a receber, conforme quadro a seguir: 

TABELA 24  DANO DECORENTE DO PAGAMENTO A MAIOR OCORRIDO NO PROCESSO                     
E-21/071.118/15 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PRESTADOS PELA 

SPACECOMM NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 
 

MÊS / 
ANO 

(A) 
DESPESA  

PAGA 

(B)  
VALOR 

CORRETO 

(C)  
VALOR PAGO A 

MAIOR 
(A)  (B) 

(E) 
UFIR-RJ 

À ÈPOCA 

(F) 
DANO EM UFIR-

RJ 
[(C)/(E)] 

nov/15 R$ 355.077,60 R$ 335.077,60 R$ 20.000,00 2,7119 7.374,90 

a.4) Liquidação da despesa com apresentação de nota fiscal sem ser 
emitida em nome da SEAP/RJ. 

Nos autos do Processo de Pagamento nº E-21/071.66/16, consta a Nota 
Fiscal nº 305, expedida em 14.03.16, no valor de R$ 364.198,81, sendo 
verificado que a mencionada nota fiscal foi emitida em nome da Secretaria 
de Estado de Justiça do Estado de Rondônia (CNPJ 07.172.665/0001-21) 
ao invés da SEAP/RJ. Inclusive o Processo Administrativo nº 
01.2101.00709-0000/2013, mencionado no campo reservada à 
discriminação dos serviços do referido documento fiscal, não corresponde 
ao Processo Administrativo da contratação da SEAP/RJ com a empresa 
SPACECOMM, autuado sob o nº E-21/001.20/2015. 

Em consulta ao site da Secretaria de Fazenda do Município de Curitiba 
para verificar a autenticidade da nota fiscal em questão, apurando-se que o 
sobredito documento fiscal foi cancelada pela SPACECOMM, mas sem 
constar dos autos as razões do cancelamento, bem como se foi emitido 
outro documento fiscal em substituição a nota fiscal cancelada. 

Ao ser questionado sobre tal fato, a SEAP/RJ apresentou a Nota Fiscal nº 
306, emitida em 15.03.16, no valor de R$ 364.198,91, a qual não constava 
dos autos do Processo nº E-21/071.66/16, e ainda sem a devida atestação 
pelos fiscais contratual. 

Ou seja, a liquidação da despesa ocorreu sem a devida verificação em 
relação à correta emissão da nota fiscal que deveria ter sido emitida em 
nome da SEAP/RJ, e consequentemente restou comprometida a 
regularidade da despesa, evidenciado, portanto, a negligência do setor de 
liquidação da SEAP/RJ, à época dos fatos. 

(...) 

ACHADO 5  CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM COBERTURA CONTRATUAL A 
PARTIR DE 30.04.2019 
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a) Situação Encontrada 

A vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2015 celebrado junto à 
empresa SPACECOMM MONITORAMENTO S/A se encerrou dia 
30.04.2019, ainda durante a realização da presente auditoria. 

Instado a se pronunciar o atual Secretário Estadual de Administração 
Penitenciária, Sr. Alexandre de Azevedo de Jesus, através do Ofício 
159/SEAP/RJGS/2019 de 09.05.2019, informa que o referido contrato não 
teve sua vigência prorrogada em virtude de indisponibilidade orçamentária. 
Esclarece, ainda, que encontra-se em andamento procedimento 
administrativo (processo nº E-21/071.108/2017) com vistas a realização de 
procedimento licitatório para selecionar nova empresa especializada na 
prestação de serviços de monitoramento eletrônico aos apenados. 

Por fim, afirma que, visando a continuidade dos serviços em questão, 

medidas supracitadas serão efetivados através de Termo de Ajuste de 
Contas  

Ressalte-se que o citado processo, que encarta o possível procedimento 
licitatório para a contratação dos serviços em epígrafe, foi inaugurado em 
13.12.2017. Ou seja, se passaram mais de 17 meses estando a licitação, 
ainda, na sua fase interna. 

