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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 
VOTO GC-7 

 
PROCESSO: TCE-RJ n° 215.291-3/18 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

ASSUNTO: AUDITORIA GOVERNAMENTAL EXTRAORDINÁRIA 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL EXTRAORDINÁRIA. 

VERIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, SOB OS ASPECTOS 

DA LEGALIDADE, DA LEGITIMIDADE E DA 

ECONOMICIDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES 

NO PLANEJAMENTO E NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

FUNDADO RECEIO DE DANO AO ERÁRIO E AO 

INTERESSE PÚBLICO. CONCESSÃO DE TUTELA 

PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO. COMUNICAÇÃO. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. 

Trata-se de Auditoria Governamental Extraordinária realizada na Prefeitura 

Municipal de Campos dos Goytacazes, no período de 07/05/2018 a 25/05/2018, 

com o objetivo de verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade das 

contratações de serviços de locação de ambulâncias no Município desde 2014, 

em cumprimento à determinação exarada nos autos do Processo TCE-RJ 

nº 203.442-6/17, em Sessão Plenária de 03/04/2018. 

A Auditoria em questão abrangeu os Contratos nº 233/14, 355/14, 002/15, 

032/15, 053/15, 133/15 e seus respectivos termos aditivos, celebrados com a 

sociedade empresária Prime Administração e Serviços EIRELI, todos tendo como 

objeto a contratação de serviços de locação de ambulância, com motorista e sem 

fornecimento de combustível, para atender às necessidades dos órgãos da 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no valor total de 

R$ 58.717,691,89. 
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Tramitam em apenso, por conexão processual, os 22 (vinte e dois) 

processos relacionados na tabela abaixo, os quais serão abarcados por este 

Voto: 

Processo TCE-RJ nº Natureza Objeto 

228.958-8/14 Ato de Dispensa de Licitação Locação de ambulâncias 

220.532-4/14 Contrato nº 233/14 Locação de ambulâncias 

222.086-1/15 Contrato nº 233/14 (cópia) Locação de ambulâncias 

201.467-0/16 Ato de Dispensa de Licitação Locação de ambulâncias 

222.597-0/15 Contrato nº 355/14 Locação de ambulâncias 

209.329-6/15 Contrato nº 002/2015 Locação de ambulâncias 

205.222-6/16 1º Termo Aditivo Prorrogação de prazo 

810.166-1/16 2º Termo Aditivo Acréscimo de serviços 

210.368-5/17 4º Termo Aditivo 
Alteração do nome empresarial, 
natureza jurídica e sede da 
contratada 

214.759-2/15 Contrato nº 032/2015 Locação de ambulâncias 

801.544-2/16 1º Termo Aditivo Prorrogação de prazo 

203.443-0/17 2º Termo Aditivo Redução do valor contratual 

210.369-9/17 3º Termo Aditivo 
Alteração do nome empresarial, 
natureza jurídica e sede da 
contratada 

218.290-4/15 Contrato nº 053/2015 Locação de ambulâncias 

807.840-6/16 1º Termo Aditivo Prorrogação de prazo 

203.444-4/17 2º Termo Aditivo Redução do valor contratual 

210.371-2/17 3º Termo Aditivo 
Alteração do nome empresarial, 
natureza jurídica e sede da 
contratada 

805.258-1/15 Contrato nº 133/15 Locação de ambulâncias 

828.587-7/16 1º Termo Aditivo Prorrogação de prazo 

203.445-8/17 2º Termo Aditivo Redução do valor contratual 

210.372-6/17 3º Termo Aditivo 
Alteração de nome, natureza 
jurídica e sede 

203.442-6/17 
3º Termo Aditivo ao Contrato 

nº 002/2015 
Renegociação de desconto de 
20% 

 

Após a realização dos trabalhos, a 2ª Coordenadoria de Auditoria Municipal 

elaborou o Relatório de Auditoria constante da peça eletrônica “23/10/2018 - 

Informação da 2ª CAM”, sugerindo o que se segue: 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Considerando que os aspectos referentes à responsabilização estão 
consignados em matriz própria em anexo ao presente relatório 
(APXX – “Arquivo Matriz de Responsabilização”); 

Considerando os requisitos de fumus boni juris e periculum in mora, 
e de forma a tutelar o interesse público em risco e prevenir grave 
dano à Fazenda Pública de reposição incerta (inc. XIV, art. 142 do 
Regimento Interno aprovado pela Deliberação TCE n.º 167/92). 

Considerando que o STF, através da Suspensão de Segurança (SS) 
n.º 5182, fixou entendimento garantindo aos tribunais de contas a 
prerrogativa para suspender alguns dos efeitos de contratos 
potencialmente danosos ao interesse público e aos princípios 
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constitucionais dispostos no art. 37 da Constituição da República, 
como é o presente caso;  

Considerando que o Tribunal de Contas do Estado no exercício do 
Poder Geral de Cautela, pode determinar medidas que assegurem o 
resultado final dos processos administrativos sob sua 
responsabilidade; 

Considerando o princípio da continuidade do serviço público, que os 
serviços de transporte de pacientes pelo Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (SAMU 192) e de transferências e transportes 
inter-hospitalares e entre as demais unidades de saúde não podem 
sofrer interrupção, sob pena de violação ao direito à vida, à 
saúde e a dignidade humana; 

Considerando o custo injustificado da contratação de locação de 
ambulâncias com condutores;  

Considerando o contraditório e a ampla defesa, nos termos 
estabelecidos pela Carta Magna; 

Pelo exposto, sugere-se ao Corpo Deliberativo desta Corte de 
Contas, independentemente de outras providências que julgar 
convenientes, as seguintes propostas: 

5.1. Liminarmente, Concessão de Tutela Provisória, com fulcro no 
art. 84-A c/c art. 142, inciso XIV, ambos do Regimento Interno desta 
Corte de Contas aprovado pela Deliberação TCE n.º 167/92 (com 
alteração dada pela Deliberação TCE n.º 291/18), para que a  
Administração Municipal de Campos dos Goytacazes adote 
providências imediatas junto à contratada, Prime Administração e 
Serviços Eirelli, adotando as medidas administrativas e judiciais 
necessária ao fiel cumprimento contratual, de forma a cessar as 
irregularidades detectadas, bem como para que sejam prontamente 
disponibilizadas as ambulâncias locadas em perfeito estado de uso, 
evitando assim danos à integridade física dos pacientes 
transportados, funcionários, transeuntes e outros condutores nas vias 
de tráfego e eliminando o risco de prejuízo ao serviço de socorro 
prestado às vítimas de acidentes e aos pacientes em geral, em face 
do exposto no presente relatório de auditoria. 

5.2. Comunicação ao atual Prefeito Municipal e ao atual Secretário 
Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, nos termos do 
artigo 6º, § 1º da Deliberação TCE n.º 204/96, para que comprovem, 
em prazo a ser determinado pelo Plenário, as providências adotadas 
para o fiel cumprimento das cláusulas contratuais, sob pena de 
incidência de multa diária, em valor a ser definido pelo plenário, até 
seu efetivo cumprimento na forma dos arts. 15 e 537, § 4º da Lei 
Federal n.º 13.105/15 c/c art. 4 º, XIII, e 180 do Regimento Interno 
desta Corte aprovado pela Deliberação TCE n.º 167/92. 

