
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÃ

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO - TAG N° 20/21
Acórdão n° 1054/21 -STP

Processo n° 373597120

Termo de Ajustamento de Gestão que entre si
celebram o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, o Município de Guarapuava e a
Companhia de Serviços e Urbanização de
Guarapuava - SURG, objetivando as obras de
implantação e/ou revita!izaçåo asfáltica
previstas nos Contratos Administrativos n°

292/2014 e 114/2017, formalizados entre o
Município e a Companhia.

Pelo presente instrumento o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DO PARANÁ, órgão constitucional de controle externo, por seu Presidente,

Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO, doravante denominado

COMPROMITENTE, a PREFEITURA DO MUNICiPIO DE GUARAPUAVA, pessoa

juridica de direito público interno, CNPJ n° 76.178.037/0001-76, com sede na Rua

Brigadeiro Rocha n° 2777, Centro, na Cidade de Guarapuava - PR, neste ato

representado pelo Prefeito Municipal CELSO FERNANDO GÓES, inscrito no CPF n°

536.414.189-68, doravante denominado MUNICJPIO, e a COMPANHIA DE

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito

privado, CNPJ n° 75.646.273/0001-07, com sede na rua Afonso Botelho n ° 63, Bairro

Trianon, na cidade de Guarapuava - PR, neste ato representado pelo Diretor

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER, inscrito no CPF n ° 057.836.209-04,

doravante denominada SURG, e:

CONSIDERANDO as competências atribuídas aos Tribunais de

Contas pelo art. 70 e seguintes da Constituição da Federal, bem como a

competência atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná pelo inciso I do

art. 2° da Lei Complementar n ° 113, de 15 de dezembro de 2005, e com fundamento

na Resoluçåo n° 59/2017 de 1o de fevereiro de 2017;
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO - TAG Nº 20/21

Acórdão nº 1054/21 — STP

Processo nº 373597/20

Termo de Ajustamento de Gestão que entre si
celebram o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, o Município de Guarapuava e a
Companhia de Serviços e Urbanização de

Guarapuava - SURG,objetivando as obras de

implantação e/ou revitalização asfáltica

previstas nos Contratos Administrativos nº

292/2014 e 114/2017, formalizados entre o

Município e a Companhia.

Pelo presente instrumento o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DO PARANÁ, órgão constitucional de controle externo, por seu Presidente,

Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO, doravante denominado

COMPROMITENTE, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa

jurídica de direito público interno, CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com sede na Rua

Brigadeiro Rocha nº 2777, Centro, na Cidade de Guarapuava — PR, neste ato

representado pelo Prefeito Municipal CELSO FERNANDO GÓES,inscrito no CPF nº

536.414.189-68, doravante denominado MUNICÍPIO, e a COMPANHIA DE

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito

privado, CNPJ nº 75.646.273/0001-07, com sede na rua Afonso Botelho nº 63, Bairro

Trianon, na cidade de Guarapuava -— PR, neste ato representado pelo Diretor

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER, inscrito no CPF nº 057.836.209-04,

doravante denominada SURG,e:

CONSIDERANDO as competências atribuídas aos Tribunais de

Contas pelo art. 7O e seguintes da Constituição da Federal, bem como a

competência atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná pelo inciso | do

art. 2º da Lei Complementar nº 113, de 15 de dezembro de 2005, e com fundamento

na Resolução nº 59/2017 de 1º de fevereiro de 2017;

  

C
Ó

P
IA

 D
IG

IT
A

L
 C

O
N

F
E

R
ID

A
 C

O
M

 O
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 F
ÍS

IC
O



- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA
«

CONSIDERANDO que o inciso IX do art. 71 da Constituição Federal
confere aos Tribunais de Contas a atribuição de "assinar prazo para que o órgão ou
entidade adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se
verificada ilegalidade";

CONSIDERANDO a necessidade de se ajustar as irregularidades

constatadas na obra de pavimentaçåo de vias urbanas decorrentes das Dispensas
de Licitação n o 182/20!4 e 32/20i7 e respectivos Contratos n° 292i2014 e 114/2017
firmados entre o IVlUNICiP!O e a SURG, no re!or total de R$ 2.057.652,94 (dois
milhões, cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro

centavos);

CONSIDERANDO que o objete principal dos Contratos referidos säo
a (i) implantação de pavimentaçâo asfáltica e/ou (li) revitalização da pavimentação

po,•,entura existente, em 12 (doze) ruas iocaiizadas no Distrito de Palmeirinha, o
quasi é parte integrante do MUNiCiPtO;

CONSIDERANDO qt-e embOra o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, por meio da Coo•denadoria de Obras Pública (doravante denorninada
"COP"), tenna apontado a existência (Je irreguìaddades na execução dos Contratos
mencionados, as vias contemplsdas pelos ,,•erviços de impiantação e/ou

revital;zação asfáltica se encontram íntegras e incólumes, ante a inexis*•ëncia de
qualquer espécie de patologia infraestrutu•-ai capaz de macular a qualidade dos
serviços cor.tratados pelo MÜNICJPIO junto à SURG.

