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PROCESSO Nº 06602/2013-8 CERTIFICADO Nº 050/2013

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR –
SECITECE

NATUREZA: REPRESENTAÇÃO DO TCE

Assunto: Análise da regularidade da aquisição
por parte da SECITECE de helicópteros
utilizando o Projeto de Modernização
Tecnológica do Estado do Ceará – PROMOTEC.

1 – PRELIMINARES

O presente processo versa acerca da operação de aquisição de aeronaves tipo

helicópteros, por parte da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE

com recursos oriundos do Projeto de Modernização Tecnológica do Estado do Ceará –

PROMOTEC.

Em razão da materialidade da aquisição, no montante de € 46.139.330,00

(quarenta e seis milhões, cento e trinta e nove mil, trezentos e trinta euros), correspondente

a R$ 123.012.067,71 (valor constante da Ordem de Compra nº 01/2012 e convertido para

Real na data de sua emissão), bem como da singularidade da sobredita operação no âmbito da

SECITECE, esta unidade técnica havia programado para proceder à verificação de sua

conformidade quando da análise da Prestação de Contas do órgão adquirente relativa ao

exercício de 2012, a qual estava programada para se iniciar no decorrer do segundo semestre de

2013. Entretanto, em razão de a espécie ser objeto de destaque nos meios comunicação,

decidiu-se por antecipar a análise que ora se passa a discorrer, materializando-a por meio do

presente processo.

Registre-se que os trabalhos foram devidamente autorizados pelo Exmo.

Presidente desta Corte de Contas, nos termos da Solicitação de Auditoria/Inspeção nº 07/2013, fl.

357, e ainda que o servidor encarregado de realizar a diligência compareceu à SECITECE

devidamente munido do Ofício nº 2272/2013 – GAB. PRES., fl. 356.

2 – DA METODOLOGIA UTILIZADA
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Para a realização da presente análise, a 5ª ICE aplicou a seguinte estratégia

metodológica:

1 – Realização de pesquisas em bases de dados corporativas do Estado do Ceará;

2 – Identificação do fluxo do pleito de contratação da operação de crédito;

2 – Análise documental, a partir de material fornecido pela SECITECE, Secretaria

Estadual por meio da qual foram realizadas as aquisições das aeronaves,

Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão (SEAIN/MPOG), bem como coleta de informações disponíveis na página

eletrônica do Senado Federal;

3 – Aplicação de questionário ao Coordenador de Educação Profissional da

SECITECE, Ricardo da Costa e Silva, confirmando a inexistência de Unidade de

Gerenciamento do Projeto (UGP) na estrutura da SECITECE;

4 – Diligência à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, objetivando coletar o

material que compôs o processo de solicitação de autorização do Poder Legislativo

para autorização da Operação de Crédito, e sua posterior análise.

3 – ESCOPO E OBJETIVO DO TRABALHO

O escopo do presente trabalho consiste nas operações de aquisição de aeronaves

tipo helicóptero na forma do contrato de compra e venda com financiamento de equipamentos

celebrado com a empresa alemã MLW Intermed Handels- und Consultinggesellachaft fur

Erzegnisse und Ausrüstungen des Gesundheits – und Bildungswesens GmbH, que traduzido para

o idioma nacional significa MLW Intermed Comércio e Empresa de Consultoria para Produtos e

Equipamentos de Saúde e Educação mbH (conf. tradutor google, disponível em

http://translate.google.com.br).

Já o objetivo será verificar se a compra de aeronave, tipo helicóptero, estava

devidamente contemplada no PROMOTEC e se a aquisição atendeu ao que disciplina à Lei

nº 8.666/1993 (Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública) e suas alterações.

  4 – DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO –

NORMAS DE REGÊNCIA

Tendo em vista que a aquisição dos helicópteros foi respaldada num contrato de

fornecimento, com financiamento, classificada como operação de crédito comercial, para fins de
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gestão fiscal, é necessário discorrer sobre as normas que regem esse modelo de transação

financeira, iniciando-se pela transcrição do Art. 52, inciso V da Constituição Federal, que define as

competências privativas do Senado Federal, dentre as quais:

Art. 52 – Compete privativamente ao Senado Federal:
( … )
V – autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

Por seu turno, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF) prescreve, nos termos de seu Art. 32, os critérios que devem atender e obedecer, os entes

da administração pública, que pretende contratar por meio de operação de crédito, pontuando em

seu parágrafo 1º a seguinte regra:
Art. 32 – o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e
condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da
Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta e
indiretamente.
§ 1º – O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em
parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação
custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o
atendimento da seguintes condições: (grifo nosso)

  No mesmo sentido, a Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, que dispõe sobre

as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

apresenta em seu Art. 21, a redação abaixo vazada:
Art. 21 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao
Ministério da Fazenda os pedidos de verificação de limites e condições para
a realização das operações de crédito de que trata esta Resolução, com a
proposta do financiamento ou empréstimo e instruídos com:
I - pedido do chefe do Poder Executivo, acompanhado de pareceres
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o
interesse econômico e social da operação e o cumprimento dos limites
e condições estabelecidos por esta Resolução; 
II - autorização legislativa para a realização da operação; 
III - declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exigida pelo
Ministério da Fazenda, atestando a inclusão no orçamento vigente dos
recursos provenientes da operação pleiteada, exceto no caso de operações
por antecipação de receita orçamentária, ou, no caso em que o primeiro
desembolso não se realize no ano da análise, declaração de inclusão no
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do exercício subsequente, e
desde que a autorização legislativa de que trata o inciso II tenha sido
efetivada por meio de lei específica;
IV - certidão expedida pelo Tribunal de Contas competente atestando:
a) em relação às contas do último exercício analisado, o cumprimento do
disposto no § 2º do art. 12; no art. 23; no art. 33; no art. 37; no art. 52; no §
2º do art. 55; e no art. 70, todos da Lei Complementar nº 101, de 2000
b) em relação às contas dos exercícios ainda não analisados, e, quando
pertinente, do exercício em curso, o cumprimento das exigências
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estabelecidas no § 2º do art.12; no art. 23; no art. 52; no § 2º do art. 55; e no
art. 70, todos da Lei Complementar nº 101, de 2000, de acordo com as
informações constantes nos relatórios resumidos da execução orçamentária
e nos de gestão fiscal;
c) a certidão deverá ser acompanhada de declaração do chefe do Poder
Executivo de que as contas ainda não analisadas estão em conformidade
com o disposto na alínea a;
V - declaração do chefe do Poder Executivo atestando o atendimento do
inciso III do art. 5º;
VI - comprovação da Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao
adimplemento com a União relativo aos financiamentos e refinanciamentos
por ela concedidos, bem como às garantias a operações de crédito, que
tenham sido, eventualmente, honradas;
VII - no caso específico de operações de Municípios com garantia de
Estados, certidão emitida pela Secretaria responsável pela administração
financeira do garantidor, que ateste a adimplência do tomador do crédito
perante o Estado e as entidades por ele controladas, bem como a
inexistência de débito decorrente de garantia a operação de crédito que
tenha sido, eventualmente, honrada;
VIII - certidões que atestem a regularidade junto ao Programa de Integração
Social (PIS), ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), à Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
e, quando couber, na forma regulamentada pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, o cumprimento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de
1998.
IX - cronogramas de dispêndio com as dívidas interna e externa e com a
operação a ser realizada;
X - relação de todas as dívidas, com seus valores atualizados, inclusive
daqueles vencidos e não pagos, assinada pelo chefe do Poder Executivo e
pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira;
XI - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), assinados
pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Secretário de Governo responsável
pela administração financeira, para fins de cálculo dos limites de que trata
esta Resolução;
XII - comprovação do encaminhamento das contas ao Poder Executivo da
União, para fins da consolidação de que trata o caput do art. 51 da Lei
Complementar nº 101, de 2000;
XIII - comprovação das publicações a que se referem os arts. 52 e 55, § 2º,
da Lei Complementar nº 101, de 2000; XIV - lei orçamentária do exercício
em curso; e
XIV- Quadro demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias
Econômicas, integrante da lei de orçamento do exercício em curso,
conforme inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
para fins de apuração do limite de que trata o art. 6º;
XV - cronograma estimativo de liberações das operações de crédito
contratadas e a contratar;
XVI - cronograma estimativo de desembolso e reembolso da operação a ser
contratada. § 1º O disposto neste artigo não se aplica às operações de
antecipação de receita orçamentária, que serão reguladas pelo art. 22.
§ 2º Dispensa-se a exigência de apresentação de documento especificado
no inciso VIII, quando a operação de crédito se vincular à regularização do
referido débito.
§ 3º Os processos relativos às operações de crédito ao amparo das
Resoluções nº 47, de 2000, e nº 17, de 2001, ambas do Senado Federal,
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serão instruídas apenas com os documentos especificados nos incisos II, III,
IV e XIII.
§ 4º A apresentação dos documentos especificados nos incisos IX, X e XI
poderá ser dispensada, a critério do Ministério da Fazenda, desde que o
órgão já disponha das informações contidas naqueles documentos em seus
bancos de dados.
§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem referir-se ao número de
registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) que represente a
pessoa jurídica do mutuário ou tomador da operação de crédito.
I- (Revogado pela Resolução nº 10, do Senado Federal, de 29/4/2010)
II- (Revogado pela Resolução nº 10, do Senado Federal, de 29/4/2010)
§ 6º As operações equiparadas a operações de crédito nos termos do art.
29, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, realizadas mediante
reconhecimento ou confissão de dívidas perante instituição não financeira,
bem como a assunção de obrigações decorrentes de sucessão de entidade
extinta ou liquidada, com instituição financeira ou não financeira, desde que
tenham sido autorizadas por lei específica, não se sujeitam ao processo de
verificação de limites e condições de que trata esta Resolução. (grifo nosso)