5.3. Regularizar os serviços de transporte de pacientes para Rede de 
Urgência e Emergência (RUE) 

5.4. Demonstrar estudos adequados à demanda de transporte de 
pacientes para a Rede de Urgência e Emergência (RUE) de acordo 
com a Política Nacional de Urgência e Emergência e a Política 
Nacional de Regulação em Saúde (Portaria GM/MS nº 2048/2002; 
Portaria GM/MS 1010/2012; PRC n.º 02/2017, Anexo XXVI; PRC nº 
03/2017, Anexo III). O estudo deverá, necessáriamente, conter:   
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5.4.1. A viabilidade da adequação política de atenção de urgência e 
emergência bem como das políticas regulatórias relacionadas; 

5.4.2. A regionalização do atendimento às urgências com articulação 
das diversas redes de atenção e acesso regulado aos serviços de 
saúde, adequando a estrutura do SAMU e com melhorias na atenção 
à urgência e emergência; 

5.4.3. A regulação articulada entre todos os componentes da Rede 
de Atenção às Urgências com garantia da equidade e integralidade 
do cuidado.  

5.4.4. A avaliação e a redefinição, se for o caso, dos serviços de 
veículos contratados como “aluguel de ambulâncias do Tipo A”, 
lotadas nas unidades de saúde para serviços de próprios de 
“assistência social”, encaminhado a gestão contratual para órgão 
municipal competente, que ficará responsável pela definição do 
quantitativo de mão-de-obra terceirizada, necessária a condução dos 
veículos; 

5.5. Atendido o item 5.4, demonstração científica da maior 
vantajosidade entre o modelo de locação ou compra de veículos; 

5.6. Abster-se de renovações contratuais até a regularização dos 
serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde em sua 
plenitude, caso em que, haverá de permanecer a excepcionalidade 
da medida cautelar,  apresentando, ainda, justificativas quanto a não 
conclusão dos estudos técnicos e adoção  das providências 
propostas, conforme resultado dos estudos determinados nos itens 
5.4 e 5.5. 

5.7. Conversão do presente processo em Tomada de Contas 
“ex-officio”, conforme dispõe o art. 52 da Lei Complementar 
Estadual n.º 63/90 c/c o parágrafo único do artigo 12 do mesmo 
diploma legal, em face dos seguintes fatos: 

5.7.1. Inexecução contratual quanto à reposição imediata de 
ambulâncias sem condições de uso em prazo máximo de 2 (duas) 
horas; (achado 14) 

5.7.2. Inexecução contratual em face da não realização de 
manutenções preventiva e corretiva das ambulâncias locadas;  
(achado 15) 

5.7.3. Inexecução contratual em face da ausência e da precariedade 
dos equipamentos de ar condicionado e de exaustão nas 
ambulâncias; (achado 16) 

5.7.4. Inexecução contratual em face da ausência, da precariedade, 
da má conservação e de inconformidades mecânicas dos veículos; 
(achado 17) 

5.7.5. Inexecução contratual em face da ausência e da precariedade 
dos equipamentos obrigatórios nas ambulâncias; (achado 18) 

5.7.6. Inexecução contratual, em face da ausência dos itens 
obrigatórios, da Maleta de Urgência, Maleta de Acesso Venoso e 
Maleta de Parto; (achado 19) 

5.7.7. Inexecução contratual, em face da ausência dos itens 
obrigatórios relativos a materiais diversos exigíveis na locação das 
ambulâncias; (achado 20) 

5.7.8. Inexecução contratual em face da omissão quanto à 
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obrigatória contratação dos seguros das ambulâncias pela 
contratada; (achado 21) 

5.7.9. Inexecução contratual em face da omissão quanto à 
obrigatória substituição das ambulâncias que registram rodagem 
acima de 100.000 km ou se apresentam com mais de 2 (dois) anos 
de uso; (achado 22) 

5.7.10. Inexecução contratual em face da omissão quanto à entrega 
no início do contrato de ambulância com no máximo 12 (doze) meses 
de uso; (achado 23) 

5.7.11. Inexecução contratual quanto à obrigatoriedade de 
adesivação (envelopagem) das ambulâncias consoante padrão 
estabelecido pela Prefeitura Municipal; (achado 24) 

5.7.12. Cobrança indevida como custo da locação de ambulância já 
depreciada; (achado 36) 

5.8. Citação solidária aos responsáveis a seguir relacionados, 
consoante disposto na Lei Complementar Estadual n.º 63/90, art. 17, 
inciso II c/c §3º do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ n.º 204/96, para 
que apresentem razões de defesa ou recolham ao erário os 
respectivos débitos:  

5.8.1. ao Secretário Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoas e Contratos de Campos dos Goytacazes à época, Sr. 
Fábio Augusto Ribeiro Viana, ordenador secundário de despesas da 
contratação de que trata o processo administrativo n.º 
2014.115.001191-2PR; à Prefeita Municipal de Campos dos 
Goytacazes, Sra. Rosangela Rosinha Garotinho Barros Assed 
Matheus de Oliveira, ordenadora de despesas principal; e à Prime 
Administração e Serviços Eirelli, na pessoa do seu representante 
legal, no período compreendido entre o início da contratação até 31 
de dezembro de 2016: (achados 14 a 25 e 36) 

5.8.1.1. débito apurado equivalente a 6.827.939,73 UFIR-RJ, na 
forma exposta no tópico “3 – Dano ao Erário” do presente relatório:  

 

Órgão gestor Exercício 
Glosas em 

UFIR-RJ 
Quadro 15 

Glosas em 
UFIR-RJ 
Quadro 6 

Dano total em 
UFIR-RJ 

Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoas – gestão 2013/2016 

2014 1.077.784,11 0,00 1.077.784,11 

Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoas – gestão 2013/2016 

2015 2.190.636,60 0,00 2.190.636,60 

Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoas – gestão 2013/2016 

2016 3.433.809,97 125.709,05 3.559.519,02 

Totais 6.702.230,68 125.709,05 6.827.939,73 

 

5.8.2. ao atual Secretário Municipal de Gestão Pública de Campos 
dos Goytacazes, Sr. André Luiz Gomes de Oliveira, ordenador de 
despesas secundário da contratação de que trata o processo 
administrativo n.º 2014.115.001191-2PR; ao atual Prefeito 
Municipal de Campos dos Goytacazes, Sr. Rafael Paes Barbosa 
Diniz Nogueira, ordenador de despesas principal, no período 
compreendido entre 01 de janeiro de 2017  a 30 de junho de 2017; e 
à Prime Administração e Serviços Eirelli, na pessoa do seu 
representante legal, no período compreendido a partir de 1º de 
janeiro de 2017: (achados 14 a 25 e 36): 

5.3.2.1. débito apurado equivalente a 1.593.014,97 UFIR-RJ, na 
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forma exposta no tópico “3 – Dano ao Erário” do presente relatório:  

Órgão gestor Exercício 
Glosas em 

UFIR-RJ 
Quadro 15 

Glosas em 
UFIR-RJ 
Quadro 6 

Dano total em 
UFIR-RJ 

Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoas – gestão 2017/2020 

2017 1.250.788,27 342.226,70 1.593.014,97 

 