RESOLVEM celebrar, nos termos do art. 9 °
, §5 o, da Lei

Complementar n° 113/2005, o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO.

obras

OBJETO
..

'//•

O pres'ence' Termo de Ajustamento de Gestão tem por objeto precípu
de implantação elou revffalização asfáitica previstas nos Contratos

Administrativos n ° 292/2014 e 114/20i7, formalizados entre o MUNICiPIO e a
,

/•q rD«'- ¯

,j
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CONSIDERANDO que o inciso IX do art. 71 da Constituição Federal

confere aos Tribunais de Contas a atribuição de “assinar prazo para que o órgão ou

entidade adotem as providências necessárias ac exato cumprimento da lei, se

verificada ilegalidade”;

CONSIDERANDO a necessidade de se ajustar as irregularidades

constatadas na obra de pavimentação de vias urbanas decorrentes das Dispensas

de Licitação nº 182/2014 e 32/2017 e respectivos Contratos nº 292/2014 e 114/2017

firmados entre o MUNICÍPIO e a SURG, no vaior total de R$ 2.057.652,94 (dois

milhões, cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro

centavos);

CONSIDERANDO que o objeto principal dos Contratos referidos são

a (i) implantação de pavimentação asfáltica e/ou (ii) revitalização da pavimentação

porventura existente, em 12 (doze) ruas localizadas no Distrito de Palmeirinha, o

quai é parte integrante do MUNICÍPIO;

CONSIDERANDO que embora o Tribunal de Contas do Estado do

Paraná, por meio da Cocrdenadoria de Obras Pública (doravante denominada

“COP”, tenha acontado a existência ce irreguiaridades na execução dos Contratos

mencionados, as vias contempladas pelos serviços de impiantação e/ou

revitalização asfáltica se encontram intagras e incólumes, ante a inexistência de

quaquer espécie de patologia infraestrutural capaz de macular a qualidade dos

serviços contratados pelo MUNICÍPIO junto à SURG.

RESOLVEM celebrar, nos termes do art. 9º, 85º, da Lei

Complementar nº 113/2005, o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO.

I, OBJETO

O presente Termo de Ajustamento de Gestão tem por objeto precípuo as

obras de implantação e/ou revitalização asiáitica previstas nos Contratos

Administrativos nº 292/2014 e 114/2017, formalizados entre o MUNICÍPIO e a

SURG.

DOCUMENTO E ASSINATURAS) DESITAUIS
    ERISP RE DE RRANDAL COBR CLA RR CECOIANTO MENTHEICANDGE PATO ILUMINA DATA PAN di
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

As obras foram executadas em 12 (doze) ruas Iocalizadas no Distrito da
Palmeirinha, situado na zona rural do MUNICiPIO.

I1. DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS E DAS SANÇÕES NA HIPÓTESE DE

INADIMPLEMENTO

1. Descrição da obrigação ajustada: implantação e observância, de maneira

integral e irrestrita, das condutas e rotinas previstas no Decreto Municipal n °

7.545/2019, o qual "dispõe sobre rotinas administrativas aplicáveis à gestão e à

fiscalização de contratos ou termo equivalente no âmbito da Administração Municipal

direta e indireta e estabelece outras providências".

1.1.

1.2.

1.3.

Responsáveis pelo adimplemento: MUNICiPIO e SURG.

Prazo para cumprimento: eficácia imediata.

Sanção prevista para a hipótese de ínadimplemento: artigo 11, § lO,

inciso III, da Resolução do TCE!PR n° 59/20171.

2. Descrição da obrigação ajustada: elaboração, implementação, treinamento

e acompanhamento de procedimentos a respeito dos ensaios e critérios de
aceitação e rejeição de serviços de pavimentação, mediante designação de

Comissão Técnica responsável pela obrigação.

2.1. Responsáveis pelo adimplemento: MUNICiPIO e SURG.

2.2. Prazo para cumprimento: 60 (sessenta) dias úteis contados da

intimação do MUNICIPIO e da SURG da aprovação, pelo TCE/PR, do presente

TAG.

2.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: artigo 11, § lO,

inciso III, da Resolução do TCE/PR n o 59/2017.