Da leitura dos normativos acima colacionados, esta unidade técnica pede especial

atenção ao Art. 32, § 1º da LRF, bem como ao Art. 21, I da Resolução nº 43/2001, do Senado

Federal, dispositivos de teor idêntico e que tratam sobre a obrigatoriedade de apresentação de

pareceres técnicos e jurídicos discorrendo sobre três questões essenciais, que certamente

devem ser avaliadas no momento de autorizar a realização da operação de crédito, quais sejam: a

RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO, o INTERESSE ECONÔMICO DA OPERAÇÃO e o INTERESSE

SOCIAL DA OPERAÇÃO.

Diante da relevância das peças em destaque, esta ICE se deteve a realizar uma

análise pormenorizada de seus conteúdos, de forma a verificar a conformidade entre a proposta

apresentada pelo Governo do Estado ao Poder Legislativo estadual, ao Senado Federal, ao

Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Ministério das

Relações Exteriores para conseguir a autorização para realizar a operação de crédito, e a

execução do programa a partir do contrato de compra e venda com financiamento celebrado.

5 – DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO – FLUXO DO PLEITO

Consoante já informado, a aquisição dos helicópteros se aperfeiçoou nos termos do

Contrato de Compra e Venda, com Financiamento, de Equipamentos e Instrumentos

Técnico-Científicos.

Para fins de gestão fiscal, a compra de bens com financiamento é uma modalidade

de operação de crédito, consoante dispõe o Art. 29, III, da Lei Complementar nº 101/2000, a

seguir transcrito:
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Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes
definições:
(...)
III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo,
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com
o uso de derivativos financeiros; (negrito nosso).

Com efeito, a celebração do contrato sob exame fica condicionada à prévia

aprovação do Senado Federal, conforme regra disposta na Constituição Federal de 1988, Art. 52,

inciso V, que atribui à casa legislativa federal a competência privativa de autorizar operações

externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.

Porém, antes de ser submetida à apreciação do Senado Federal, a proposta de

contratação da operação de crédito em relevo seguiu o seguinte fluxo:

1– Formulação do Projeto pelo Estado do Ceará, momento que deveria contar a

participação da instituição que se pretende contratar, para a obtenção de informações relativas

aos produtos de interesse do Estado com que a mesma trabalha e seus custos, definição da

forma de amortização, taxa de juros que será aplicada, dentre outras;

2– Apresentação do Projeto de Contratação da Operação de Crédito à Comissão

de Financiamentos Externos – COFIEX, órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, em obediência ao Decreto Federal nº 3.502, de 12 de junho

de 2000, fato ocorrido em 17/03/2011, fls. 126/203;

3– Emissão, pela COFIEX, de Recomendação ao Ministro do Planejamento,

Orçamento e Gestão a preparar a operação comercial, em 30/11/2011, fl. 283;

4– Autorização do Poder Legislativo estadual, com a edição da Lei Estadual

nº 14.948, de 27 de junho de 2011, consentindo a contratação, mensagem de 26/05/2011, fl. 355;

5 – Solicitação ao Ministério das Relações Exteriores, para o pleito correspondente

à operação de crédito ser submetido ao exame da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha,

fls. 58/59;

6 – Autorização pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, fls. 61/71;

7 – Análise de várias condicionantes pela STN, fls. 391/394;

8 – Encaminhamento do Pleito à Presidência da República para remessa ao

Senado Federal, fl. 390;
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9 – Remessa do Pleito ao Senado Federal, para autorização, fl. 472.

6 – DA DOCUMENTAÇÃO COLETADA E ANALISADA

  Por meio de diligência, bem como de pesquisas a sítios eletrônicos, a 5ª ICE obteve

acesso à seguinte documentação:

6.1 – Localizada em pesquisa no site institucional do Senado Federal:

  Processo correspondente ao Pleito do Estado do Ceará junto ao Ministério da

Fazenda e ao Senado Federal, de autorização para contratação de operação de crédito externo

com MLW Intermed Handels, destinado a financiamento do Projeto de Modernização Tecnológica

do Estado do Ceará – PROMOTEC, cujos documentos principais são os seguintes (sequência em

ordem cronológica):

- Parecer do Órgão Técnico, datado de 06 de março de 2012,

subscrito pelo Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação

Superior em exercício, Almir Bittencourt da Silva, contendo o DE

ACORDO do Exmo. Governador do Estado, Cid Ferreira Gomes, fls.

418/442;

- Memorando nº 505/2012/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 09 de

abril de 2012, subscrito pela Coordenadora-Geral de Operações de

Crédito de Estados e Municípios (COPEM), Suzana Teixeira Braga, e

endereçado à Coordenadora-Geral das Relações e Análises

Financeiras dos Estados e Municípios (COREM), solicitando

informações acerca da operação de crédito pleiteada, se essa está

prevista no Programa de Ajuste e Reestruturação Fiscal do Estado,

bem como se as metas estabelecidas no referido programa estão

sendo cumpridas e se a operação de crédito atende ao disposto na

alínea “b” do § 5º do art. 3º da Lei nº 9.496/97, ao art. 21 da Lei

8.727/93, bem como nas regras de exceção previstas no § 8º do art.

7º da RSF nº 43/2001 e  art. 9º, § 1º, inciso VII da Res. nº 2.827/01,

com a redação dada pela Res. 3.727/09, ambas do Conselho
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Monetário Nacional, e finalmente se representa violação dos acordos

de refinanciamento firmados com a União, fls. 393/394;

- Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo

estadual, datada de 04 de junho de 2012, subscrita pelo Procurador

Geral do Estado em exercício, Ariano Melo Pontes e pelo Exmo.

Governador do Estado, Cid Ferreira Gomes, visada pelo então

Secretário da Fazenda, Carlos Mauro Benevides Filho e pelo

Controlador e Ouvidor Geral do Estado, João Alves de Melo,

fls. 443/445;

- Parecer nº 1268/2012/COPEM/STN, datado de 05 de julho de 2012,

subscrito por Suzana Teixeira Braga, Coordenadora-Geral de

Operações de Crédito de Estados e Municípios e pelo Subsecretário

do Tesouro Nacional, Eduardo Coutinho Guerra, concluindo que o

Estado do Ceará cumpre os requisitos prévios para contratação da

operação de crédito, fls. 474/478;

- Correspondência do Exmo. Ministro da Fazenda, Guido Mantega, à

Exma. Presidenta da República, Dilma Rousseff, datada de 16 de

julho de 2012, solicitando o encaminhamento de Mensagem ao

Senado Federal, a fim de submeter à apreciação daquela casa

legislativa o pedido de contratação em relevo, fls.  390;

- Requerimento datado de 07 de agosto de 2012, de autoria do

Exmo. Senador da República, José Pimentel, requerendo a urgência

para o PRS, advindo de mensagem do Senado Federal nº 62, de

2012, que propõe ao Senado que autorize a contratação da operação

de crédito no valor de até € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de

euros), sem garantia da União, entre o Estado do Ceará e o MLW

Intermed Handels, cujos recursos serão destinados ao financiamento

do PROMOTEC, e respectiva lista de subscrição do requerimento,

fl. 494;

- Parecer nº 999, de 2012 da Comissão de Assuntos Econômicos do

Senado Federal sobre a Mensagem nº 62, de 2012 (319, de 2012, na

origem), da Presidente da República, que encaminha o Pleito do

Estado do Ceará solicitando autorização do Senado Federal para

contratar a operação de crédito em relevo, com voto pela aprovação
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do pleito, e proposta de minuta de resolução do Senado tratando da

referida autorização, fls. 496/502;

- Lista de subscrição do Parecer Comissão de Assuntos Econômicos

sobre a Mensagem nº 62, datado de 07 de agosto de 2012,

fls. 503/504;

 - Mensagem do Senado Federal nº 62/2012, que tramitou do

dia 17/07/2012 ao dia 07/08/2012, fl. 389.