A ocorrência acima atenta para os princípios basilares contidos na lei de 
licitações, especialmente os que determinam a realização de procedimento 
licitatório para seleção da proposta mais vantajosa para a administração e 
o da isonomia, além de ser nulo o contrato verbal com a Administração 
Pública. 

Pois bem.  

Em decorrência das irregularidades detectadas nos Achados 2, 3 e 4, foi 

apurado dano ao erário equivalente a 1.308.030,18 UFIR-RJ, considerando a 

importância efetivamente paga à sociedade empresária SPACECOMM 

MONITORAMENTOS S/A até o momento da elaboração do relatório, sendo este o 

valor que será objeto de Citação para devolução ou apresentação de defesa, em sede 

de Tomada de Contas Ex Officio, a ser instrumentalizada em autos independentes e 

apartados, nos moldes do entendimento já adotado por esta Corte, em Sessão Plenária 

de 11/01/2018, no processo TCE-RJ nº 828.645-5/16, tudo de modo a preservar a 

natureza distinta dos dois processos e evitar confusão procedimental nestes autos. 

Nessa toada, os responsáveis pela ocorrência do dano ao erário serão citados 

para, solidariamente, recolher o valor apurado ou apresentar razões de defesa. Desta 

forma, evitar-se-ão sobrestamentos e serão harmonizados os princípios constitucionais 
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da razoável duração do processo com os da efetividade do controle e devido processo 

legal (e seus consectários, v.g., a ampla defesa e o contraditório).  

Ainda em decorrência dos achados 2 e 3, a equipe de auditoria,  considerando a 

existência, em junho de 2019, de despesas realizadas ainda sem pagamento pela 

SEAP/RJ, referentes a novembro/2018, dezembro/2018, março/2019 e abril/2019, 

requereu que fosse determinada a glosa do valor total de R$ 1.187.376,17. 

Ocorre que devido ao lapso de tempo decorrido, considero que a referida 

proposta poderá não surtir o efeito desejado, tendo em vista que não há como se 

afirmar que as citadas despesas ainda não foram pagas.   

Ademais, as irregularidades constatadas geraram sugestão de citações e 

notificações, encontrando-se, portanto, o presente, em fase de decisão preliminar, na 

qual é possível a apresentação de razões de defesa. 

Assim sendo, não adotarei as medidas indicadas nos itens 3.8.2, 3.8.3 e 3.8.4 da 

Proposta de Encaminhamento da Unidade Técnica, optando por consolidar tais 

medidas em uma determinação ao atual Secretário de Estado de Administração 

Penitenciária para que adote as providências administrativas necessárias para 

caracterização ou elisão do dano não tratado na presente auditoria, visando ao 

recolhimento do valor integral do débito eventualmente apurado, com alerta de que, 

caso esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano, deverá providenciar, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a instauração da consequente tomada de contas especial, 

mediante autuação de processo administrativo específico, observado o disposto na 

Deliberação TCE-RJ 279/17. 

Feitas tais considerações, corroboro as demais sugestões apresentadas pela 

Equipe de Auditoria na Proposta de Encaminhamento de seu Relatório, à exceção de 

sugestão de Ciência dos fatos apurados ao Ministério Público Federal e ao Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, por considerar que este não seja o momento 

adequado para tal. 

Não obstante, entendo que, oportunamente, após a apresentação de razões 

de defesa, deverá ser observada a pertinência de esta Corte decidir pela Ciência dos 
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fatos apurados no presente ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público deste 

Estado. 

Por fim, cumpre ressaltar que os jurisdicionados poderão consultar o conteúdo 

da proposição da 1ª Coordenadoria de Auditoria Estadual - 1ª CAE e da presente 

decisão no sítio oficial deste Tribunal (http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-

processo/Processo). 