Art. 11 (...) § 1o São aplicáveis as seguintes sanções que poderão, segundo critérios de razoabilidade e I
proporcionalidade, ser cumuladas ou não: (..,) III - prosseguimerlto de eventual processo ou procedimento,'
sobre a matéria objeto do Termo.
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As obras foram executadas em 12 (doze) ruas localizadas no Distrito da

Palmeirinha, situado na zona rural do MUNICÍPIO.

Il. DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS E DAS SANÇÕES NA HIPÓTESE DE

INADIMPLEMENTO

1. Descrição da obrigação ajustada: implantação e observância, de maneira

integral e irrestrita, das condutas e rotinas previstas no Decreto Municipal nº

7.545/2019, o qual “dispõe sobre rotinas administrativas aplicáveis à gestão e à

fiscalização de contratos ou termo equivalente no âmbito da Administração Municipal

direta e indireta e estabelece outras providências”.

1.1. Responsáveis pelo adimplemento: MUNICÍPIO e SURG.

1.2. Prazo para cumprimento: eficácia imediata.

1.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: artigo 11,8 1º,

inciso Ill, da Resolução do TCE/PR nº 59/2017".

E Descrição da obrigação ajustada: elaboração, implementação, treinamento

e acompanhamento de procedimentos a respeito dos ensaios e critérios de

aceitação e rejeição de serviços de pavimentação, mediante designação de

Comissão Técnica responsável pela obrigação.

sis Responsáveis pelo adimplemento: MUNICÍPIO e SURG.

2.2. Prazo para cumprimento: 60 (sessenta) dias úteis contados da

intimação do MUNICÍPIO e da SURG da aprovação, pelo TCE/PR,do presente

TAG.

ud Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: artigo 11,3 1º,

inciso Ill, da Resolução do TCE/PR nº 59/2017.

 V
|

“art. 11 (...) 8 1º São aplicáveis as seguintes sanções que poderão, segundocritérios de razoabilidade e j

proporcionalidade, ser cumuladas ou não: (...) lil — prosseguimento de eventual processo ou procedimento

sobre a matéria objeto do Termo.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÃ

3. Descrição da obrigação ajustada: designação de Comissão Técnica

responsável pela fiscalização do cumprimento do TAG, a ser composta por 01 (um)

servidor do corpo técnico do MUNICJPIO, 01 (um) servidor do MUNICiPIO vinculado

ao Controle Interno e por 01 (um) servidor da SURG.

3.1. Responsáveis pelo adimplemento: MUNICJPIO e SURG.

3.2. Prazo para cumprimento: 10 (dez) dias úteis contados da intimação

do MUNICIPIO e da SURG da aprovação, pelo TCE/PR, do presente TAG.

3.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: aplicação de

multa pecuniária aos gestores do MUNICIPIO e da SURG, no importe de 01

(um) salário minimo.

4. Descrição da obrigação ajustada: elaboração de relatórios semestrais, pela

Comissão Técnica mencionada no item "3" acima, sobre a execução do TAG. Os

relatõrios devem vir instruidos, minimamente, pelos seguintes elementos:

a) Relatório de análise da aplicação e cumprimento do Decreto Municipal

n° 7.545/2019;

b) Relatório de análise da aplicação e curnprimento do Manua! Técnico de

Controle Tecnológico a ser elaborado em conformidade com o previsto no Item

"2";

c) Registros fotográficos, datados, com hora registrada,

georreferenciados e referências dos trechos vistoriados, os quais

compreender os trechos de pavimentação asfáltica contemplados

Contratos Administrativos n° 292/2014 e 114/2017;

dados

devem

pelos

d)

e)

e/ou

relatório semestral.

Resultados das fiscalizações trimestrais in Ioco previstas no Item "6";

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), com menção ao cargo

função desempenhada pelo(s) responsável(eis) pela elaboração do

+'1¿ 1
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3. Descrição da obrigação ajustada: designação de Comissão Técnica

responsável pela fiscalização do cumprimento do TAG, a ser composta por 01 (um)

servidor do corpo técnico do MUNICÍPIO, 01 (um) servidor do MUNICÍPIO vinculado

ao Controle Interno e por 01 (um) servidor da SURG.

3.1. Responsáveis pelo adimplemento: MUNICÍPIO e SURG.

Sd. Prazo para cumprimento: 10 (dez) dias úteis contados da intimação

do MUNICÍPIO e da SURG da aprovação, pelo TCE/PR,do presente TAG.

Dada Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: aplicação de

multa pecuniária aos gestores do MUNICÍPIO e da SURG, no importe de 01

(um) salário mínimo.