6.2 – Fornecida pela SECITECE:

6.2.1 – Relativos ao pleito de contratação da operação de crédito

- Ofício GG nº 297/11, datado de 25 de agosto de 2011, subscrito pelo

Senhor Governador do Estado, Cid Ferreira Gomes, endereçado ao Exmo.

Ministro das Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, solicitando que

insira na pauta das negociações da Comissão Mista de Cooperação

Econômica Brasil-Alemanha o pleito do Governo do Estado do Ceará

destinado a obter financiamento alemão para a aquisição de equipamentos

fabricados pelo parque industrial da Alemanha, fl. 58;

- Ofício do Ministro das Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, ao

Exmo. Governador Cid Ferreira Gomes, acusando recebimento do Ofício GG

nº 297/11, solicitando a análise que a COFIEX procedeu na Carta Consulta

tratando do pleito do Estado do Ceará e se comprometendo a dar o

encaminhamento ao pleito, fl. 59;

- Relatório da 38ª Reunião da Comissão Mista de Cooperação Econômica

Brasil-Alemanha, datada de 20 de setembro de 2011, na qual foi apresentado

pelos representantes do Brasil a solicitação de financiamento do Governo do

Estado do Ceará, fls. 61/71;

- Acordo de Investimentos e Financiamentos, de 04 de setembro de 1953,

que dispõe, entre outras coisas, da criação da Comissão Mista de

Brasil-Alemanha de Desenvolvimento Econômico, que terá as seguintes

atribuições (conf. Anexo Único do ref. Acordo de Investimentos e

Financiamentos), fls. 72/73:

Artigo 1º - Os objetivos da Comissão Mista são:
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O fomento das relações econômicas entre os dois países, através de
representações de financiamentos a serem concedidos a empreendimentos de
interesse para os dois Governos e o desenvolvimento da técnica e métodos que
permitam  apressar  a  realização  dos  projetos  e  de empreendimentos  agrícolas,
 industriais  e  de  outra  natureza, submetida a exame da Comissão.
Artigo 2º - Também os inclusos nos objetivos da Comissão Mista, entre outros, o
fomento de intercâmbio de idéias, experiências e técnicas entre os dois países,
mediante a realização de estágios de aperfeiçoamento de técnicos brasileiros  na
Alemanha  e  vinda  ao  Brasil  de  técnicos  alemães  para  prestação  de
assistência  técnica  a  entidades privadas e públicas, na base de recomendações
específicas da Comissão.
Artigo 3º - A Comissão Mista poderá também fazer sugestões de natureza geral
aos dois Governos, tendentes a fomentar as relações econômicas entre os dos
países.
Artigo 4º -  A Comissão Mista receberá e  examinará  projetos  e  propostas  que
sejam  apresentados,  (a)  pelo Governo  brasileiro;  (b)  pelo  Governo  alemão;
(c)  por  entidades  privadas  brasileiras;  (d)  por  entidades  privadas  alemães; (e)
por entidades privadas mistas brasileiras e alemães; (f) por entidades privadas
estrangeiras de outras      nacionalidades.
Artigo 5º - Sobre cada uma  das  propostas  ou  projetos  mencionados,  a
Comissão  Mista  os  manifestará  em princípio, imediatamente após o seu
recebimento, sobre se a proposta ou projeto deve ser objeto de estudos.
Em caso de divergência na Comissão, será submetido à decisão dos dois
Governos um relatório em que serão consignados os pontos de vista divergentes.
Artigo 6º - Uma vez decidida a viabilidade ou conveniência do projeto ou
empreendimento, na forma do artigo anterior, será o mesmo objeto de estudo. O
relatório final será submetido ao plenário da Comissão Mista que se o provar, o
encaminhará às autoridades brasileiras e alemãs, com as recomendações
necessárias à execução do projeto ou empreendimento.

- Contrato de compra e venda, com financiamento de equipamentos e

instrumentos técnicos-científicos entre o Governo do Estado do Ceará, Brasil

e MLW INTERMED – HANDELS, datado de 30 de agosto de 2012, fls. 76/88;

- Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda, com financiamento de

equipamentos e instrumentos técnicos-científicos, datado de 12 de abril de

2013, fls. 89/90.

6.2.2 – Relativos ao fornecimento dos equipamentos adquiridos por

meio da operação em destaque

Ofício do Secretário da SECITECE designando o Dr. Ricardo da Costa e

Silva Lima, como interlocutor da Pasta junto ao TCE, fl. 547;

Designação da Comissão Provisória de Recebimento dos equipamentos,

(vale destacar que não foi localizada a publicação no DOE), fl. 551;

Ordem de Compra nº 01/2012 e pagamento do sinal, fls. 92/93;

- Desembaraço do Helicóptero SN 9547, fls. 507/514;

- Protocolo de Recebimento Provisório do EC 145 S/N 9609, fls. 516/530;
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- Protocolo de Recebimento Definitivo do  EC 145 S/N 9547, fls.531/537;

- Termo de Cessão de Uso nº 03/2013, fls. 538/546; e

- Ordem de Compra nº 02/2013, fls. 121/122.

6.2.3 – Fornecidos pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX)

- Ofício GG 88/11, de 17 de março de 2011, assinado pelo Exmo. Governador

do Ceará, Cid Ferreira Gomes, encaminhando para “análise e pretendida

aprovação, três vias da Carta Consultado Projeto de Modernização

Tecnológica do Estado do Ceará, a ser financiado pela MLW Intermed”

(fl. 205);

- Carta Consulta à Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX, (órgão

pertencente à estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão),

documento esse datado de março de 2011, contemplando, de forma

detalhada, o Projeto de Modernização Tecnológica do Estado do Ceará –

PROMOTEC, fls. 206/281;

- Ofício GG 184/11, de 27 de maio de 2012, assinado pelo Exmo. Governador

do Ceará, Cid Ferreira Gomes, se reportando ao Ofício GG 88/11, informando

que o “pretendido financiamento se dará sem a garantia da União, motivo

pelo qual (...)” pediu para desconsiderar o pleito formulado no item 4.1.4 da

Carta Consulta, fl. 282;

- Recomendação nº 1297, de 30 de dezembro de 2011, por meio da qual a

COFIEX recomenda à Senhora Ministra do Planejamento, Orçamento e

Gestão que autorize a preparação da operação comercial, fl. 283.

6.2.4 – Outros documentos apresentados

- Projeto de REAPARELHAMENTO E EXPANSÃO DA AVIAÇÃO DA

SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, datado de 18 de janeiro

de 2011, subscrito pelo Tenente Coronel QOPM Antonio Nivardo Monteiro

Vieira, Coordenador da Coordenadoria integrada de Operações Aéreas –

CIOPAER, órgão da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social –

SSPDS, fls. 29/57.

6.3 – Documentação solicitada à Assembleia Legislativa
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- Mensagem nº 7.262, de 26 de maio de 2011, encaminhando  o projeto de lei

que dispõe sobre a autorização para contratar operação de crédito no valor

de até € 50.000.000,00 junto à MLW Intermed, fls. 358/360;

- Projeto de Lei, parte integrante da Mensagem nº 7.262/2011, fl. 361;

- Parecer nº LO.0285, de 2011, da Procuradoria Jurídica da ALCe,

fls. 363/366;

- Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, fls.368/369;

- Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, fl. 370.

7 – DAS PRÁTICAS INDICADAS NAS PEÇAS QUE ORIENTARAM O PLEITO AO

SENADO FEDERAL E SUAS EFETIVAS IMPLEMENTAÇÕES

Da análise da documentação acima discriminada, esta unidade técnica identificou

duas peças cujo conteúdo é essencial para se verificar a compatibilidade entre o projeto que

norteou os poderes competentes a autorizar a contratação da operação de crédito e as práticas

levadas a efeito já na fase de execução, quais sejam, o PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

(fls. 418/442) e o PROJETO que compôs a Carta Consulta à COFIEX (fls. 206/257).