5.8.3. à Secretária Municipal de Saúde de Campos dos 
Goytacazes, Sra. Fabiana de Mello Catalani Rosa, gestora do Fundo 
Municipal de Saúde e ordenadora de despesas secundária da 
contratação de que trata o processo administrativo n.º 
2014.115.001191-2PR; ao atual Prefeito Municipal de Campos dos 
Goytacazes, Sr. Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira, ordenador de 
despesas principal; e à Prime Administração e Serviços Eirelli, na 
pessoa do seu representante legal, no período compreendido a partir 
de 1º de janeiro de 2017: (achados 14 a 25 e 36): 

5.8.3.1. débito apurado equivalente a 1.336.694,50 UFIR-RJ, na 
forma exposta no tópico “3 – Dano ao Erário” do presente relatório: 

Órgão gestor Exercício 
Glosas em 

UFIR-RJ 
Quadro 15 

Glosas em 
UFIR-RJ 
Quadro 6 

Dano total em 
UFIR-RJ 

Secretaria Municipal de Saúde – gestão 
2017/2020 

2017 1.204.667,25 132.027,25 1.336.694,50 

5.9. Notificação ao Secretário Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoas e Contratos de Campos dos Goytacazes à 
época, Sr. Fábio Augusto Ribeiro Viana, bem como, consoante §2º 
do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ n.º 204/96, para que apresente 
razões de defesa, em prazo a ser fixado, contado da ciência da 
decisão desta Corte, juntando documentação comprobatória para as 
irregularidades a seguir relacionadas: 

5.9.1. quanto à ausência de pesquisa de preços detalhada em 
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários, em face da compra realizada por meio do processo 
administrativo n.º 2014.115.001191-2PR; (achado 01) 

5.9.2. quanto à majoração de preços da locação de ambulâncias nos 
seguintes percentuais: Tipo A (25,12%), Tipo B (28,80%) e Tipo D 
(40,73%), após cancelamento de fornecimento contratado por meio 
de certame licitatório e posterior contratação por dispensa da firma 
Prime, sem quaisquer justificativas plausíveis para tanto; (achado 
02) 

5.9.3. quanto a não verificação acerca da vantajosidade e da 
economicidade da contratação, tendo em vista, inclusive quanto à 
compra de veículos apresentar-se mais vantajosa do que a locação, 
bem como em face das irregularidades observadas na execução 
contratual; (achado 03) 

5.9.4. quanto ao requerimento e gestão dos contratos de locação de 
ambulância com condutores por órgão incompetente e estranho às 
políticas de saúde do município que deveriam ocorrer por meio do 
Fundo Municipal de Saúde; (achado 04) 

5.9.5. quanto à fabricação de dispensa de licitação quando da 
contratação direta da empresa Prime, após a rescisão de empresa 
contratada por meio de certame licitatório anterior, resultando, 
inclusive, em preços majorados de forma injustificada; (achado 05) 
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5.9.6. quanto à ausência de quantificação do número e da descrição 
da caracteristica das ambulâncias locadas nos instrumentos 
contratuais na compra realizada por meio do processo administrativo 
n.º 2014.115.001191-2PR; (achado 06) 

5.9.7. quanto à coexistência de 4 (quatro) contratos celebrados com 
a mesma empresa relacionados a um mesmo objeto relativo à 
compra realizada por meio do processo administrativo n.º 
2014.115.001191-2PR; (achado 07) 

5.9.8. modificação quantitativa do objeto contratual sem justificativa 
ou requisição do órgão  competente, em face, inclusive a 
exorbitância do diposto no §1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
(achado 08) 

5.9.9. prorrogação dos contratos, por meio de termos aditivos, sem 
autorização formal da autoridade competente e justificativa quanto à 
vantajosidade de preços e condições; (achado 09) 

5.9.10. quanto à a ausência de estudos para atendimento da 
demanda de transporte de pacientes pela Secretaria Municipal de 
Saúde e pela Fundação Municipal de Saúde de Campos dos 
Goytacazes; (achado 10) 

5.9.11. quanto a não formação e não disponibilização de equipe com 
técnico ou auxiliar de enfermagem para os atendimentos efetuados 
pelas ambulâncias do tipo A, visto que apenas o condutor (motorista) 
da firma contratada se faz presente nos atendimentos; (achado 28) 

5.9.12. quanto às ambulâncias do Tipo D transportarem categorias 
de pacientes que prescindem de seus serviços, ou seja, poderiam 
ser atendidas por ambulâncias de outras categorias, de custo menor; 
(achado 29) 

5.9.13. inexistência de fiscalização efetiva do objeto dos contratos, 
frustrando o interesse público do ofício, em detrimento das 
prescrições legais contidas nos artigos 58, inciso III, 67, §1º e 73, 
todos da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal, assim como a legislação municipal de que trata 
a matéria; (achado 32) 

5.9.14. atestação irregular de serviços, sem a verificação da correta 
prestação dos mesmos, em face das diversas inexecuções e 
irregularidades observadas no presente relatório; (achado 32) 

5.9.15. realização de liquidação de despesa com base em parecer 
fiscal precário e desprovido de elementos idôneos acerca da efetiva 
prestação do serviço e/ou entrega de produtos, sem a observância 
parâmetros legais prescritos nos incisos II e III, §1º, artigo 63, da Lei 
Federal n.º 4.320/64; (achado 33) 

5.9.16. ordenação e efetivação de pagamento, sem a observância de 
parâmetro legal prescrito no inciso III, §2º, artigo 63, da Lei Federal 
n.º 4.320/64; (achado 34) 

5.10. Notificação à Prefeita Municipal de Campos dos Goytacazes à 
época, Sra. Rosangela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de 
Oliveira, consoante §2º do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ n.º 
204/96, para que apresente razões de defesa, em prazo a ser fixado, 
contado da ciência da decisão desta Corte, juntando documentação 
comprobatória para as irregularidades a seguir relacionadas: 
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5.10.1. quanto à majoração de preços da locação de ambulâncias 
nos seguintes percentuais: Tipo A (25,12%), Tipo B (28,80%) e Tipo 
D (40,73%), após cancelamento de fornecimento contratado por meio 
de certame licitatório e posterior contratação por dispensa da firma 
Prime, sem quaisquer justificativas plausíveis para tanto; (achado 
02) 

5.10.2. quanto a não verificação acerca da vantajosidade e da 
economicidade da contratação, tendo em vista, inclusive quanto à 
compra de veículos apresentar-se mais vantajosa do que a locação, 
bem como em face das irregularidades observadas na execução 
contratual; (achado 03) 

5.10.3. quanto ao requerimento e gestão dos contratos de locação de 
ambulância com condutores por órgão incompetente e estranho às 
políticas de saúde do município que deveriam ocorrer por meio do 
Fundo Municipal de Saúde; (achado 04) 

5.10.4. quanto à fabricação de dispensa de licitação quando da 
contratação direta da empresa Prime, após a rescisão de empresa 
contratada por meio de certame licitatório anterior, resultando, 
inclusive, em preços majorados de forma injustificada; (achado 05) 

5.10.5. modificação quantitativa do objeto contratual sem justificativa 
ou requisição do órgão  competente, em face, inclusive a 
exorbitância do diposto no §1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
(achado 08) 

5.10.6. prorrogação dos contratos, por meio de termos aditivos, sem 
autorização formal da autoridade competente e justificativa quanto à 
vantajosidade de preços e condições; (achado 09) 