4. Descrição da obrigação ajustada: elaboração de relatórios semestrais, pela

Comissão Técnica mencionada no item “3” acima, sobre a execução do TAG. Os

relatórios devem vir instruídos, minimamente, pelos seguintes elementos:

a) Relatório de análise da aplicação e cumprimento do Decreto Municipal

nº 7.545/2019;

Db) Relatório de análise da aplicação e cumprimento do Manual! Técnico de

Controle Tecnológico a ser elaborado em conformidade com o previsto no Item

«om,

Cc) Registros fotográficos, datados, com hora registrada, dados

georreferenciados e referências dos trechos vistoriados, os quais devem

compreender os trechos de pavimentação asfáltica contemplados pelos

Contratos Administrativos nº 292/2014 e 114/2017;

d) Resultados das fiscalizações trimestrais in loco previstas no Item “6”;

e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), com menção ao cargo

e/ou função desempenhada pelo(s) responsável(eis) pela elaboração do

relatório semestral.

DOCUMENTO E ASSINATURAS) DIGITAIS
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4.1.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÃ

Responsáveis pelo adimp!emento: MUNICIPIO e SURG.

4.2. Prazo para cumprimento: Periodicidade semestral, contada da

intimaçåo do MUNICIPtO e da oURG da aprovação, pelo TCE/PR, do presente

TAG.

4.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: aplicação de
multa pecuniária aos membros da Comissão Tecnica, no importe de 01 (um)

salário minimo, repetida a cada reiatório não apresentado e!ou apresentado

extemporaneamente.

5. Descrição da obrigação ajustada: extensão, pelo termo adicional de 05

(cinco) anos, do prazo de garantia civil das obras execu•adas por meio dos
Contratos Administradvos n° 292/2014 e ! 14/2017, celebrados entre o MUNICJPIO e
a SURG.

5.1. Responsável pelo adímplemento: SURG.

5.2. Prazo para cumprimen•o: o prazo de garantia adicional de 05 (cinco)
anos será contado a p•rtir do escoamento do prazo previ•'to no artigo 618 do
Código Civii2.

5.3. Observação: o MUNiCJP]o e a SURG, por meio de ato voíuntario aqui

manifestado, de comum acordo aíastam a apl!cação do previsto no artigo 618,

parágrafo único, do Cõdigo CM! 3,

5.4. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: artigo 11, § lO,

inci•o !11, da Resoluçäo -ICE/PR n ° 59/2017.

6. Descrição da obrigação ajustada: fiscalização trimestral in Ioco das obras
executadas por meio dos Contratos Administrativos n° 292/2014 e 114/2017, para a ]

«14,"l/
Art. 61,.. Nos contratos de empreitada de eaifícies ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de•,•L-•

materiais e execuçâo responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do lvtrabalho, 3ssim em razäo dos materiais, Como do solo.

3
A•. 618 (_.) Parágrafo único. Decair- do diieito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a '

ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.
i

 

4.1. Responsáveis pelo adimplemento: MUNICÍPIO e SURG.

4.2. Prazo para cumprimento: Periodicidade semestral, contada da

intimação do MUNICÍPIO e da SURG da aprovação, pelo TCE/PR, do presente

TAG.

4.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: aplicação de

multa pecuniária aos membros da Comissão Tecnica, no importe de 01 (um)

salário mínimo, repetida a cada relatório não apresentado e/ou apresentado

extemporaneamente.

5. Descrição da obrigação ajustada: extensão, pelo termo adicional de 05

(cinco) anos, do prazo de garantia civil das cbras executadas por meio dos

Contratos Adrninistrativos nº 292/2014 e 114/2017, celebrados entre o MUNICÍPIO e

a SURG.

Bl. Responsável pelo adimplemania: SURG.

5a. Prazpara cumprimento: c prazo de garantia adicional de 05 (cinco)

anos será contado a partir do escoamento do prazo previsto no artigo 618 do

Código Civil?

5.3. Observação: o MUNICÍPIO e a SURG, por meio deato voluntário aqui

manifestado, de comum acordo afastam a aplicação do previsto no artigo 618,

parágrafo único, do Código Civilº.

5.4. Sanção prevista para a hipótese ce inadimplemento: artigo 11,3 1º,

inciso !ll, da Resolução TCE/PR nº 59/2017.

6. Descrição da obrigação ajustada: fiscalização trimestral in loco das obras

executadas por meio dos Contratos Administrativos nº 292/2014 e 114/2017, para a

2 “ ng” a Pr 4 é é
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções considsráveis, o empreiteiro de

materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anes, pela solidez e segurança do

trabalho, assim em razão dos materiais, ccrio-dosolo.