 
Posto isto, considerando as irregularidades apontadas no presente Relatório de 

Auditoria, manifesto-me PARCIALMENTE DE ACORDO com as medidas propostas 

pelo Corpo Instrutivo e corroboradas pelo douto Ministério Público Especial, e  

VOTO:  

I. Pela CONVERSÃO PARCIAL do presente processo em TOMADA DE 

CONTAS EX-OFFICIO, nos termos do artigo 52 c/c artigo 12, parágrafo único, ambos 

da Lei Complementar Estadual nº 63/90, a ser instrumentalizada em procedimento 

independente e apartado, tendo em vista as irregularidades apontadas no Relatório 

de Auditoria em exame; 

II. Pela CITAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Deliberação TCE-RJ 

nº 204/96, aos responsáveis a seguir identificados e à sociedade empresária 

SPACECOMM MONITORAMENTO S/A, na pessoa de seu representante legal, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente decisão, apresentem razões de 

defesa, juntando documentação comprobatória, ou, na forma do quadro abaixo, 

recolham solidariamente aos cofres públicos estaduais o valor referente ao dano ao 

erário apurado, em face da identificação de sobrepreço ocorrido durante o período de 

maio/2016 a outubro/2018; janeiro/2019 e fevereiro/2019 conforme TABELA 11, 

transcrita na fundamentação do presente voto (ACHADO 2): 

RESPONSÁVEL, CARGO 
(A) 

PERÍODO 
(B) 

DANO APURADO NA 
GESTÃO 

(C) 

VALOR DANO 
ATUALIZADO UFIR-

RJ 2019 (D) 

CONDUTA 
(E) 
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Erir Ribeiro Costa Filho 
 
Secretário de Estado de 
Administração 
Penitenciária 

20.03.15 
 
a 
 
23.01.18 

201.383,74 UFIR-RJ + 
6.743,97 UFIR-RJ (23 
dias jan/18) 
 
TOTAL UFIR-RJ 
208.127,71 

208.127,71 UFIR 
X 3,4211 (Ufir/19) 
= R$ 712.025,70 

Autorizar a execução de 
serviços antieconômicos 
para a SEAP/RJ 
pactuados pelo Contrato  

n  002/2015, com a 
empresa SPACECOMM 
gerando dano 
correspondente a 
208.127,71 de UFIR-RJ 

David Anthony 
Gonçalves Alves 
 
Secretário de Estado de 
Administração 
Penitenciária 

24.01.18 
 
a 
 
31.12.18 

 
241.059,32 UFIR-RJ 
+ 2.345,73 UFIR-RJ (8 
dias jan/18) 
 
TOTAL UFIR-RJ 
243.405,06 

243.405,05 UFIR 
X 3,4211 (Ufir/19) 
= R$ 832.713,01 

Autorizar a execução de 
serviços antieconômicos 
para a SEAP/RJ 
pactuados pelo Contrato  

n  002/2015, com a 
empresa SPACECOMM 
gerando dano 
correspondente a 
243.405,06 de UFIR-RJ 

Alexandre Azevedo de 
Jesus 
 
Secretário de Estado de 
Administração 
Penitenciária 

A partir 
de 
11.01.19 
 
 

TOTAL UFIR-RJ 
96.258,65 

96.258,65 UFIR X 
3,4211 (Ufir/19) = 
R$ 329.310,46 

Autorizar a execução de 
serviços antieconômicos 
para a SEAP/RJ 
pactuados pelo Contrato  

n  002/2015, com a 
empresa SPACECOMM 
gerando dano 
correspondente a 
96.258,65 de UFIR-RJ 

III. Pela CITAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Deliberação TCE-RJ 

nº 204/96, aos responsáveis a seguir identificados, e à sociedade empresária 

SPACECOMM MONITORAMENTO S/A, na pessoa de seu representante legal, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente decisão, apresentem razões de 

defesa, juntando documentação comprobatória, ou, na forma do quadro abaixo, 

recolham solidariamente aos cofres públicos estaduais o valor referente ao dano ao 

erário apurado, em face da inexecução parcial dos serviços de monitoramento durante 

o período de maio/2016 a outubro/2018; janeiro/2019 e fevereiro/2019 conforme 

TABELA 22, transcrita na fundamentação do presente voto (ACHADO 3): 

RESPONSÁVEL, CARGO PERÍODO 
DANO APURADO EM SUA 

GESTÃO 

VALOR DANO 
ATUALIZADO UFIR-

RJ  

CONDUTA 
 



Processo nº 101.148-9/19 

Rubrica                Fls. 50 

 