5.10.7. ausência de Implantação dos Complexos Reguladores - 
Ausência de Planejamento da Central de Regulação (SAMU 192) 
conforme estabelecido pelo Plano de Ação Regional de 2015 
(Implantação da RUE na Região Norte); (achado 11) 

5.10.8. quanto a não formação e não disponibilização de equipe com 
técnico ou auxiliar de enfermagem para os atendimentos efetuados 
pelas ambulâncias do tipo A, visto que apenas o condutor (motorista) 
da firma contratada se faz presente nos atendimentos; (achado 28) 

5.10.9. quanto às ambulâncias do Tipo D transportarem categorias 
de pacientes que prescindem de seus serviços, ou seja, poderiam 
ser atendidas por ambulâncias de outras categorias, de custo menor; 
(achado 29) 

5.10.10. inexistência de fiscalização efetiva do objeto dos contratos, 
frustrando o interesse público do ofício, em detrimento das 
prescrições legais contidas nos artigos 58, inciso III, 67, §1º e 73, 
todos da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal, assim como a legislação municipal de que trata 
a matéria; (achado 32) 

5.10.11. atestação irregular de serviços, sem a verificação da correta 
prestação dos mesmos, em face das diversas inexecuções e 
irregularidades observadas no presente relatório; (achado 32) 

5.10.12. realização de liquidação de despesa com base em parecer 
fiscal precário e desprovido de elementos idôneos acerca da efetiva 
prestação do serviço e/ou entrega de produtos, sem a observância 
parâmetros legais prescritos nos incisos II e III, §1º, artigo 63, da Lei 
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Federal n.º 4.320/64; (achado 33) 

5.10.13. ordenação e efetivação de pagamento, sem a observância 
de parâmetro legal prescrito no inciso III, §2º, artigo 63, da Lei 
Federal n.º 4.320/64; (achado 34) 

5.11. Notificação ao Secretário Municipal de Saúde de Campos dos 
Goytacazes à época (de 21/06/2013 a 15/12/2015), Sr. Francisco 
Arthur de Souza Oliveira, consoante §2º do artigo 6º da Deliberação 
TCE/RJ n.º 204/96, para que apresente razões de defesa, em prazo 
a ser fixado, contado da ciência da decisão desta Corte, juntando 
documentação comprobatória para as irregularidades a seguir 
relacionadas: 

5.11.1. ausência de Implantação dos Complexos Reguladores - 
Ausência de Planejamento da Central de Regulação (SAMU 192) 
conforme estabelecido pelo Plano de Ação Regional de 2015 
(Implantação da RUE na Região Norte); (achado 11) 

5.12. Notificação ao Secretário Municipal de Saúde de Campos dos 
Goytacazes à época (de 15/12/2015 a 31/12/2016), Sr. Geraldo 
Augusto Pinto Venâncio, consoante §2º do artigo 6º da Deliberação 
TCE/RJ n.º 204/96, para que apresente razões de defesa, em prazo 
a ser fixado, contado da ciência da decisão desta Corte, juntando 
documentação comprobatória para as irregularidades a seguir 
relacionadas: 

5.12.1. ausência de Implantação dos Complexos Reguladores - 
Ausência de Planejamento da Central de Regulação (SAMU 192) 
conforme estabelecido pelo Plano de Ação Regional de 2015 
(Implantação da RUE na Região Norte); (achado 11) 

5.13. Notificação ao atual Secretário Municipal de Gestão Pública de 
Campos dos Goytacazes, Sr. André Luiz Gomes de Oliveira, 
consoante §2º do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ n.º 204/96, para 
que apresente razões de defesa, em prazo a ser fixado, contado da 
ciência da decisão desta Corte, juntando documentação 
comprobatória para as irregularidades a seguir relacionadas: 

5.13.1. quanto ao requerimento e gestão dos contratos de locação de 
ambulância com condutores por órgão incompetente e estranho às 
políticas de saúde do município que deveriam ocorrer por meio do 
Fundo Municipal de Saúde; (achado 04) 

5.13.2. modificação quantitativa do objeto contratual sem justificativa 
ou requisição do órgão  competente, em face, inclusive a 
exorbitância do diposto no §1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
(achado 08) 

5.13.3. prorrogação dos contratos, por meio de termos aditivos, sem 
autorização formal da autoridade competente e justificativa quanto à 
vantajosidade de preços e condições; (achado 09) 

5.13.4. quanto a não formação e não disponibilização de equipe com 
técnico ou auxiliar de enfermagem para os atendimentos efetuados 
pelas ambulâncias do tipo A, visto que apenas o condutor (motorista) 
da firma contratada se faz presente nos atendimentos; (achado 28) 

5.13.5. quanto às ambulâncias do Tipo D transportarem categorias 
de pacientes que prescindem de seus serviços, ou seja, poderiam 
ser atendidas por ambulâncias de outras categorias, de custo menor; 
(achado 29) 
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5.13.6. inexistência de fiscalização efetiva do objeto dos contratos, 
frustrando o interesse público do ofício, em detrimento das 
prescrições legais contidas nos artigos 58, inciso III, 67, §1º e 73, 
todos da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal, assim como a legislação municipal de que trata 
a matéria; (achado 32) 

5.13.7. atestação irregular de serviços, sem a verificação da correta 
prestação dos mesmos, em face das diversas inexecuções e 
irregularidades observadas no presente relatório; (achado 32) 

5.13.8. realização de liquidação de despesa com base em parecer 
fiscal precário e desprovido de elementos idôneos acerca da efetiva 
prestação do serviço e/ou entrega de produtos, sem a observância 
parâmetros legais prescritos nos incisos II e III, §1º, artigo 63, da Lei 
Federal n.º 4.320/64; (achado 33) 

5.13.9. ordenação e efetivação de pagamento, sem a observância de 
parâmetro legal prescrito no inciso III, §2º, artigo 63, da Lei Federal 
n.º 4.320/64; (achado 34) 

5.14. Notificação ao atual Prefeito Municipal de Campos dos 
Goytacazes, Sr. Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira, consoante §2º 
do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ n.º 204/96, para que apresente 
razões de defesa, em prazo a ser fixado, contado da ciência da 
decisão desta Corte, juntando documentação comprobatória para as 
irregularidades a seguir relacionadas: 

5.14.1. quanto ao requerimento e gestão dos contratos de locação de 
ambulância com condutores por órgão incompetente e estranho às 
políticas de saúde do município que deveriam ocorrer por meio do 
Fundo Municipal de Saúde; (achado 04) 

5.14.2. modificação quantitativa do objeto contratual sem justificativa 
ou requisição do órgão  competente, em face, inclusive a 
exorbitância do diposto no §1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
(achado 08) 

5.14.3. prorrogação dos contratos, por meio de termos aditivos, sem 
autorização formal da autoridade competente e justificativa quanto à 
vantajosidade de preços e condições; (achado 09) 

5.14.4. ausência de Implantação dos Complexos Reguladores - 
Ausência de Planejamento da Central de Regulação (SAMU 192) 
conforme estabelecido pelo Plano de Ação Regional de 2015 
(Implantação da RUE na Região Norte); (achado 11) 

5.14.5. quanto à ausência de critério técnico para indicação dos 
responsáveis (encarregados) das unidades de saúde do município; 
(achado 13) 