Esse confronto assume importância na presente análise, vez que possibilita a

identificação de práticas que denotam a prévia intenção de se adquirir as aeronaves tipo

helicópteros sem que essa vontade fosse transparentemente externada nos pareceres e

documentos que formataram o pleito do Estado do Ceará para celebrar contrato de compra e

venda com financiamento com a entidade alemã MLW INTERMED – HANDELS. Senão vejamos:

7.1 – Existência prévia de projeto prevendo a aquisição das aeronaves tipo

helicóptero

Em janeiro de 2011 a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, por meio

de sua Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas – CIOPAER, elaborou um projeto

denominado REAPARELHAMENTO E EXPANSÃO DA AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DO ESTADO DO CEARÁ, cujas peças se encontram apensas às fls. 29/57. Naquele documento

foram consignados uma série de justificativas para a expansão da frota de helicópteros daquela

unidade operacional, indicando um modelo de helicóptero que entendia ser a aeronave ideal.

Observe-se a seguir:

A AERONAVE
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O helicóptero EC 145 tem a capacidade para transportar 02 pilotos e 09 policiais
equipados, possuindo uma cabine de fácil reconfiguração que, aproximadamente
em 20  min, pode estar pronta para atender às diversas missões de apoio policial,
conforme as  necessidades operacionais, nas observações e buscas a meliantes
homiziados nas zonas rurais, mesmo no período noturno, nas divisas com outros
estados, combatendo o tráfico de drogas e  auxiliando no combate de evasão fiscal
(descaminho de cargas), na remoção aeromédica de até  dois pacientes em
macas, nas missões de resgate aos acidentados nas estradas, aos afogados e
náufragos, no resgate às vítimas de enchentes com a utilização de cestos de
resgate que  transportam até cinco pessoas ao mesmo tempo, bem como no apoio
à Defesa Civil no  transporte de provisões para vítimas de calamidades públicas,
possuindo a capacidade de  transportar 1.700 kg de carga. A reconfiguração
interna de cabine também contempla a possibilidade de se transportar até 8
passageiros no modo VIP (autoridades e dignitários). (fonte: pág. 19 do Projeto
REAPARELHAMENTO E EXPANSÃO DA AVIAÇAO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO CEARÁ)

Tal fato deve ser levado em consideração de forma associada ao posterior pleito de

autorização da operação de crédito em relevo, vez que, de acordo com o conteúdo dos pareceres

técnicos e jurídicos que são parte integrante da Carta Consulta ao COFIEX e do Pleito de

Autorização de celebração de operação de crédito junto ao Senado Federal, a intenção em

relação à aquisição dos helicópteros não foi cogitada.

O que se observa em algumas passagens das referidas peças, é a menção à

Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas – CIOPAER como instituição envolvida no projeto

na qualidade de co-executora, mas no mesmo patamar que SEDUC, UECE, UVA, URCA, SESA,

SEMACE, SSPDS e outros órgãos a ela vinculados (PEFOCE e Corpo de Bombeiros), e ainda um

trecho constante na peça técnica que instruiu o Pleito junto ao Senado Federal, discorrendo, de

forma genérica, sobre avanços necessários à área de Segurança Pública, mas sem concluir pela

aquisição dos sobreditos veículos. Veja-se por transcrição:

Assim, para consecução dos objetivos delineados para segurança pública faz-se
necessário investir em modernas tecnologias, que municiarão as estruturas da
segurança pública do Estado com equipamentos especializados, tais como:
detector portátil de drogas, e explosivos, sistema de simulação de tiro, helicóptero,
capazes de fazer frente aos desafios da criminalidade, bem como aprimorar as
habilidades do efetivo policial, proporcionando uma elevação no padrão dos
serviços prestados aos cidadãos alencarinos.  (fl. 435, e grifo nosso)   

Assim, esta ICE conclui que o que se projetou, quando do envio da documentação

ao MPOG/SEAIN/COFIEX, Ministério das Relações Exteriores, Assembleia Legislativa, Ministério

da Fazenda e Senado Federal, não se alinha com a aquisição das aeronaves levada a efeito na

fase de execução do indigitado PROMOTEC. Vejamos a seguir.
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7.2 – Das ações previstas para a implementação do projeto e do cronograma

anual físico-financeiro (CARTA CONSULTA À COFIEX) – vinculação ao Plano de Aquisição

Prosseguindo ao exame dos documentos relativos à outorga da operação de

crédito e à aquisição das aeronaves, verificou-se que em março de 2011 o Governo do Estado

ingressou com processo elaborado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior –

SECITECE, denominado Carta Consulta referente ao PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

TECNOLÓGICA DO ESTADO DO CEARÁ – PROMOTEC, junto à Comissão de Financiamentos

Externos – COFIEX, órgão pertencente à estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão. Esse documento é a peça preparatória para todo o processo relativo ao Pleito de

Autorização de Operação de Crédito junto ao Senado Federal.

Segundo dispõe o Decreto Federal nº 3.502, de 12 de junho de 2000, compete a

COFIEX:

I) Identificar, examinar e avaliar pleitos de apoio externo de natureza
financeira (reembolsável ou não reembolsável), com vistas à preparação de
projetos ou programas de entidades públicas; e

II) Examinar e avaliar pleitos relativos a alterações de aspectos técnicos de
projetos ou programas em execução, com apoio externo de natureza
financeira, nos casos em que requeiram modificações nos respectivos
instrumentos contratuais, especialmente prorrogações de prazo de
desembolso, cancelamentos de saldos, expansões de metas e
reformulações dos projetos ou programas.

A documentação encaminhada ao órgão colegiado do MPOG é formada pelo

portfólio detalhado do Programa de Modernização Tecnológica (PROMOTEC), constando um

capítulo que indica as Ações previstas para a implementação do projeto, indicando as metas

físicas, conforme quadro a seguir:

QUADRO 1 – Ações previstas para a implementação do projeto

Componente Ações Metas

1 – Aquisição de
Equipamentos

1.1 – Estruturação de Unidades de
Pesquisa e Formação Tecnológica

15 Laboratórios

05 Teatros Digitais

1.2 – Estruturação de Laboratórios de
Universidades Estaduais 25 Laboratórios

1.3 – Estruturação de Unidades
Estaduais de Segurança Pública 02 Laboratórios

1.4 – Estruturação de Unidades
Hospitalares Estaduais de média e alta
complexidade

05 Hospitais
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1.5 – Estruturação de Laboratório do
Sistema Estadual de Meio ambiente

02 Laboratórios

Importante ressaltar, que tanto na Carta Consulta à COFIEX quanto no Parecer do

Órgão Técnico, parte integrante do Pleito de Autorização da Operação de Crédito junto ao Senado

Federal, consta um tópico de mesma denominação e teor, o que não poderia ser diferente,

destacando-se a meta física de 02 laboratórios para as ações relativas à estruturação de

unidades estaduais de Segurança Pública.

Além das metas físicas acima indicadas, o Governo do Estado consignou no

Anexo III (Cronograma Anual Físico-financeiro), parte integrante da Carta Consulta à COFIEX,

fls. 253/256, o Detalhamento Físico-Financeiro da operação, indicando a intenção de gasto por

co-executor e respectivos percentuais, e ainda a listagem de equipamentos a adquirir, por área e

co-executor, conforme dispostos a seguir:

QUADRO 2 – Detalhamento Físico-financeiro

Componente Ações Gastos - € Milhões % Co-executor

1 – Aquisição de
Equipamentos

1.1 – Estruturação de Unidades de
Pesquisa e Formação Tecnológica 8.824 15% SECITECE

1.2 – Estruturação de Laboratórios de
Universidades Estaduais 8.824 15% SEDUC-UECE-UVA-UR

CA

1.3 – Estruturação de Unidades
Estaduais de Segurança Pública 20.588 35% SSPDS – BOMBEIROS

– PEFOCE - CIOPAER

1.4 – Estruturação de Unidades
Hospitalares Estaduais de média e alta
complexidade

14.706 25% SESA

1.5 – Estruturação de Laboratório do
Sistema Estadual de Meio ambiente 5.882 10% SEMACE

TOTAL 58.824 100%

De forma a prestigiar o princípio da transparência, alinhado a uma prática de

planejamento mais escorreita, a Carta Consulta contempla, em seu Anexo III, uma relação de

equipamentos previstos a serem adquiridos por área e co-executor, conforme disposto no Quadro

3 a seguir:
Quadro 3 - EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR – ÁREA/CO-EXECUTOR

ENSINO TECNOLÓGICO – SEDUC

1 Sala de multimídia
2 Laboratório de aulas de física
3 Laboratório de aulas de química
4 Laboratório de aulas de biologia
5 Laboratório de aulas de pedagogia
6 Teatro Digital

EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE

1 Adipômetros científicos (UECE)
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2 Balanças digital (UECE)
3 Balança de bioimpedância tetrapolar profissional (UECE)
4 Orquiômetro de Prader (UECE)
5 Analisador de gordura por ultrassom (UECE)
6 Analisador de bioimpedãncia (UECE)
7 Calorímetro (UECE)

8
Aparelho de análise bioquímica (Amilase, Bilirrubina, Colesterol, CK,
Creatinina, Gama GT, Glicose, TGO, TGP, HDL Colesterol, Hemoglobina,
Potássio, Triglicerideo, Uréia, Acido úrico) (UECE)

9 Modelo anatômico do esqueleto humano (UECE)
10 Manequim bebê (UECE)
11 Manequim adulto (UECE)
12 Mpedancímetro(UECE)
13 Espectrofotômetro (UVNIS) ULTROSPEC 3100 GE Healthcare (UECE)
14 Incubadora de CO2 (UECE)
15 Microscópio binocular de rotina de laboratório (UVA)
16 Espectrofotômetro de absorção atômica (UVA)
17 Bomba calorimétrica (UVA)
18 Microscópio Eletrônico de Varredura de bancada (UVA)
19 Potentiostato (UVA)
20 Microscópio Eletrônico de Varredura de bancada (UVA)

SEGURANÇA PÚBLICA - SSPDS

1 Auto escada de resgate com 60m

2 Barco de resgate e combate a incêndio em alumínio, tamanho 30'00"", bomba
de 1250gpm/130 psi

3 Auto combate a incendio/produtos perigosos
4 Auto-tanque semi reboque, modelo semi elíptico, cap 48.000lt
5 Detector de drogas e explosivos mod. Portátil
6 Sistema de simulação de tiro

SAÚDE - SESA

1 Ressonância magnética 3 Tesla
2 Ressonância magnética 1,5 Tesla
3 Tomografia computadorizada multi-slice(64), unidade
4 Tomografia computadorizada multi-slice(16), unidade
5 Angiografia Digital com flat detector, cardio (com reconstrução tridimensional)
6 Mamografia Digital estereotaxia
7 Neuronavegador
8 Microcópio cirúrgico para neurocirurgia
9 Radiodiagnóstico telecomandada, unidade de (800 mA e bucky)

10 Eletroneuromiógrafico
11 Digitalizadora de imagens com 1 bandeja para Raio-X
12  Ultrassom com Doppler colorido para uso geral
13 Video endoscopia sistema
14 Sistema de teste ergométrico cardíaco com esteira
15 Monitorização ambulatorial de pressão arterial, monitores
16 Sistema de vídeoartroscopia
17 Arco cirúrgico
18 Sistema de videocirurgia laparoscópica

MEIO AMBIENTE - SEMACE

1 Balança analítica te214s bivolt
2 Medidor multiparametros digital  duplo canal hq40d especial
3 Destilador agua 51/h 220 v
4 Biodestilador de agua em vidro 220v
5 Purificador agua easypur biodestilador de agua em vidro 220v
6 Turbidimetro portatil 2100q
7 Medidor de turbidez
8 Digestor digesdahl - 220v
9 Espectrofotometro visivel dr2800



PROCESSO Nº 06602/2013-8 -  CERTIFICADO Nº 050/2013  -  5ª ICE                                                                                      Pág. 17

10 Serv cal rastreavel rbc
Espectrofotometro uv / visível

11 Serv cal rastreavel rbc
Espectrofotometro uv / visível *

12 Fotometro chama bivolt

13 Compressor de ar tipo membrana
Para fotometro de chama

14 Medidor multiparametros digital
Duplo canal hq40d especial

15 Banho maria agitador movimento reciproco mod. Hx 304/d 110v

16 Banho maria agitador com movimento recíproco e controle digital da
temperatura - dubnoff mod. Hx 304/d

17 Autoclave vertical 1371 mod 220v
18 Estufa p cultura e bacteriologia Refr mod. Hx 410/2ndr 220v

19
Estufa para cultura e bacteriologia com circulação forçada de ar, internamente
em aço inox, com refrigeração e certificado de calibração rbc do controlador
digital de temperatura mod. Hx 410/2ndr 42 litros

20 Balança de precisão, micro processada, digital modelo TE3102S.
* item 11 igual ao item 10

Observe-se que a relação ora apresentada se alinha em todos os termos ao que foi

proposto no sobredito projeto, até porque sua feitura contou com a participação de técnicos das

diversas áreas que seriam contempladas, num claro objetivo de adquirir os equipamentos

indicados.

Entretanto, apesar de já constar a lista prévia dos bens a serem buscados com o

projeto, a mesma não foi acompanhada de uma estimativa de custos detalhada por equipamento,

de forma a possibilitar verificação da coerência do valor proposto para a operação de crédito. Até

porque demonstraria que esses valores foram discutidos com a MLW Intermed, futura

fornecedora dos produtos, caso a operação de crédito fosse aprovada, fato esse que chama a

atenção dessa unidade técnica.

Esta ICE entende que, a partir da indicação das metas físicas que o Estado do

Ceará, por meio da SECITECE, se propôs a alcançar, quer sejam as contempladas mais

genericamente no item Ações previstas para a implementação do projeto, bem como as

destacadas de forma detalhada na relação de bens constantes no Anexo III integrante da Carta

Consulta à COFIEX (Equipamentos a Adquirir – Área/co-executor), essa intenção, s.m.j.,

vincula o contraente da operação de crédito aos termos propostos, na medida em que as áreas

técnicas, bem como os Poderes Legislativo estadual e federal (Senado) que analisaram o pleito

do Estado, para fins de autorização da operação de crédito, se nortearam nessas informações

para aprovar a solicitação do Governo do Estado.

A partir dessa afirmação, esta unidade técnica vem levantar o seguinte

questionamento, com vistas a reforçar o entendimento de que as peças técnicas que compuseram

a Carta Consulta e o Pleito ao Senado deveriam orientar as aquisições: Será que o pleito

estadual seria recomendado pela COFIEX e autorizado pela ASSEMBLEIA e SENADO
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FEDERAL se as ações previstas para a implementação do projeto constassem como meta

física a atingir a aquisição de 03 helicópteros e 01 sistema de rádio-comunicação

digitalizado TETRAPOL? Pode até ser que sim, mas lá estaria como equipamentos a adquirir, 03

(três) helicópteros e 01 (hum) sistema de rádio-comunicação digitalizado TETRAPOL, e não os

dispostos no Anexo III da Carta Consulta. 

Restando evidenciado que após a autorização de contratação da operação de

crédito, a peça que orientou os órgãos examinadores do pleito e autorizadores do sobredito

contrato de compra e venda com financiamento, foi totalmente desconsiderada, esta Inspetoria

conclui que a SECITECE, na qualidade de órgão executor e responsável pelo gerenciamento do

contrato de fornecimento com financiamento firmado com a empresa MLW Intermed, deve prestar

esclarecimentos acerca das constatações ora levantadas.

7.3 – Do Parecer Técnico parte integrante do Pleito de Autorização de

Operação de Crédito ao Senado Federal – divergências em relação à Carta Consulta à

COFIEX

Ainda acerca das ações previstas para a implementação do projeto, cabe destacar

que consta do parecer técnico, parte integrante do pleito de autorização da operação de crédito ao

Senado Federal, tópico idêntico ao da Carta Consulta à COFIEX, indicando-se, inclusive, quadro

com a mesma formatação do Quadro 1 do presente relatório técnico, que reproduz a informação

disposta no item 2.3.2 da indigitada Carta Consulta. Chama-se atenção ao estranho fato de não

mais constar das peças que compõem o pleito o detalhamento físico-financeiro, indicando os

valores e percentuais por área e co-executor, tampouco a relação de equipamentos a adquirir (ver

Quadros 2 e 3 acima apresentados), indicando que o projeto encaminhado para exame do

Ministério da Fazenda para seguir ao Senado Federal divergia daquele colocado à apreciação da

COFIEX/MPOG, fato esse que merece ser perquirido junto à SECITECE.

7.4 – Medidas constantes nos termos do projeto que não foram

implementadas

Esta Inspetoria também identificou a não implementação de medidas de

gerenciamento do projeto que constavam na documentação técnica que compunha o pleito.

Verificou-se que a SECITECE não constituiu uma UNIDADE DE

GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP, não obstante essa ação estivesse prevista tanto na
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Carta Consulta à CONFIEX quanto no Parecer do Órgão Técnico, senão vejamos a reprodução

dos tópicos respectivos:

Carta Consulta à COFIEX

4.2.4 AÇÕES NECESSÁRIAS PARA FORTALECIMENTOS INSTITUCIONAL DO
EXECUTOR E DOS CO-EXECUTORES

Para a profícua execução do Projeto, será implantada na Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Educação Superior - SECITECE, uma Unidade de Gerenciamento de
Projetos — UGP que fará a coordenação do projeto.