 

2026/1044 

 
 

Erir Ribeiro Costa 
Filho 
 
Secretário de Estado 
de Administração 
Penitenciária 

20.03.15 
 
a 
 
23.01.18 

445.740,43 UFIR-RJ 
+ 13.161,37 UFIR-RJ 
(23 dias jan/18) 
 
TOTAL UFIR-RJ 
458.901,80 

458.901,80 UFIR-
RJ X 3,4211(Ufir 
19) =  
R$ 1.569.948,94 

Autorizar a realização de 
pagamentos a empresa 
SPACECOMM por serviços 
que não foram executados 
mas estabelecidos no TR do 

Contrato n  002/2015, 
gerando dano ao erário 
apurado em 458.901,80 
UFIR-RJ. 

David Anthony 
Gonçalves Alves 
 
Secretário de Estado 
de Administração 
Penitenciária 

24.01.18 
 
a 
 
31.12.18 

216.463,07 UFIR-RJ 
+ 4.577,88 UFIR-RJ 
(8 dias jan/18) 
 
TOTAL UFIR-RJ 
221.040,95 

221.040,95 UFIR-
RJ X 3,4211 (Ufir 
19) = R$ 
756.203,19 

Autorizar a realização de 
pagamentos a empresa 
SPACECOMM por serviços 
que não foram executados 
mas estabelecidos no TR do 

Contrato n  002/2015, 
gerando dano ao erário 
apurado em 221.040,95 
UFIR-RJ. 

Alexandre Azevedo 
de Jesus 
 
Secretário de Estado 
de Administração 
Penitenciária 

11.01.19 
 
a 
 
31.01.19 

TOTAL UFIR-RJ 
72.921,11 

72.921,11 UFIR-
RJ X 3,4211 (Ufir 
19) =  
R$ 249.470,40 

Autorizar a realização de 
pagamentos a empresa 
SPACECOMM por serviços 
que não foram executados 
mas estabelecidos no TR do 

Contrato n  002/2015, 
gerando dano ao erário 
apurado em 72.921,11 
UFIR-RJ. 

 

IV. Pela CITAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Deliberação TCE-RJ 

nº 204/96, ao Sr. Erir Ribeiro Costa Filho, Secretário de Estado de Administração 

Penitenciária, à época; ao Sr. Décio Lima Bomfim, Superintendente-Geral de 

Administração e Finanças da SEAP/RJ; e, por fim, à sociedade empresária 

SPACECOMM MONITORAMENTO S/A, na pessoa de seu representante legal, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente decisão, apresentem razões de 

defesa, juntando documentação comprobatória, ou recolham solidariamente aos cofres 

públicos estaduais o valor referente ao dano ao erário, equivalente a 7.374,90 UFIR-

RJ, apurado em face da irregularidade no faturamento bem como na liquidação e 

pagamento das despesas relativas aos serviços de monitoramento no período de 

novembro/2015 (ACHADO 4); 

V. Pela NOTIFICAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ 

nº 204/96, ao Sr. Erir Ribeiro Costa Filho, Secretário de Estado de Administração 

Penitenciária, à época, e Ordenador de Despesas da SEAP/RJ, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da presente decisão, apresente razões de defesa, 
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acompanhadas da documentação porventura necessária, em relação às irregularidades 

abaixo transcritas (ACHADO 1), alertando-o para o que dispõe o artigo 63 da Lei 

Complementar Estadual nº 63/90:  

1.  Adesão à Ata de Registro de Preços 020/2014/SAD da Secretaria de Estado 

de Administração do Mato Grosso, sem a elaboração prévia de termo de 

referência, em inobservância ao disposto no Inc. I do § 2º (inciso I) do artigo 7º 

c/c artigo 14 da Lei 8.666/93 e contrariando o parecer nº 38/2015/SEAP/RJ da 

assessoria jurídica, exarado nos autos do PA E-21/001.20/2015;  