5.14.6. não adoção de providências eficazes de limpeza e 
higienização das ambulâncias do município, de forma a prevenir 
riscos e agravamento das condições de saúde dos pacientes 
transportados, na forma prevista na legislação de que trata a matéria; 
(achado 27) 

5.14.7. quanto a não formação e não disponibilização de equipe com 
técnico ou auxiliar de enfermagem para os atendimentos efetuados 
pelas ambulâncias do tipo A, visto que apenas o condutor (motorista) 
da firma contratada se faz presente nos atendimentos; (achado 28) 
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5.14.8. quanto às ambulâncias do Tipo D transportarem categorias 
de pacientes que prescindem de seus serviços, ou seja, poderiam 
ser atendidas por ambulâncias de outras categorias, de custo menor; 
(achado 29) 

5.14.9. iinexistência de fiscalização efetiva do objeto dos contratos, 
frustrando o interesse público do ofício, em detrimento das 
prescrições legais contidas nos artigos 58, inciso III, 67, §1º e 73, 
todos da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal, assim como a legislação municipal de que trata 
a matéria; (achado 32) 

5.14.10. atestação irregular de serviços, sem a verificação da correta 
prestação dos mesmos, em face das diversas inexecuções e 
irregularidades observadas no presente relatório; (achado 32) 

5.14.11. realização de liquidação de despesa com base em parecer 
fiscal precário e desprovido de elementos idôneos acerca da efetiva 
prestação do serviço e/ou entrega de produtos, sem a observância 
parâmetros legais prescritos nos incisos II e III, §1º, artigo 63, da Lei 
Federal n.º 4.320/64; (achado 33) 

5.14.12. ordenação e efetivação de pagamento, sem a observância 
de parâmetro legal prescrito no inciso III, §2º, artigo 63, da Lei 
Federal n.º 4.320/64; (achado 34) 

5.15. Notificação à atual Secretária Municipal de Saúde de Campos 
dos Goytacazes, Sra. Fabiana de Mello Catalani Rosa, consoante 
§2º do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ n.º 204/96, para que 
apresente razões de defesa, em prazo a ser fixado, contado da 
ciência da decisão desta Corte, juntando documentação 
comprobatória para as irregularidades a seguir relacionadas: 

5.15.1. modificação quantitativa do objeto contratual sem justificativa 
ou requisição do órgão  competente, em face, inclusive a 
exorbitância do diposto no §1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
(achado 08) 

5.15.2. prorrogação dos contratos, por meio de termos aditivos, sem 
autorização formal da autoridade competente e justificativa quanto à 
vantajosidade de preços e condições; (achado 09) 

5.15.3. ausência de Implantação dos Complexos Reguladores - 
Ausência de Planejamento da Central de Regulação (SAMU 192) 
conforme estabelecido pelo Plano de Ação Regional de 2015 
(Implantação da RUE na Região Norte); (achado 11) 

5.15.4. ausência do monitoramento e avaliação da qualidade dos 
serviços por meio de indicadores de desempenho e produção 
ambulatorial que investiguem a resolutividade da atenção e que 
justifiquem a quantidade demandada de unidades móveis e mão de 
obra locadas em função do consumo; (achado 12) 

5.15.5. ausência de critério técnico para indicação dos responsáveis 
(encarregados) das unidades de saúde do município; (achado 13) 

5.15.6. não adoção de providências eficazes de limpeza e 
higienização das ambulâncias do município, de forma a prevenir 
riscos e agravamento das condições de saúde dos pacientes 
transportados, na forma prevista na legislação de que trata a matéria; 
(achado 27) 
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5.15.7. quanto a não formação e não disponibilização de equipe com 
técnico ou auxiliar de enfermagem para os atendimentos efetuados 
pelas ambulâncias do tipo A, visto que apenas o condutor (motorista) 
da firma contratada se faz presente nos atendimentos; (achado 28) 

5.15.8. quanto às ambulâncias do Tipo D transportarem categorias 
de pacientes que prescindem de seus serviços, ou seja, poderiam 
ser atendidas por ambulâncias de outras categorias, de custo menor; 
(achado 29) 

5.15.9. Omissão quanto à gestão efetiva do objeto dos contratos 
decorrentes da compra de que trata o processo administrativo n.º 
2014.115.001191-2PR, frustrando o interesse público do ofício, ao 
arrepio das prescrições legais contidas no Decreto Municipal n.º 
304/13 e das designações dadas pelas Portarias n.os 417/17 e 09/18; 
(achado 31) 

5.15.10. Omissão quanto à indispensável atestação das notas fiscais 
pelo gestor do contrato na forma exigida pelo artigo 5º do Decreto 
Municipal n.º 304/13 (alterado pelo Decreto Municipal n.º 231/16); 
(achado 31) 

5.15.11. inexistência de fiscalização efetiva do objeto dos contratos, 
frustrando o interesse público do ofício, em detrimento das 
prescrições legais contidas nos artigos 58, inciso III, 67, §1º e 73, 
todos da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal, assim como a legislação municipal de que trata 
a matéria; (achado 32) 

5.15.12. atestação irregular de serviços, sem a verificação da correta 
prestação dos mesmos, em face das diversas inexecuções e 
irregularidades observadas no presente relatório; (achado 32) 

5.16. Notificação ao atual gestor dos contratos decorrentes da 
compra de que trata o processo administrativo n.º 2014.115.001191-
2PR, Sr. Diogo Novas Barreto, consoante §2º do artigo 6º da 
Deliberação TCE/RJ n.º 204/96, para que apresente razões de 
defesa, em prazo a ser fixado, contado da ciência da decisão desta 
Corte, juntando documentação comprobatória para as irregularidades 
a seguir relacionadas: 

5.16.1. Omissão quanto à gestão efetiva do objeto dos contratos 
decorrentes da compra de que trata o processo administrativo n.º 
2014.115.001191-2PR, frustrando o interesse público do ofício, ao 
arrepio das prescrições legais contidas no Decreto Municipal n.º 
304/13 e das designações dadas pelas Portarias n.os 417/17 e 09/18; 
(achado 31) 

5.16.2. Omissão quanto à indispensável atestação das notas fiscais 
pelo gestor do contrato na forma exigida pelo artigo 5º do Decreto 
Municipal n.º 304/13 (alterado pelo Decreto Municipal n.º 231/16); 
(achado 31) 

5.16.3. realização de liquidação de despesa com base em parecer 
fiscal precário e desprovido de elementos idôneos acerca da efetiva 
prestação do serviço e/ou entrega de produtos, sem a observância 
parâmetros legais prescritos nos incisos II e III, §1º, artigo 63, da Lei 
Federal n.º 4.320/64; (achado 33) 

5.16.4. ordenação e efetivação de pagamento, sem a observância de 
parâmetro legal prescrito no inciso III, §2º, artigo 63, da Lei Federal 
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n.º 4.320/64; (achado 34) 

5.17. Notificação aos fiscais do Contrato e atestadores de notas 
fiscais à época, Sr. Genil Alves de Paula, Romerio Rineiro Martins, 
Luís Felipe Ribeiro Gomes, Aline Gonçalves de Azevedo e Marco 
Antonio Ribeira da Silva, consoante §2º do artigo 6º da Deliberação 
TCE/RJ n.º 204/96, para que apresentem razões de defesa, em 
prazo a ser fixado, contado da ciência da decisão desta Corte, 
juntando documentação comprobatória para as irregularidades a 
seguir relacionadas: 