* Art. 618 (...) Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a|/
ação contra o empreiteiro, nos cento eoitenta dias seguintes ac aparecimento do vício ou defeito. |

ud)
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÃ

verificação

possam comprometer a quaiidade e vida útil da pavimentação asfáltica, a qual será
reduzida a termo (relatório).

de eventual surgimento de patologias infraestruturais visíveis que

6.1. Responsável pelo adimplemento: Comissão Técnica mencionada no
Item "2" acima.

6.2. Prazo para cumprimento: periodicidade trimestral, contada da

intimação do MUNICÍPIO e da SURG da aprovação, pelo TCE/PR, do presente

TAG.

6.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: aplicação de

multa pecuniária aos membros da Comissão Técnica, no importe de 01 (um)

salário mínimo, repetida a cada fiscalizaçäo não realizada e/ou realizada
extemporaneamente.

7. Descriçåo da obrigação ajustada: correção da pavimentação asfáltica
existente nos 12 (doze) trechos compreendidos pelos Contratos Administrativos n°

292/2014 e 114!2017, quando da verificação de qualquer espécie de defeito e/ou
patologia estrutural que possa comprometer a circulaçäo de veiculos e/ou a
qualidade de vida útil da pavimentação asfáltica.

7.1. Responsável pelo adimplemento: SURG.

7.2. Prazo para cumprimento: o inicio das obras de correção deverá

ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da verificaçåo do
defeito e/ou patologia, mediante notificação do MUNICIPIO à SURG. A

conclusão das obras de correção também deverá ocorrer no prazo de 30
(trinta) dias, salvo a existência de motivo que justifique a dilação do prazo de
conclusão.

7.3. Vigência temporal da obrigaçåo ajustada: a obrigação aqui ajustada
vigerá durante o prazo de garantia civil das obras executadas por meio dos
Contratos Administrativos n ° 292/2014 e 114/2017, e também durante o prazo
adicional de 05 (cinco) anos determinado no item "5".

t

Eça
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É

e
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m
o

verificação de eventual surgimento de patologias infraestruturais visíveis que

possam comprometer a quaiidade e vida útil da pavimentação asfáltica, a qual será

reduzida a termo (relatório).

6.1. Responsável pelo adimplemento: Comissão Técnica mencionada no

Item “2” acima.

6.2. Prazo para cumprimento: periodicidade trimestral, contada da

intimação do MUNICÍPIO e da SURG da aprovação, pelo TCE/PR, do presente

TAG.

6.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: aplicação de

multa pecuniária aos membros da Comissão Técnica, no importe de 01 (um)

salário mínimo, repetida a cada fiscalização não realizada e/ou realizada

extemporaneamente.

7. Descrição da obrigação ajustada: correção da pavimentação asfáltica

existente nos 12 (doze) trechos compreendidos pelos Contratos Administrativos nº

292/2014 e 114/2017, quando da verificação de qualquer espécie de defeito e/ou

patologia estrutural que possa comprometer a circulação de veículos e/ou a

qualidade de vida útil da pavimentaçãoasfáltica.

Dal: Responsável pelo adimplemento: SURG.

Tl. Prazo para cumprimento: o início das obras de correção deverá

ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da verificação do

defeito e/ou patologia, mediante notificação do MUNICÍPIO à SURG. A

conclusão das obras de correção também deverá ocorrer no prazo de 30

(trinta) dias, salvo a existência de motivo que justifique a dilação do prazo de

conclusão.

7.3. Vigência temporal da obrigação ajustada: a obrigação aqui ajustada

vigerá durante o prazo de garantia civil das obras executadas por meio dos

Contratos Administrativos nº 292/2014 e 114/2017, e também durante o prazo

adicional de 05 (cinco) anos determiriado no item“5”. ) AA
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÃ

7.4. Observação: o custo das obras de correção será integralmente
suportado pela SURG, sem que haja qualquer modalidade de contraprestação

pelo MUNICiPIO.

7.5. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: artigo 11, § lO,

inciso III, da Resolução TCE/PR n° 59/2017.

8. Descrição da obrigação ajustada: propositura de medidas administrativas
e/ou judiciais em face de terceiros não signatários do TAG, os quais estiveram
envolvidos na execução das obras de pavimentação asfáltica, e de cuja conduta
tenha resultado prejuízos ao MUNICJPIO e à SURG, de forma a responsabilizá-los.

8.1. Responsável pelo adimplemento: MUNICJPIO e SURG.

8.2. Prazo para cumprimento: em até 90 (noventa) dias, quando

comprovada a prática de conduta por terceiro não signatário do TAG que tenha
provocado prejuizos ao MUNICJPIO e à SURG.