2.  Descaracterização do objeto definido na ARP nº 20/2014/SAD-MT, com a 

elaboração de termo de referência pela SEAP/RJ que não guardou consonância 

com os itens inerentes ao serviço de monitoramento eletrônico constante do 

Termo de Referência elaborado pela SEJUDH-MT, descumprindo o disposto na 

 

 
VI. Pela NOTIFICAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ 

nº 204/96, aos responsáveis ao final deste item nominados (fiscais e gestora do 

Contrato nº 002/2015), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente 

decisão, apresentem razões de defesa, acompanhadas da documentação porventura 

necessária, em relação às irregularidades a seguir indicadas (ACHADO 3), alertando-

os para o que dispõe o artigo 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90:  

1. Ausência de operadores e supervisor da empresa SPACECOMM prestando 

serviço na Central de Monitoração, contrariando o disposto nos itens 5.4.1, 6.1.1, 

6.1.3.1, 6.1.3.2, 7.3, 7.8 e 8.3 do Termo de Referência do Estado do Mato 

Grosso;  

2. Ausência de 03 (três) pólos para armazenamento de tornozeleira, em 

desacordo com o estipulado no item 6.3.1 do Termo de Referência do Estado do 

Mato Grosso;  

3. Ausência de vários equipamentos previstos para operação da Central de 

monitoração, em desacordo com o estipulado nos itens 6.1.3.1.1.2, 6.1.3.2, 
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6.1.3.4, 6.1.3.5, 6.1.3.3.1, 6.1.3.1.1 e 7.16.7 do Termo de Referência do Estado 

do Mato Grosso; 

4. Ausência de instalação pela empresa contratada (SPACECOMM) de uma

central telefônica 0800 (ou serviço similar) na Central de Monitoramento da 

SEAP/RJ que permita ao reeducando entrar em contato direto com a Secretaria;  

5. Ausência de preposto da empresa no local da prestação dos serviços, em

desacordo com o estipulado no artigo 68 da Lei nº 8.666/93; e Cláusula quarta, 

Ato de 
Nomeação 

Nome/Matrícula/Função Início Término 

Portaria 
SEAP/RJ/SG 

n  02, de 
09.09.15. 

André Luiz Guimarães da Silva Id. XXXXXXX-X 
 Fiscal Contratual 

16.09.15 26.08.18 
Gustavo Acioly da Silva - Id. XXXXXXX-X 
Fiscal Contratual 

Thiago Gomes Couto Id. XXXXXXX-X 

Fiscal Contratual 

Portaria 
SEAP/RJ/TP 

n  16, de 
17.05.18. 
(alterada 

pela Portaria 
SEAP/RJ/TP 

n  028 de 
18.01.19) 

Mariângela Pavão Ribeiro Id. XXXXXXX-X 

Gestor Titular do Contrato 

27.08.18 13.02.19 Lúcio Flávio Correia Alves Id. XXXXXXX-X 

Fiscal Contratual 

Alessandro de Araújo Nascimento Id. XXXXXXX-X 
 Fiscal Contratual 

Marco Aurélio César Maldonado Id. XXXXXXX-X 

Fiscal Contratual 

Portaria 
SEAP/RJ/TP 

n  028, de 
18.01.19. 

Mariângela Pavão Ribeiro Id. XXXXXXX-X 
 Gestor Titular do Contrato 

14.02.19 21.05.19 Thiago Vieira Oliveira Id. XXXXXXX-X 

Fiscal Contratual 

Alessandro de Araújo Nascimento Id. XXXXXXX-X 
 Fiscal Contratual 
Igor Rodrigues de Carvalho - Id. XXXXXXX-X 
Fiscal Contratual 

VII. Pela NOTIFICAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ

nº 204/96, ao Sr. Thiago Gomes Couto, Inspetor Penitenciário, Id. XXXXXXX-X, e ao 

Sr. Gustavo Acioly da Silva, Inspetor Penitenciário, Id. XXXXXXX-X, Fiscais do Contrato 

nº 002/2015, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da presente decisão, 

apresentem razões de defesa, acompanhadas da documentação porventura 
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necessária, quanto às irregularidades abaixo reproduzidas (ACHADO 4), alertando-os 

para o que dispõe o artigo 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90:  

1. Atestação da Nota Fiscal eletrônica nº 245, de 04.12.15, emitida pela

empresa SPACECOMM Monitoramento S/A, no valor de R$ 355.077,60 

(Processo E-21/071.118/15), cujo valor faturado não está em conformidade 

como o valor constante do relatório de monitoração que mediu os serviços 

executados no mês de novembro de 2015, pelo qual consta a execução de 

serviços no montante de R$ 335.077,60, referente a 46.864 ativações de 

tornozeleiras eletrônicas no referido mês.  