5.17.1. inexistência de fiscalização efetiva do objeto dos contratos, 
frustrando o interesse público do ofício, em detrimento das 
prescrições legais contidas nos artigos 58, inciso III, 67, §1º e 73, 
todos da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal, assim como a legislação municipal de que trata 
a matéria; (achado 32) 

5.17.2. atestação irregular de serviços, sem a verificação da correta 
prestação dos mesmos, em face das diversas inexecuções e 
irregularidades observadas no presente relatório; (achado 32) 

5.17.3. realização de liquidação de despesa com base em parecer 
fiscal precário e desprovido de elementos idôneos acerca da efetiva 
prestação do serviço e/ou entrega de produtos, sem a observância 
parâmetros legais prescritos nos incisos II e III, §1º, artigo 63, da Lei 
Federal n.º 4.320/64; (achado 33) 

5.18. Notificação aos atuais fiscais do Contrato e atestadores de 
notas fiscais, Srs. Fabiano Martins dos Santos e Luiz Otávio 
Vasconcelos de Andrade consoante §2º do artigo 6º da Deliberação 
TCE/RJ n.º 204/96, para que apresentem razões de defesa, em 
prazo a ser fixado, contado da ciência da decisão desta Corte, 
juntando documentação comprobatória para as irregularidades a 
seguir relacionadas: 

5.18.1. inexistência de fiscalização efetiva do objeto dos contratos, 
frustrando o interesse público do ofício, em detrimento das 
prescrições legais contidas nos artigos 58, inciso III, 67, §1º e 73, 
todos da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal, assim como a legislação municipal de que trata 
a matéria; (achado 32) 

5.18.2. atestação irregular de serviços, sem a verificação da correta 
prestação dos mesmos, em face das diversas inexecuções e 
irregularidades observadas no presente relatório; (achado 32) 

5.18.3. realização de liquidação de despesa com base em parecer 
fiscal precário e desprovido de elementos idôneos acerca da efetiva 
prestação do serviço e/ou entrega de produtos, sem a observância 
parâmetros legais prescritos nos incisos II e III, §1º, artigo 63, da Lei 
Federal n.º 4.320/64; (achado 33) 

5.19. Comunicação, consoante §1º do artigo 6º da Deliberação 
TCE/RJ n.º 204/96, ao Chefe do Poder Executivo e à Secretária 
Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, para que cumpram 
as determinações a seguir relacionadas, conforme inciso I do art. 41 
da Lei Complementar Estadual n.º 63/90, alertando-os de que o não 
atendimento injustificado sujeita os mesmos às sanções previstas no 
inciso IV do art. 63 da mesma lei: 
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Determinações 

5.19.1. realizar pesquisa de preços detalhada em planilhas que 
expresse a composição de todos os seus custos unitários quando 
das compras da adminsitração municipal, consoante preceituado 
pela legislação aplicável à matéria; (achado 01) 

5.19.2. realize estudos acerca da demanda de transporte de 
pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Fundação 
Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes objetivando 
subsidiar, inclusive eventuais medidas para atendimento da referida 
política pública de saúde; (achado 10) 

5.19.3. proceder à implantação dos Complexos Reguladores - 
Ausência de Planejamento da Central de Regulação (SAMU 192) 
conforme estabelecido pelo Plano de Ação Regional de 2015 
(Implantação da RUE na Região Norte), considerando, ainda, a 
Política Nacional de Urgência e Emergência e a Política Nacional de 
Regulação em Saúde (Portaria GM/MS n.º 2048/02; Portaria GM/MS 
n.º 1010/12; PRC n.º 02/17, Anexo XXVI; PRC n.º 03/17, Anexo II); 
(achado 11) 

5.19.4. monitorar e avaliar a qualidade dos serviços  por meio de 
indicadores de desempenho e produção ambulatorial que 
investiguem a resolutividade da atenção; (achado 12) 

5.19.5. adotar providências eficazes de limpeza e higienização das 
ambulâncias do município, de forma a prevenir riscos e agravamento 
das condições de saúde dos pacientes transportados, na forma 
prevista na legislação de que trata a matéria; (achado 27)  

5.19.6. utilizar as ambulâncias tipo A nos casos necessários de 
atendimento das políticas públicas de saúde, consoante establecido 
nas normas que regem a matéria, adotando demais providências de 
caráter assistencial, se for o caso, por meio de políticas 
desenvolvidas e custeadas pela respectiva pasta gestora no 
município (Secretaria e Fundo Municipal de Assistência Social), 
consoante as normas que regem a matéria; (achado 28) 

5.19.7. utilizar as ambulâncias tipo D nos casos necessários de 
atendimento para pacientes cuja prescrição médica indique tal 
demanda, encaminhando para o correto transporte os demais 
pacientes de acordo com as normas que regem a matéria; (achado 
29) 

5.19.8. adotar providências para que sejam cumpridas as normas 
estabelecidas no Decreto Municipal n.º 304/13 quanto à gestão 
contratual no Município; (achado 31) 

5.19.9. implantar técnicas efetivas e formais de fiscalização dos 
contratos, com vistas a melhor atender ao interesse público e aos 
dispositivos legais norteadores (artigos 58, inciso III, 67, §1º e 73, 
todos da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c do art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal), respeitando, inclusive a legislação municipal 
acerca da matéria; (achado 32) 

5.19.10. observar o disposto no artigo 63, §1º, incisos II e III, da Lei 
Federal n.º 4.320/64, quando das atestações das notas fiscais e 
liquidação das despesas; (achado 33) 

5.19.11. observar o disposto no artigo 63, §2º, inciso III, da Lei 
Federal n.º 4.320/64, quando da ordenação e efetivação de 
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pagamentos; (achado 34) 

5.20. Comunicação, consoante §1º do artigo 6º da Deliberação 
TCE/RJ n.º 204/96, ao atual Secretário Municipal de Controle Interno 
ou de órgão equivalente de Campos dos Goytacazes, para que 
cumpram as determinações a seguir relacionadas, conforme inciso I 
do art. 41 da Lei Complementar Estadual n.º 63/90, alertando-os de 
que o não atendimento injustificado sujeita os mesmos às sanções 
previstas no inciso IV do art. 63 da referida lei: 

5.20.1. realize auditoria com base no artigo 54, inciso I e II, da Lei 
Complementar Estadual n.º 63/90, com o objetivo de apurar os 
montantes de tributos que deixaram de ser repassados ao município 
em face do não repasse de 50% (cinquenta por cento) do imposto do 
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em 
seus territórios (IPVA) em face do descumprimento pela contratada 
do obrigatório licenciamento de todos veículos no município de 
Campos dos Goytacazes; (achado 25) 

5.20.2. realize auditoria com base no artigo 54, inciso I e II, da Lei 
Complementar Estadual n.º 63/90, com o objetivo de apurar o valor 
do dano causado ao erário, seus responsáveis acerca das 
contribuições previdenciárias deixaram de ser apropriadas (no caso 
da contribuição previdenciária do servidor) e repassadas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, na forma estabelecida na 
legislação que trata da matéria; (achado 35) 

5.21. Ciência à Coordenadoria de Auditorias Temáticas e 
Operacionais – CTO, em face do disposto no artigo 25, inciso II, 
alíneas a e e. (achados 11, 12 e 13) 

5.22. Ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS acerca 
dos fatos narrados no achado 35, em face do disposto no Decreto 
Federal n.º 569/92, art. 1º. (achado 35) 

5.23. Ciência ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ao 
Ministério Público Federal do teor do presente relatório, em face do 
apurado para as providências que julgarem cabíveis. 