8.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: artigo 11, § lO,
inciso III, da Resolução TCE/PR n° 59/2017.

9. Descrição da obrigação ajustada: Elaboração de Plano de Manutenção,

Conservação e Preservação do Patrimônio Público Municipal - PMCPPPM.

9.1. Responsável pelo adimplemento: MUNICIPIO.

9.2. Prazo para cumprimento: em até 180 (cento e oitenta) dias, contados
da intimação do MUNICJPIO da aprovação, pelo TCE/PR, do presente TAG.

9.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: aplicação de
multa pecuniária aos gestores do MUNICJPIO e da SURG, no importe de 01
(um) salário mínimo.

9GCt3",/•Ei,• • O •, £$Si•4ATURA•S! t:;iGf TAS
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7.4. Observação: o custo das obras de correção será integralmente

suportado pela SURG, sem que haja qualquer modalidade de contraprestação

pelo MUNICÍPIO.

Ts Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: artigo 11, 8 1º,

inciso Ill, da Resolução TCE/PR nº 59/2017.

8. Descrição da obrigação ajustada: propositura de medidas administrativas

e/ou judiciais em face de terceiros não signatários do TAG, os quais estiveram

envolvidos na execução das obras de pavimentação asfáltica, e de cuja conduta

tenha resultado prejuízos ao MUNICÍPIO e à SURG, de forma a responsabilizá-los.

8.1. Responsável pelo adimplemento: MUNICÍPIO e SURG.

8.2. Prazo para cumprimento: em até 90 (noventa) dias, quando

comprovada a prática de conduta por terceiro não signatário do TAG que tenha

provocado prejuízos ao MUNICÍPIO e à SURG.

8.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: artigo 11,8S 1º,

inciso Ill, da Resolução TCE/PR nº 59/2017.

9. Descrição da obrigação ajustada: Elaboração de Plano de Manutenção,

Conservação e Preservação do Patrimônio Público Municipal —- PMCPPPM.

9,1. Responsável pelo adimplemento: MUNICÍPIO.

9.2. Prazo para cumprimento: em até 180 (cento e oitenta) dias, contados

da intimação do MUNICÍPIO da aprovação, pelo TCE/PR,do presente TAG.

9.3. Sanção prevista para a hipótese de inadimplemento: aplicação de

multa pecuniária aos gestores do MUNICÍPIO e da SURG, no importe de 01

(um) salário mínimo.
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{•; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÃ

10. Observações gerais:

I) Na hipótese da sanção para o inadimplemento da obrigação ajustada

não for a consignada no artigo 1!, § lO, inciso I!1, da Resolução TCEiPR n°

59/2017, o MUNICiPIO, a SURG e demais responsáveis ficam vinculados à

repetição da obrigação ajustada;

Ii) Na medida de sua aplicabilidade, compete ao MUNICJP!O a efetivação

das obrigações ajustados neste TAG relativamente a novos editais licitatórios,

seus respectivos contratos e obras;

Iii) Os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações ajustadas

no presente TAG podem ser prorrogados 01 (uma) vez, por período igual ou

inferior ao prazo originalmente estabelecido, mediante justificativa

fundamentadado responsåvei pelo adimpiemento da obrigação, a qual será

encaminhada ao TCEiPR para de]iberaçäo e eventual aprovação.

IV) DO PLAhlO DE AÇI3,O

[

[ OBRIGAÇÃO
, Implantaçåo e

ubservåncia das
¯ cofìoutas e
I rotinas previotas

no Decreed
Mar'ic!paì n°

7.545/2019.

__m_

RESPONSAVEL
MUNICIPIO a
SURG

ETAPA.•ì

Imp!antaçäo e
cumprimen(o das
condnçöas.

LOCAL
- •_____

MUNiC;,•:O

e SURG.

INiclo
Eficácia
imediata.

•_J
"

OBJETIVOI _o_
.............

Náo se i Melhoria r•as
ap!ica., ror!nas

adrninistrativa
s de gestäo e
[iscalizaçåo

, dos contratos.

Elaboração,
imp!ementaçäo,
treinamento

f

j UNICIPIO
SURG

el
I

I ~ìe E,at-oraçac de
Manual Técnico
de Controie

lvldNICIP'.O
e SURG.

4
60 dias úteis, i
contados a.• /
aprovaçåo

.

I

do TAG,

Nåo so
aplica.

tI Melhoria nas
rotinas |
administrativa |s de gestão e |
fiscalização J
dos cont.ratos, |

acompanhamento Ide procedimemos ,

a respe!to dos j
ensaios e ]

critérios de
aceitação e

'

rejeiçäo de
s6miços de
pavimentaçäo
asfáltica

Tecnológico.
Treinamento da
equipe técnica.
Acompanhamento
da execução do
Manual.

em específico,
dos contratos
de
pavimen[ação
asfált0ca.