Parecer do Órgão Técnico

4.7 Ações Previstas e Implementação do Projeto

As ações propostas no Projeto serão executadas, acompanhadas e avaliadas pela
         SECITECE, coordenadora do projeto, de forma que os objetivos propostos
sejam cumpridos na sua totalidade. Para tanto está sendo implantada na
SECITECE uma Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP) que fará todo o
gerenciamento do projeto. Periodicamente serão realizadas reuniões com todas as
instituições envolvidas a fim de avaliar as ações e ajustar estratégias.

Essa constatação foi confirmada por meio de questionário aplicado ao Servidor

Ricardo Costa e Silva Lima, Coordenador de Educação Profissional. Segundo o mencionado

servidor, a SEPLAG realizou uma seleção pública para formação dessa UGP, divulgando-se uma

lista de aprovados, mas desconhece se essa área foi efetivamente instalada, fl. 309, merecendo

daquela Pasta os devidos esclarecimentos.

7.5 – Relevância da Recomendação COFIEX para fins de apresentação da

intenção de contratação junto à Comissão Mista de Cooperação Econômica

Brasil-Alemanha

Importante destacar a relevância da Recomendação nº 1.297 de 30 de dezembro

de 2011, expedida pela COFIEX ao Estado do Ceará, bem o conteúdo de toda a documentação

que a respalda. Consoante se pode verificar em Ofício nº 2/2011, subscrito pelo então Ministro

das Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, endereçado ao Senhor Governador, Cid

Ferreira Gomes, acusou-se o recebimento de correspondência tratando do interesse do Estado do

Ceará de que fosse incluído na pauta da XXXVIII Comissão Mista Brasil-Alemanha de

Cooperação Econômica, destacando-se o seguinte trecho, que denota a importância dos termos
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indicados naquele instrumento para fins de consecução da autorização de celebração da

operação de crédito.

“Estimaria conhecer a análise que a COFIEX está procedendo à Carta Consulta
com a possível urgência que me habilitaria a gestionar (sic) em prol da obtenção do
financiamento em questão.” (vide fl. 59)

Com efeito, é inegável que a indicação dos equipamentos constantes da Carta

Consulta, contemplando os órgãos co-executores que seriam beneficiados, e ainda a indicação do

percentual de execução em relação a esses órgãos envolvidos, deveria ter sido levado a termo

pela SECITECE, órgão que tomou para si a gestão do programa.

7.6 – Da aquisição das aeronaves em relação à empresa contratada

Outra constatação que merece questionamento junto à SECITECE acerca da

aquisição dos helicópteros é o fato de a empresa alemã com a qual o Estado do Ceará celebrou o

contrato de fornecimento com financiamento, MLW Intermed, não ser a fabricante dos

equipamentos adquiridos, tampouco instituição financeira ou organismo multilateral de fomento.

Em consulta ao sítio eletrônico www.mlw-intermed.com, observa-se que a empresa

contratada oferece serviços de consultoria na área hospitalar, de pesquisas e de segurança

pública. Também produz alguns equipamentos voltados a atender especificamente a essas

áreas, tais como “student-laboratório”, microscópio estéreo, fontes de luz, equipamentos de

laboratório para a área odontológica, chamando-se atenção para o item “dispositivos de

maquiagem”.

Essas verificações são evidenciadas a partir da tradução do conteúdo da referida

página eletrônica, cujos textos foram convertidos do alemão para o português, usando-se o

tradutor GOOGLE TRANSLATE, acessível em http://translate.google.com.br.

Para maior compreensão acerca da espécie, esta unidade técnica traz à colação

trechos extraídos da referida home-page e traduzidos na forma indicada (vide coletânea às

fls. 284/307):

Projetos
MLW Intermed Comércio e Empresa de Consultoria para Produtos e

Equipamentos de Saúde e Educação mbH tem uma longa tradição na
instrumentação complexa de projetos de instalações de saúde, educação,
formação e investigação.

A empresa oferece aos seus potencias clientes a solução completa, desde a
concepção de suas necessidades através de todas as fases de planejamento e
elaboração de conceitos financeiros para a instalação completa de hospitais,
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ambulatórios, centros de tratamento odontológicos, laboratórios de hospitais, bem
como para pesquisa e industrial organizações.

(...)

Bom dia e bem-vindos ao site da MLW Intermed.
Somos uma empresa que opera desde 1991, com sede em Schoeneiche b.

Berlim.
Nossos pontos fortes são a fabricação de tecnologia e maquiagem permanente

e fornecimento de equipamento completo de conjuntos e produtos individuais para
equipar estabelecimentos de saúde, pesquisa, ensino e treinamento.

Graças aos nossos anos de experiência, oferecemos-lhe uma base sólida como
uma fabricante e fornecedora de produtos de alta qualidade e um serviço
excepcional.

É claro, os nossos serviços inclui o serviço completo, desde a consultoria,
engenharia, design, instalação, comissionamento, treinamento de operadores
individuais para fornecimento de peças de reposição em todo o mundo.

Necessidades dos clientes individuais não são problema para nós, temos a
solução perfeita – não importa se para os salões de beleza, clínicas, consultórios
médicos, universidades, institutos de pesquisa, centros de formação profissional ou
escolas.

Conheça-nos. (Contato)
(Os trechos foram extraídos das fls. 286/287 e 295/296)

  Ainda na referida página eletrônica foi postada relação contendo diversos contratos

de aquisição firmados com a indigitada empresa, em vários países, dos quais se destacam 05

(cinco) com entes públicos brasileiros, sendo 02 no Estado do Ceará, reforçando a evidência de

que a empresa não opera com a produção ou comercialização de aeronaves, senão vejamos:

BRASIL 1993 -1997
Estado de Santa Catarina / Florianópolis
Fornecimento e instalação de equipamentos médicos e equipamentos
de laboratório, treinamento e testes de materiais para hospitais,
universidades, laboratórios de pesquisa e proteção ambiental com
financiamento de longo prazo.

BRASIL  1994 – 1996
Ministério Federal da Educação e Cultura / Brasília
Entrega de equipamentos de qualidade para mais de 50 universidades
e hospitais universitários no Estado brasileiro com financiamento de
longo prazo.

BRASIL 1998 – 1999
Ceará – Fortaleza
Entrega de equipamentos de alta qualidade técnica com financiamento
de longo prazo em três universidades, uma pesquisa e três centros de
formação profissional cientificamente orientados no estado.

BRASIL 2004-2006
Universidade do Estado de São Paulo
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Fornecimento, instalação e comissionamento de equipamentos de
alta qualidade técnica para wisschenschaftliche (palavra não traduzida) e
laboratórios de pesquisa com financiamento de longo prazo.

BRASIL 2007-2008
Ceará - Fortaleza
Fontes com financiamento à exportação de longo prazo de produtos
inovadores da moderna engenharia de equipamentos científicos com
os mais altos padrões de complexidade e amplitude da gama em
Secretaria do Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, UFC -
Universidade Federal do Ceará, com a UECE – Universidade Estadual do
Ceará e UVA – Universidade Estadual Vale do Acaraú. Um veículo
escada giratória com 55 m de comprimento do condutor, e muitas outras
características únicas sobre a Secretaria de Estado de Segurança Pública
e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará para o
salvamento e combate a incêndios e operações em arranha-céus.
(textos convertidos do alemão para o português por meio da página
eletrônica http://translate.google.com.br). (vide fls. 300/304)

Ora, as informações acima indicam um alinhamento parcial entre tais

contratações e a pretensão de aquisição indicada no Anexo III, parte integrante da Carta Consulta

à COFIEX, que não seguiu como componente do Pleito de Autorização de Operação de Crédito

junto ao Ministério da Fazenda e Senado Federal. Porém, não demonstram, de forma explícita,

que a empresa contratada era a produtora dos bens objetos dos contratos de aquisições que

foram celebrados naquele momento ou se fabricante de parte e somente comercializava outra

porção da gama de equipamentos que compõem, p. ex., um laboratório de pesquisa ou um

hospital.

De fato, essa mesma situação se configurou em relação à operação de aquisição

ora analisada, vez que não há qualquer indicativo, nos autos do processo relativo à contratação

da empresa alemã MLW Intermed, de que ela seja a fabricante ou sequer representante

comercial no Brasil ou na República Federal da Alemanha, de fábrica de aeronaves, ou mesmo

comercialize de forma habitual esse tipo de veículo, circunstância essa que merece maiores

esclarecimentos por parte da SECITECE.