5.24. Sobrestamento dos processos relacionados à matéria tratada 
nesta auditoria, relacionados por ocasião da decisão plenária de 3 de 
abril de 2018, nos termos do voto do relator, Conselheiro Rodrigo 
Melo do Nascimento, nos autos processo TCE/RJ n.º 203.442-6/17, 
tendo em vista que a análise do presente processo afeta diretamente 
o mérito examinado nos referidos processos relacionados consoante 
quadro abaixo, a saber: 

 

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, verifico que há providências de natureza 

cautelar sugeridas pelo Corpo Técnico, consistentes em Determinações para que 

a Administração Pública adote medidas visando à adequação da execução 

contratual aos termos pactuados, bem como se abstenha da efetivação de novas 

prorrogações contratuais, conforme disposto nos itens 5.1 a 5.6 da proposta de 

encaminhamento do Relatório de Auditoria. 
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Considerando a urgência na apreciação de tais medidas, examino, nesta 

oportunidade, tão somente as propostas de cautelar, sob os aspectos do 

periculum in mora e do fumus boni iuris, nos termos do art. 84-A do Regimento 

Interno desta Corte, reservando a análise das demais sugestões (v.g., conversão 

do feito em Tomada de Contas Especial Ex Officio, Citações, Notificações e 

Determinações) para momento oportuno. 

Com efeito, observo que a tutela provisória sugerida pelo Corpo Instrutivo 

se fundamenta nos seguintes Achados de Auditoria, devidamente evidenciados 

neste processo: 

ECONOMICIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE AMBULÂNCIA 

ACHADO 03: Ausência de estudo sobre a vantajosidade da locação 
em relação à compra para renovação da frota de ambulâncias; 

LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS CONTRATOS DE 
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NO PERÍODO DE 2014 A 2018 

ACHADO 06: Ausência de quantificação do número e da descrição 
da caracteristica das ambulâncias locadas nos instrumentos 
contratuais; 

ACHADO 08: Modificação quantitativa do objeto contratual sem 
justificativa ou requisição do órgão  competente; 

PLANEJAMENTO E ATENDIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA 

ACHADO 10: Ausência de estudos para atendimento da demanda 
de transporte de pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde e pela 
Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes; 

EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL – AMBULÂNCIAS 

ACHADO 14: Inexecução contratual quanto à reposição imediata de 
ambulâncias sem condições de uso em prazo máximo de 2 (duas) 
horas; 

ACHADO 15: Inexecução contratual em face da não realização de 
manutenções preventiva e corretiva das ambulâncias locadas; 

ACHADO 16: Inexecução contratual em face da ausência e da 
precariedade dos equipamentos de ar condicionado e de exaustão 
nas ambulâncias; 

ACHADO 17: Inexecução contratual em face da ausência, da 
precariedade, da má conservação e de inconformidades mecânicas 
dos veículos; 

ACHADO 18: Inexecução contratual em face da ausênc3ia e da 
precariedade dos equipamentos obrigatórios nas ambulâncias; 

ACHADO 19: Inexecução contratual, em face da ausência dos itens 
obrigatórios, da Maleta de Urgência, Maleta de Acesso Venoso e 
Maleta de Parto; 

ACHADO 20: Inexecução contratual, em face da ausência dos itens 
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obrigatórios relativos a materiais diversos exigíveis na locação das 
ambulâncias; 

ACHADO 21: Inexecução contratual em face da omissão quanto à 
obrigatória contratação dos seguros das ambulâncias pela 
contratada; 

ACHADO 22: Inexecução contratual em face da omissão quanto à 
obrigatória substituição das ambulâncias que registram rodagem 
acima de 100.000 km ou se apresentam com mais de 2 (dois) anos 
de uso; 

ACHADO 23: Inexecução contratual em face da omissão quanto à 
entrega no início do contrato de ambulância com no máximo 12 
(doze) meses de uso; 

ACHADO 24: Inexecução contratual quanto à obrigatoriedade de 
adesivação (envelopagem) das ambulâncias consoante padrão 
estabelecido pela Prefeitura Municipal; 

UTILIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS 

ACHADO 27: Ausência de limpeza e higienização das ambulâncias; 

ACHADO 28: As ambulâncias tipo A não contam com Técnico ou 
Auxiliar de Enfermagem no caso das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). Apenas o motorista, a cargo da contratada, tripula a unidade 
móvel do tipo A; 

ACHADO 29: Ambulâncias do Tipo D transportam categorias de 
pacientes que prescindem de seus serviços; 
 

Compulsando os autos, verifico haver indícios consistentes da prática de 

irregularidades durante a execução dos serviços de locação de ambulâncias no 

âmbito do Município, em desacordo com os termos contratuais firmados e com as 

normas que regem as contratações públicas. 

Ressalte-se que, no termo de referência anexo ao Edital de Pregão 

Presencial nº 052/2014, que deu origem às contratações em tela, há a expressa 

previsão de que todas as ambulâncias locadas devam cumprir plenamente as 

diretrizes e as normas contidas na Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048, de 

5/11/2002. Tal Portaria aprovou o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais 

de Urgência e Emergência em âmbito nacional, que prevê, entre outros aspectos, 

os materiais e equipamentos mínimos de que devem dispor as ambulâncias em 

função do seu tipo de classificação, os quais não foram observados na espécie. 

Além disso, restaram evidenciadas falhas no planejamento da contratação 

pela Administração Municipal, como a ausência de estudos que demonstrem a 

demanda de transporte de pacientes para a Rede de Urgência e Emergência 
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(RUE), o quantitativo de ambulâncias necessárias para atendimento da população 

e a vantagem na opção pela locação em vez da aquisição das ambulâncias. 

Diante disso, em um juízo de cognição sumária, verifico que assiste 

razão ao Corpo Técnico no que tange à Concessão de Tutela Provisória, 

inaudita altera parte, tendo em vista os fatos descritos nos Achados 3, 6, 8, 

10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 do Relatório de 

Auditoria. Faço apenas um acréscimo na sugestão constante do item 5.6, no 

sentido de que a realização dos estudos necessários à adequada prestação 

do serviço em tela deva subsidiar nova licitação a ser promovida pelo 

Município, escoimada dos vícios que inquinam as contratações ora 

examinadas. 

Nesse contexto, é oportuno gizar que a tutela provisória, de natureza 

cautelar, apresenta-se como instrumento processual necessário e compatível com 

o sistema de controle externo, caracterizando-se como verdadeira competência 

constitucional implícita para que o Tribunal de Contas cumpra as suas atribuições, 

a fim de prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade das suas decisões. 

Essa tutela de urgência tem como requisitos o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, que se traduzem, nos termos do art. 84-A do Regimento Interno desta 

Corte, como sendo o fundado receio de grave lesão ao erário ou ao interesse 

público e de risco de ineficácia da decisão de mérito, aferidos a partir da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade de violação ao 

ordenamento jurídico por meio de ato praticado pela Administração Pública. 