2. Atestação da Nota Fiscal eletrônica nº 305, de 14.03.16, no valor de R$

364.198,81, emitida pela empresa SPACECOM MONITOAMENTO S/A 

(Processo nº E-21/071.66/16), referente aos serviços prestados no mês de 

fevereiro de 2016, a qual foi emitida em nome da Secretaria de Estado de 

Justiça do Estado de Rondônia (CNPJ 07.172.665/0001-21) ao invés da 

SEAP/RJ-RJ, constando no campo reservado à discriminação dos serviços o 

Processo Administrativo nº 01.2101.00709-0000/2013, o qual não corresponde 

aos autos processuais da contratação da SEAP/RJ com a empresa 

SPACECOMM, autuado coo processo nº E-21/001.20/2015.  

VIII. Pela NOTIFICAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ

nº 204/96, ao Sr. Guilherme Brendero de Rodrigues, Id. XXXXXXX-X, Coordenador da 

CONSEC/SEAP/RJ, à época, e responsável pelo setor de liquidação da despesa da 

SEAP/RJ, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, 

apresente razões de defesa, acompanhadas da documentação porventura necessária, 

relativamente às irregularidades abaixo transcritas (ACHADO 4), alertando-o para o 

que dispõe o 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90: 

1. Liquidação dos serviços faturados pela Nota Fiscal eletrônica nº 245, de

04.12.15, emitida pela empresa SPACECOMM, no valor de R$ 355.077,60, 

tendo em vista que o valor faturado não está em conformidade como o valor 

constante do relatório de monitoração que mediu os serviços executados no mês 
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de novembro de 2015, pelo qual consta a execução de serviços no montante de 

R$ 335.077,60, referente a 46.864 ativações de tornozeleiras eletrônicas; 

2. Liquidação dos serviços faturados pela Nota Fiscal eletrônica nº 305, de

14.03.16, no valor de R$ 364.198,81, emitida pela empresa SPACECOMM 

MONITORAMENTO S/A (Processo nº E-21/071.66/16), referente aos serviços 

prestados no mês de fevereiro de 2016, a qual foi emitida em nome da 

Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Rondônia (CNPJ 

07.172.665/0001-21) ao invés da SEAP/RJ-RJ, constando no campo reservado 

à discriminação dos serviços o Processo Administrativo nº 01.2101.00709-

0000/2013, o qual não corresponde ao autos processuais da contratação da 

SEAP/RJ com a empresa SPACECOMM, autuado sob o nº E-21/001.20/2015. 

IX. Pela NOTIFICAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ

nº 204/96, ao Sr. Décio Lima Bomfim, Superintendente-Geral de Administração e 

Finanças, à época dos fatos, e responsável pela autorização da despesa, Id. XXXXXXX-

X, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da presente decisão, 

apresente razões de defesa, acompanhadas da documentação porventura necessária, 

quanto à irregularidade abaixo reproduzida (ACHADO 4), alertando-o para o que dispõe 

o artigo 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90: 