Como evidência da constatação em relevo, esta ICE aponta um documento

denominado FATURA PROFORMA Nº MH/02-035-001ª, relativa à aquisição do helicóptero EC145

SN 9547 (fls. 102/120), modelo de aeronave produzido pela empresa EUROCOPTER GmbH,

essa sim, fabricante de diversos modelos de aeronaves tipo helicópteros, inclusive equipamentos

de combate (v. cópias extraídas do site http://www.eurocopter.com/site/en/ref/home.html, fls.

311/312).

http://translate.google.com.br/
http://www.eurocopter.com/site/en/ref/home.html
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A única possibilidade em que se vislumbra a participação da empresa MLW

Intermed nessa operação de compra e venda com financiamento, s.m.j., é na intenção de

perceber contraprestação financeira a título de “comissão”, já que a mesma não é instituição

financeira ou de fomento. Essa dúvida também deve ser dirimida pela SECITECE.

Mais um ponto que reforça o risco na operação a partir da empresa contratada é a

inexistência de comprovação da capacidade econômica da fornecedora para suportar os riscos

advindos de quaisquer defeitos de fabricação que os equipamentos adquiridos possam vir a

apresentar, bem como defeitos de montagem dos componentes. Essa condição econômica deve

ser levada em consideração em qualquer contratação, inclusive a que se operou por meio do

indigitado contrato de fornecimento.

Deve-se ressaltar que o fato de constar no instrumento de contrato cláusula

específica tratando da garantia a ser prestada pela fornecedora (v. cláusula terceira do Capítulo V

do Contrato, fl. 86), por si só não afasta o risco de inadimplemento. Até porque, quando sua

redação foi preparada, a intenção de aquisição girava em torno de equipamentos de valores

individuais bem inferiores aos que efetivamente foram adquiridos.

Assim, diante da situação fática em destaque, esta ICE entende ser necessário a

fixação de prazo para manifestação da SECITECE.

7.7 – Outros trechos do Parecer Técnico-Jurídico apresentado ao Senado

Federal indicando os objetivos do PROMOTEC

Ainda em exame à peça que compõe o Parecer Técnico-Jurídico de que trata o

Art. 32, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, e Art. 21 da Resolução nº 43/2001 do Senado

Federal, esta Inspetoria vem observar os itens que apontam os objetivos gerais e específicos do

programa PROMOTEC, senão vejamos:

Segundo o item 4.1 – Objetivo, fls. 422, o objetivo geral do projeto seria

modernizar instituições públicas do Estado do Ceará, por meio da aquisição de

equipamentos de alta tecnologia, para fortalecimento e ampliação da base

científica-tecnológica, proporcionando a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços

prestados à população cearense.

Já os objetivos específicos, dispostos na forma do item 4.2,  fls. 422/423, apresenta

5 (cinco) ações que segundo o governo precisariam ser trabalhadas para o atingimento do

objetivo geral, assim definidas:



PROCESSO Nº 06602/2013-8 -  CERTIFICADO Nº 050/2013  -  5ª ICE                                                                                      Pág. 24

 Estruturar unidades de pesquisa e formação tecnológica para atender às
demandas de expansão econômica do Estado;

 Fortalecer as universidades estaduais com equipamentos laboratoriais
destinados ao ensino, pesquisa e prestação de serviços, públicos e
privados, em áreas estratégicas do Estado;

 Dotar o sistema estadual de segurança pública e defesa social com
equipamentos especializados, que ampliem o atendimento das
demandas dos cidadãos;

 Estruturar Unidades Hospitalares de média e alta complexidade com
equipamentos capazes de diagnosticar doenças e agravos à saúde, de
forma eficiente e segura;

 Modernizar os laboratórios do órgão do sistema estadual de meio
ambiente, para das cumprimento ás normas estaduais e federais de
proteção, controle e utilização racional dos recursos ambientais e
fiscalizando a sua execução.

Diante do quadro que se verificou a partir do confronto dos termos da peça técnica

que instruiu o pleito junto ao Senado Federal com a efetiva execução contratual, torna-se

necessária a manifestação da SECITECE, também acerca da divergência entre os objetivos

previstos na peça técnica que compôs o pleito ao Senado Federal e as aquisições que de fato

ocorreram.

  7.8 – A execução do contrato de fornecimento com financiamento tinha como

real objetivo a aquisição dos helicópteros

 Prosseguindo ao exame da documentação, esta ICE deduz que a execução do

contrato de fornecimento firmado com a empresa MLW Intermed fugiu ao que foi proposto quando

de sua concepção.

Ora, como se pode observar pela leitura do Parecer Técnico, bem como da Carta

Consulta à COFIEX, foram estabelecidas metas físicas para a execução do programa (v. Quadro

1 do presente relatório). Ou seja, o projeto que foi submetido à autorização do Senado Federal

teria um único componente (aquisição de equipamentos), atendendo a ações em diversas áreas,

quais sejam, unidades de pesquisa e formação tecnológica, universidades estaduais, unidades

hospitalares, laboratórios do sistema estadual do meio ambiente e unidades de segurança

pública. Já as respectivas metas físicas seriam, respectivamente, a implantação de laboratórios,

teatros digitais, e hospitais, seguindo a linha apresentada pelo Governador do Estado na

apresentação da Mensagem nº 7262/2011, ao Poder Legislativo Estadual, conforme translado

abaixo:
O projeto prevê investimento em equipamentos laboratoriais para
universidades estaduais e unidades de pesquisa e formação tecnológica; em
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estruturação de unidades hospitalares de média e alta complexidade com
equipamentos capazes de diagnosticar doenças e agravos à saúde, de
forma eficiente e segura; equipamentos especializados que possibilitem ao
sistema estadual de segurança pública e defesa social a ampliação do
atendimento das demandas dos cidadãos; e, a modernização de órgãos dos
sistema estadual de meio ambiente. (vide fl. 359)

Mas o que de fato ocorreu foi o direcionamento do contrato de fornecimento e

financiamento para, estritamente, a aquisição de 03 helicópteros e 01 sistema de

rádio-comunicação digitalizado TETRAPOL, nos respectivos montantes e percentuais a seguir

discriminados:

Quadro 4 – Descrição dos bens adquiridos e seus percentuais em relação ao valor contratado
Nº ORDEM

DE COMPRA DESCRIÇÃO DOS BENS VALOR    (€ ) % (1) % (2) VALOR EM R$
(3)

01/2012
03 helicópteros modelo EC
145 (02 tipo Utility e 01 de tipo
Corporate)

46.139.330,00   78,44 92,27 123.012.067,71

02/2013
01 Sistema de
R á d i o - C o m u n i c a ç ã o
Digitalizado TETRAPOL

12.684.198,48 21,56 25,00 37.970.148,15

TOTAL 58.823.528,48 100,00 160.982.215,86

(1) Percentual em relação ao contrato de fornecimento considerando a contrapartida do Estado, que importa em           
 € 8.823.528,48.

(2) Percentual em relação ao contrato de fornecimento, considerando o valor financiado (€ 50.000.000,00).
(3) Convertido de euro para real com base na cotação da data de emissão da ordem de compra.
Acesso em: http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp

Ora, ao desconsiderar o que foi disposto nas peças técnicas, a SECITECE agiu de

forma a desviar o indigitado PROMOTEC da finalidade proposta desde sua concepção até a fase

de pleito ao Senado, fato esse que, somado as demais inconsistências até então levantadas,

torna necessário a oitiva da autoridade que será nominada no capítulo que tratará da proposta de

encaminhamento.

8 – A AQUISIÇÃO NÃO ATENDEU AO QUE DISCIPLINA À LEI Nº 8.666/1993

(Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública) E SUAS ALTERAÇÕES

  Extrai-se da documentação constante dos autos, que o Estado do Ceará celebrou

com a MLW Intermed contrato de Compra e Venda com financiamento externo com o objeto bem

definido no Capítulo I, Cláusula 1, fl. 76, nos seguintes termos:

O COMPRADOR obriga-se a adquirir da VENDEDORA, e esta a
fornecer-lhe, considerando o dispositivo do Projeto de Modernização
Tecnológica (PROMOTEC), equipamentos e instrumentos
técnico-científico e educacionais, bem como materiais e peças de
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reposição para áreas de saúde, segurança pública, ciência,
tecnologia e educação superior, ensino profissionalizante e Corpo
de Bombeiros fabricados na República Federal da Alemanha,
principalmente nos novos Estados, na forma das ordens de compra
que farão parte integrante do instrumento nos termos do Capítulo II a
seguir estipulado, até o valor de 58.823.529,41 Euros (cinquenta e oito
milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e nove euros e
quarenta e um cêntimos), nos termos da autorização de garantia para
exportação da EULER HERMES KREDIT – VERSICHERUNGS – AG,
Hamburgo, atuando para este feito como mandatário do Governo
Alemão, segundo as condições abaixo: (grifo nosso)

  Apesar da vinculação dada ao Contrato de que os equipamentos e instrumentos

técnico-científicos deverão ser adquiridos dos fabricados na República Federal da Alemanha, tal

regra não possui o condão de afastar o contexto legal das normas pátrias regentes da matéria

relacionada a compras públicas, quais sejam, a Constituição Federal e a Lei nº 8.666/1993.