No caso vertente, restou demonstrada a inobservância dos termos 

dispostos nos ajustes firmados e na Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048/02, 

quando da execução contratual verificada in loco pela Equipe de Auditoria. Com 

efeito, foram constatadas graves irregularidades no tocante às condições das 

ambulâncias disponibilizadas pela contratada à Secretaria Municipal de 

Saúde (v.g., ausência de equipamentos obrigatórios ao atendimento, veículos 

antigos, com elevada quilometragem e com problemas de higiene e conservação), 

o que gera potenciais riscos à integridade física dos pacientes transportados, 

inviabilizando uma adequada prestação do serviço de socorro às vítimas de 

acidentes e aos usuários em geral. 
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Some-se a isso o fato de a Administração ter realizado sucessivas 

prorrogações contratuais, havendo indícios de que as contratações se encontram 

em vigor, o que permite uma atuação tempestiva e concomitante desta Corte 

para, no exercício da sua função corretiva prevista no art. 71, inciso IX, da 

Constituição Federal, determinar à autoridade competente a adoção das 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei e dos ajustes celebrados, 

conforme sugerido pelo Corpo Instrutivo. 

Nessa linha, considerando que a tutela provisória afeta diretamente 

interesse jurídico da contratada, em homenagem à Súmula Vinculante 3 do 

Supremo Tribunal Federal, acrescentarei item de Comunicação à sociedade 

empresária Prime Administração e Serviços EIRELI, oportunizando-lhe apresentar 

os esclarecimentos que entender pertinentes quanto às situações descritas nos 

Achados 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29, referentes às 

irregularidades constatadas na execução contratual. 

Por outro lado, divirjo do Corpo Técnico quanto à fixação de multa 

coercitiva (astreintes) nesta fase, diante da possibilidade de adoção de outros 

meios1 por este órgão julgador para compelir o gestor ao exato cumprimento da 

lei no caso concreto, sem prejuízo do emprego de tal medida em momento 

posterior, se necessário. 

Por fim, alerto as partes de que o Relatório de Auditoria pode consultado 

no Portal do TCE-RJ, por meio do seguinte endereço eletrônico: 

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo. 

Ex positis – adotando, como razões de decidir, aquelas constantes da 

instrução lançada à peça eletrônica “23/10/2018 - Informação da 2ª CAM” –, 

posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo 

e com o parecer do douto Ministério Público Especial, residindo minha parcial 

divergência em apreciar tão somente as propostas de cautelar e de 

sobrestamento dos processos em apenso, reservando o exame das demais 

                                                           
1 Neste sentido decidiu o STJ nos autos do AgRg no AREsp 738.682, in verbis: [...] 3. O arbitramento da multa coercitiva e 
a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, 
sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e 
importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade 
econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do 
credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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sugestões para momento oportuno, bem como em acrescentar item de 

Comunicação à sociedade empresária contratada, e 

VOTO: 

I. Pela CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA, inaudita altera parte, 

nos termos do art. 84-A do Regimento Interno desta Corte, com 

DETERMINAÇÕES ao atual Prefeito Municipal e ao atual Secretário 

de Saúde de Campos dos Goytacazes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovem a adoção imediata das providências a 

seguir, relacionadas aos Achados 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 do Relatório de Auditoria: 

a) Adotem as medidas administrativas e/ou judiciais que entender 

pertinentes visando ao fiel cumprimento dos contratos de locação 

de ambulâncias em vigor, celebrados com a Prime Administração 

e Serviços EIRELI, cessando as irregularidades detectadas, de 

forma que as ambulâncias contratadas sejam prontamente 

disponibilizadas em perfeito estado de uso, observando-se os 

requisitos previstos no termo de referência da contratação e na 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048/02; 

b) Abstenham-se de celebrar novas prorrogações contratuais até a 

regularização dos serviços prestados; 

c) Adotem medidas administrativas tendentes à realização de nova 

licitação, promovendo estudos adequados à demanda de 

transporte de pacientes para a Rede de Urgência e Emergência 

(RUE), de acordo com a Política Nacional de Urgência e 

Emergência e a Política Nacional de Regulação em Saúde 

(Portaria GM/MS nº 2048/2002; Portaria GM/MS nº 1010/2012; 

Portaria de Consolidação MS nº 02/2017, Anexo XXVI; Portaria 

de Consolidação MS nº 03/2017, Anexo III). Tais estudos deverão 

abranger: 

i. A viabilidade da adequação política de atenção de urgência e 

emergência bem como das políticas regulatórias relacionadas; 
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ii. A regionalização do atendimento às urgências com 

articulação das diversas redes de atenção e acesso regulado 

aos serviços de saúde, adequando a estrutura do SAMU e 

com melhorias na atenção à urgência e emergência; 

iii. A regulação articulada entre todos os componentes da Rede 

de Atenção às Urgências com garantia da equidade e 

integralidade do cuidado; 

iv. A avaliação e a redefinição, se for o caso, dos serviços de 

veículos contratados como “aluguel de ambulâncias do Tipo 

A”, lotadas nas unidades de saúde para serviços de próprios 

de “assistência social”, encaminhado a gestão contratual para 

órgão municipal competente, que ficará responsável pela 

definição do quantitativo de mão de obra terceirizada, 

necessária para a condução dos veículos; 

v. A demonstração da vantajosidade entre o modelo de locação 

ou compra de ambulâncias; 

II. Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Campos dos 

Goytacazes, nos termos do art. 84-A, § 3º, do Regimento Interno 

desta Corte, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste os 

esclarecimentos que entender necessários quanto aos fatos que 

ensejaram a Concessão de Tutela Provisória constante do item I 

deste Voto (Achados 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 27, 28 e 29); 

III. Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário Municipal de Saúde de 

Campos dos Goytacazes, nos termos do art. 84-A, § 3º, do Regimento 

Interno desta Corte, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste os 

esclarecimentos que entender necessários quanto aos fatos que 

ensejaram a Concessão de Tutela Provisória constante do item I 

deste Voto (Achados 3, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 27, 28 e 29); 

IV. Pela COMUNICAÇÃO à sociedade empresária Prime Administração e 

Serviços EIRELI, nos termos do art. 84-A, § 3º, do Regimento Interno 

desta Corte, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste os 
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esclarecimentos que entender necessários quanto aos fatos que 

ensejaram a Concessão de Tutela Provisória constante do item I, 

subitens “a” e “b”, deste Voto (Achados 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 27, 28 e 29); 

V. Pela DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral de Controle Externo, para 

que, por meio da sua especializada, no prazo de 10 (dez) dias, 

examine as providências adotadas e os esclarecimentos 

apresentados em atenção aos itens I a IV deste Voto, submetendo, à 

apreciação deste Relator, análise e proposta tão somente quanto aos 

fundamentos e à manutenção ou não da cautelar, nos termos do 

art. 84-A, § 6º, do Regimento Interno desta Corte, encaminhando, em 

seguida, os autos diretamente a meu Gabinete; 

VI. Pelo SOBRESTAMENTO dos 22 (vinte e dois) processos que 

tramitam em apenso, listados no Relatório deste Voto; 

VII. Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro para ciência do teor deste Voto e adoção das providências 

que entender cabíveis. 

 

Plenário, 

GC-7, em 13 / 11 / 2018. 

 

 
RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 
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