1. Autorização de pagamento dos serviços faturados pela Nota Fiscal eletrônica

nº 305, de 14.03.16, no valor de R$ 364.198,81, emitida pela empresa 

SPACECOMM Monitoramento S/A (Processo nº E-21/071.66/16), referente aos 

serviços prestados no mês de fevereiro de 2016, a qual foi emitida em nome da 

Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Rondônia (CNPJ 

07.172.665/0001-21) ao invés da SEAP/RJ-RJ, constando no campo reservado 

à discriminação dos serviços o Processo Administrativo nº 01.2101.00709-

0000/2013, o qual não corresponde ao autos processuais da contratação da 

SEAP/RJ-RJ com a empresa SPACECOMM, autuado sob o nº E-

21/001.20/2015. 
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X. Pela NOTIFICAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ 

nº 204/96, ao Sr. Alexandre de Azevedo de Jesus, Secretário de Estado de 

Administração Penitenciária, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

ciência da presente decisão, apresente razões de defesa, acompanhadas da 

documentação porventura necessária, quanto à manutenção dos serviços de 

monitoramento eletrônico de apenados sem cobertura contratual, considerando que os 

serviços tiveram seu termo final em 30.04.2019, contrariando, assim, o disposto no art. 

3º c/c parágrafo único do art. 60, da Lei nº 8.666/93 (ACHADO 5), alertando-o para o 

que dispõe o artigo 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90; 

XI. Pela COMUNICAÇÃO, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ

nº 204/96, ao atual Secretário de Estado de Administração Penitenciária, para que, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da presente decisão, adote as 

providências necessárias ao cumprimento das DETERMINAÇÕES abaixo transcritas, 

demonstrando o atendimento a esta Corte, encaminhando documentação 

comprobatória porventura necessária, com o alerta de que, caso constatado seu 

descumprimento em futura ação de controle externo, poderá o responsável ser 

penalizado com multa, nos termos da LC 63/90, sem prejuízo de outras medidas 

pertinentes:  

1. Considerando a possibilidade de ocorrência de outros pagamentos nas

mesmas circunstâncias após a elaboração do relatório, adote as medidas 

administrativas necessárias para caracterização ou elisão do dano não 

tratado na presente auditoria, visando ao recolhimento do valor integral do 

débito eventualmente apurado, com alerta de que, caso esgotadas as medidas 

administrativas sem a elisão do dano, deverá providenciar, no prazo de 30 

(trinta) dias, a instauração da consequente tomada de contas especial, mediante 

autuação de processo administrativo específico, observado o disposto na 

Deliberação TCE-RJ 279/17; (ACHADOS 2 e 3) 

2. Na próxima contratação de serviços de monitoramento eletrônico de

apenados, providencie a elaboração prévia do competente termo de referência, 

constando suas reais necessidades, bem como instrumento identificando a 

justificativa para a contração, contemplando as razões de fato e de direito que 
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fundamentam a demanda dos produtos ou do serviço que se pretende contratar, 

apontando claramente os benefícios a serem alcançados pela contratação, em 

cumprimento ao Inc. I e Inc. I do § 2º do artigo 7º c/c artigo 14 da Lei 8.666/93; 

(ACHADO 1) 

3. Implemente controles efetivos que permitam, na fase de liquidação da

despesa,  identificar se todas as obrigações e condições legais e contratuais 

estabelecidas, foram efetivamente cumpridas pela empresa contratada para a 

execução dos serviços, de modo que o pagamento da despesa somente seja 

realizado após a comprovação da regular liquidação, em cumprimento ao 

estabelecido nos artigos 90 a 92 da Lei Estadual nº 287/79; (ACHADO 4) 

4. Finalize o procedimento licitatório para contratação de empresa

especializada em monitoramento eletrônico de presos iniciado em 13.12.2017 

(processo E-21/071.108/2017) cuidando para que sejam realizados todos os 

estudos preliminares necessários ao conhecimento das necessidades acerca do 

serviço de monitoramento eletrônico demandado pela SEAP/RJ. (ACHADO 5) 

XII. Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Sr. Wilson José Witzel, Governador

do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe ciência do inteiro teor do Relatório de Auditoria; 

XIII. Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Controladoria Geral do Estado do Rio de

Janeiro - CGE, a fim de que tome ciência dos fatos apurados no Relatório de Auditoria 

em exame e adote as medidas que julgar cabíveis;   

XIV. Pela CIÊNCIA à Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da

Receita - SSR deste Tribunal do inteiro teor do Relatório de Auditoria, para que 

considere os aspectos e irregularidades nele apontados, para fins de julgamento de 

contas. 

GA-3, 
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