  Na mesma linha de raciocínio, a Lei nº 14.948/2011, que autoriza o Estado do

Ceará a contratar financiamento junto ao MLW INTERMED HANDELS – UND

CONSULTINGGESELLSCHAFT FÜR ERZEUGNISSE UND AUSRÜSTUNGEN DES

GESUNDHEITS UND BILDUNGSWESENS MBH – MLW INTERMED, bem como o Projeto de

Resolução do Senado nº 35/2012, que autoriza o Estado do Ceará, nos termos da Constituição

Federal, a contratar operação de crédito externo com a empresa retromencionada no valor total

de € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros), são espécies distintas no ordenamento jurídico

dentro do procedimento para a obtenção da operação de crédito externo, e que não possui força

para afastar a ordem trazida pela legislação pátria específica sobre a matéria.

A Constituição de 1988, no seu Título III – Da Organização do Estado, Capítulo VII – Da

Administração Pública, Art. 37, inciso XXI, coloca como norma a ser seguida por todos os entes

federados nas aquisições públicas, o seguinte comando, in verbis:

Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(…)
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
(grifo nosso)
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Observa-se que a Carta Republicana apresenta um norma de efeito limitado, pois

apesar de evidenciar a obrigatoriedade da realização de licitação para os procedimentos de

aquisição de obras, serviços, compras e alienações na administração pública Federal, Estadual,

Distrital e dos Municípios, transferiu para legislação específica (Lei Ordinária) o poder de elencar

os casos em que poderia a administração pública afastar a regra constitucional de licitar.

  Em 21 de junho de 1993, foi sancionada a Lei nº 8.666/1993, que regulamentou o

dispositivo da Carta Magna, onde em seu  Art. 2º, apresentou o seguinte dispositivo:

Art. 2º – As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da Administração
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta
Lei.(grifo nosso)

Conforme extrai-se do texto legal acima, a regra adotada pela lei específica

continuou, como não podia ser diferente, adotando a licitação como procedimento necessário na

obtenção de obras, serviços, compras e alienação pela administração pública, entretanto, para

atender à exigência constitucional contida no Art. 37, XXI, criou as situações pelas quais o

procedimento licitatório poderia ser afastado, ou não caberia, definindo assim os casos

Dispensáveis de Licitação, Art. 24, incisos I a XXXI, e os casos em que é Inexigível a licitação,

Art. 25, incisos I a III.

  Ademais, a legislação regulamentadora não ficou somente na enunciação das

situações em que a regra licitatória poderia ser afastada, ou incabível, mas adotou exigências a

serem seguidas pelos gestores públicos quando utilizarem alguns dos dispositivos que

excepcionam a licitação, definindo no Art. 26 do normativo a seguinte regra:

Art. 26 – As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do Art. 17 e no inciso III
e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art.
25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final
do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados,
dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique
a dispensa, quando for o caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa de preço;
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os
bens serão alocados. (grifo nosso)



PROCESSO Nº 06602/2013-8 -  CERTIFICADO Nº 050/2013  -  5ª ICE                                                                                      Pág. 28

Assim sendo, não tem como a aquisição realizada por meio da contratação sob

exame ser distanciada do normativo pátrio que rege a matéria, pois o texto alberga todas as

situação possíveis de serem enfrentadas pelo gestor público, quais sejam, a obrigatoriedade da

licitação, como regra geral, e as situações em que a rigidez da norma pode ser afastada, com

dispensa ou inexigibilidade.

 Além do mais, o gestor público brasileiro encontra-se constitucionalmente vinculado

ao princípio da legalidade, onde não pode agir sem que lei disciplinadora o autorize, art. 37, caput

da Carta Maior.

Desse modo, baseado na legislação acima vazada, este órgão instrutivo entende

que a expressão utilizada pela SECITECE para alimentar no Portal da Transparência do Estado o

campo destinado a modalidade de licitação, para a aquisição dos Helicópteros, SEM LICITAÇÃO

(vide fl. 548), não encontra amparo na legislação pátria, pois como apresentado acima, a regra

geral é a Licitação, e nos casos em que a lei autoriza é possível uma Dispensa ou uma

Inexigibilidade, atendidas as formalidades do Art. 26 da Lei regente, mais nunca uma aquisição

SEM LICITAÇÃO.

  Por todo o exposto, torna-se necessário que a SECITECE apresente a esta Corte

de Contas a fundamentação legal utilizada para aquisição dos bens tratados nesta

Representação, acompanhada de toda documentação necessária para justificar a manifesta

vantagem na aquisição.

Vale destacar, que embora a SECITECE tenha apresentado documentos

relacionados a aquisição citando o Art. 24, inciso XIV da Lei de Licitações, fls. 552/562, esta

Inspetoria não pode aceitar tais peças como sendo o procedimento exigido por lei, uma vez que

as mesmas não atendem as exigências legais.

9 – CONCLUSÃO

  Ante o exposto, a 5ª Inspetoria de Controle Externo chegou à conclusão preliminar

de que:

1 – A SECITECE executou o contrato de fornecimento com financiamento

desconsiderando as peças que orientaram o Pleito de Autorização de Operação de Crédito, bem

como a Carta Consulta COFIEX, deixando de adquirir os equipamentos técnicos científicos
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indicados naquelas peças, consequentemente não atingindo os resultados pretendidos para o

respectivo programa;

2 – A SECITECE não criou uma Unidade de Gerenciamento do Projeto,

desatendendo ao que consta nas peças técnicas que compõem o Pleito de Autorização de

Operação de Crédito ao Senado Federal, bem como à Carta Consulta COFIEX;

3 – As ações previstas para a implementação do projeto, constantes do Pleito

apresentado ao Senado Federal e à COFIEX/MPOG, não foram implementadas pela SECITECE,

vez que as aquisições realizadas não possibilitam o cumprimento das metas físicas ali

consignadas;

4 – Há fortes indícios de que não houve a intenção, por parte da SECITECE, de

adquirir os equipamentos técnicos-científicos e hospitalares listados no Anexo III à Carta Consulta

COFIEX. O contrato de fornecimento foi firmado em agosto de 2012 e em novembro do mesmo

ano foi emitida ordem de compra para a aquisição dos 03 helicópteros, correspondendo a 92,27%

da operação de crédito;

5 – Apesar de constar na relação contratual como fornecedora, não restou

elucidado se a empresa MLW Intermed tem como objeto a comercialização de aeronaves tipo

helicópteros, vez que a real fabricante é a indústria EUROCOPTER GmbH. Ademais, de acordo

com as superficiais informações constantes na página eletrônica da contratada, a empresa alemã

ora se diz fabricante de equipamentos de laboratório e hospitalares, sem no entanto especificar

toda linha de produção, ora consta como prestadora de serviços de consultoria; não é instituição

financeira, tampouco agência de fomento internacional. Mesmo diante desse quadro, a

SECITECE demandou da empresa a aquisição de helicópteros.

6 – Não houve a comprovação da capacidade econômica da empresa contratada

para suportar os riscos advindos de quaisquer defeitos de fabricação que os equipamentos

adquiridos possam vir a apresentar, bem como defeitos de montagem dos componentes.

7 – A aquisição se operou desconsiderando as normas nacionais relativas a

licitações e contratos (Constituição Federal de 1988 e Lei nº 8.666/93), inexistindo processo
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licitatório ou de dispensa ou de inexigibilidade, bem como as formalidades preliminares que essas

hipóteses legais exigem.

  No ensejo, encaminha o feito a superior consideração, a fim de que, conhecida a

presente Representação, seja assinado prazo ao Sr. René Barreira Teixeira, Secretário da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para, nos termos do art. 5º LV da CF/1988, se manifestar

acerca das constatações acima relacionadas.

5ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO DA SECRETARIA GERAL DO

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de outubro de 2013.                                 

_____________________________
Rubens Cezar Parente Nogueira

                                       Diretor da 5ª ICE