Designação de
Comissåo
Técnica para
fiscahzação do
cumprimento do
TAG.

Elaboraçåo de
Relatórios
'•emescrais sobre
a execução do
TAG.

Mú7•i•;TPTo--TT -óês;•ñã•ö--_dã_
SURG. I Comissåo.

!

I

Comissão
Técnica.

Confecção
relatórios¯

MÛÑ/C•PIO
e SURG.

de -MÛÑTç•[PTo
e SURG.

10 dias úteis,
contados da
aprovação
do TAG.

180 dias,
conïados da
intimaçäo da
aprovação
do TAG.

Ao final
do prazo
de
garantia
adjciona

I de
cinco
anos.
Ao final
do prazo
de
garantia
adiciona

P l de

Fiscalização
do
cumprimento
do TAG.

j companham
ente
atualizado e
minucioso

I acerca da
Le_XeCUçãO do
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10.Observações gerais:

1) Na hipótese da sanção para o inadimplemento da obrigação ajustada

não for a consignada no artigo 11, 8 1º, inciso Ill, da Resolução TCE/PR nº

59/2017, o MUNICÍPIO, a SURG e demais responsáveis ficam vinculados à

repetição da obrigação ajustada;

1)

das obrigações ajustadas neste TAGrelativamente a novos editais licitatórios,

Na medida de sua aplicabilidade, compete ao MUNICÍPIO a efetivação

seus respectivos contratos e obras;

til) Os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações ajustadas

no presente TAG podem ser prorrogados 01 (uma) vez, por período igual ou

inferior ao prazo originalmente esiadelecido, mediante justificativa

fundamentada do responsávei pelo adimpiemento da obrigação, a qual será

encaminhada ao TCE/PR vara deliberação e eventual aprovação.

  

 

 

 

          
 

 

IV) DO PLANO DE AÇÃO

ui YERMINCBRIGAÇÃO RESPONSÁVEL ETAPAS LOCAL INÍCIO “o CBJETIVO

Impiantação e MUNICIPIO a Implantação e MUNICÍPIO Eficácia Não se Melhoria nas
observância das SURG | cumprimenio das e SURG. imediata. aplica. rotinas

| condutas e | condições. : administrativa
rotinas previstas s de gestão e

no Decreio | fiscalização

Muricipai nº | dos contratos.
7.545/2019. =
Elaboração, MUNICÍPIO e Elaboração de MUNICIPIO 60 dias úteis, Não se Melhoria nas
implementação, SURG. Manual Técnico e SURS. contados aa aplica. rotinas

treinamento e de Controie aprovação “administrativa

acompanhamento ; Tecnológico. do TAG. s de gestão e
de procedimentos Treinamento da fiscalização

a respeito dos | equipe técnica. dos contratos,

ensaios e Acompanhamento em específico,

critérios de da execução do dos contratos

aceitação e Manual. de

rejeição de pavimentação

serviços de asfáltica.
pavimentação

asfáltica.

Designação ce MUNICÍPIO «o Designação da MUNICÍPIO 10 dias úteis, Ao final Fiscalização

Comissão SURG. Comissão. e SURG. contados da do prazo do

Técnica para aprovação de cumprimento

fiscalização do do TAG. garantia do TAG.
cumprimento do adiciona

TAG. [| de
cinco

anos.
Elaboração de Comissão Coniecção de MUNICÍPIO 180 dias, Ao final Acompanham

Relatórios Técnica. relatórios. e SURG. coniados da do prazo ento

semesirais sobre intimação da de atualizado e

a execução do aprovação garantia minucioso

TAG. do TAG. adiciona acerca da
| o o = | de execução do

8-11
sal

INAS E “O PME CULRETE GNENFIRICADOR CATE LOMPITA

L

IN

/ |

q

t

ERA 4

C
Ó

P
IA

 D
IG

IT
A

L
 C

O
N

F
E

R
ID

A
 C

O
M

 O
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 F
ÍS

IC
O



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Extensão do
prazo de garantia
civil das obras e
pavimentaçåo
asfáltica.

Fiscalização
trimestral in Ioco
das obras de
pavimentação
asfáitica.

Correção da
pevi.mentação
asfáltica quando
da verificação de
qualquer espécie
de defeito e/ou
patologia
estrutural.
Propositura de
medidas
administrativas
e/ou judiciais em
face de terceiros
nåo signatários
do TAG.

Elaboração de
Plano de
Manutenção,
Conservaçåo e
Pïeservação do
Patrimônio
Público Municipal
- PMCPPPM.

SUNG.

Comissão
Técnica.

SUnG

MUNICIPIO
SURG.

MUNICÍPIO

Prorrogação do
prazo de garantia.

(i) Visitas in Ioco;
(ii) Elaboração de
relatórios;
Uii)
Encalninhamente
dos relatórios aos
gestores do
MUNICJPIO e
SUNG.

(i} Veriíïcaçãc do
defeito 6/ou
patologia.
(ii) Execução das
obras de reparo.

(i) Venficaçåo da
conduta culposa
de 3° causador de
dano.
(ii) Propositura da
medida
administrativa
e/ou judicial.

(i) Elaboração do
PMCPPPM.
(li) Efetivação e
execuçåo
continua das
medidas
arroladas no
PMCPPPM.

Distrito da
Palmeirinha.

Distrito da
Palmeirinha.

Distrito da
Palmeirinha.

MUNICIPIO
e SUNG.

MUNIC[PIO

Eficácia
imediata, a
partir da
aprovaçáo
do TAG.

90 dias,
contados da
intimação da
aprovação
do TAG.

30 dias,
contados da
comunicaçåo
à SUnG do
defeito e/ou
patologia.

Em até 90
dias, quando
comprovada
a prática de
conduta
lesiva por
terceiro.

Em até 180
dias,
contados da
intimação do
MUNICíPIO
da
aprovação
do TAG.

cinco
anos.
Ao final
do prazo i
de
garantia
adiciona
I de
cinco

anos.
Ao final
do
Prazo
de igarantia
adiciona
i de
cinco
ai'lOS.

30 dias,
prorrogá
reis
ante
motivo
justificad
O.

De
acordo
com
prazos
prescrici
criais
previsto
S no
ordena
mento
jurídico.

Nåo se
aplica.

TAG.

Manutençåo
da integridade
e da
incolumidade
das obras de
pavimentação
asfáltica.

Verificação de
eventual
surgimento de
patologías
estruturais que
possam
comprometer
a qualidade e
vida útil da
pavimentação
asfáltica.
Manutenção
da integridade
e da
incolumidade
das obras de
pavimentação
asfältica.

(i)
Responsabiliz
ação de 3°s

que tenham
agido de
forma a
provocar
prejuízo ao
MUNICÍPIO e
à SUNG.
(ii)
Ressarc=ment
o de danos.
Manutençåo e
preservação
constante do
erário
municipal¯

V) CONDIÇÕES GERAIS

1. O TAG sujeita seus signatãrios às obrigações ajustadas, que serão
regularmente monitoradas pelo TCE/PR, por intermédio da respectiva Inspetoria de
Controle Externo ou Coordenadoria competente (artigo 8o, caput, da Resolução /
TCE/PR n ° 59/2017).

2. O prazo de comprovação das obrigações ajustadas no TAG, pelos \l
gestores responsáveis, é de 30 (trinta) dias úteis (artigo 9° da Resolução TCE/PR i1

°

59/2017). j{"•
•..'j
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cinco TAG.
anos.

Extensão do SURG. Prorrogação do Distrito da Eficácia Ao final Manutenção
prazo de garantia prazo de garantia. Palmeirinha. imediata, a do prazo da integridade
civil das obras e partir da de e da
pavimentação aprovação garantia incolumidade

asfáltica. do TAG. adiciona das obras de
I de pavimentação
cinco asfáltica.
anos.

Fiscalização Comissão | (1) Visitas in loco; Distrito da 90 dias, Ao final Verificação de
trimestral in loco Técnica. (ii) Elaboração de Palmeirinha. contados da do eventual

das obras de relatórios; intimação da Prazo surgimento de

pavimentação (iii) aprovação de patologias

asfáltica. Encaminhamento do TAG. garantia estruturais que

dos relatórios aos adiciona possam

gestores do i de comprometer

MUNICÍPIO e cinco a qualidade e
SURG. anos. vida útil da

pavimentação

Lo asfáltica.
Correção da SURG (i) verificação do Distrito da 30 dias, 30 cias, Manutenção

pevimentação defeito e/ou | Palmeirinha. contados da prorrogá da integridade

asfáltica quando patologia. comunicação veis e da

da verificação de (ii) Execução das à SURG do ante incolumidade
qualquer espécie obras de reparo. defeito e/ou motivo das obras de

de defeito e/ou patologia. justificad pavimentação

patologia o. asfáltica.
estrutural.

Propositura de MUNICÍPIO (i) Venficação da MUNICÍPIO Em até 90 De (1)
medidas SURG. conduta culposa e SURG. dias, quando acordo Responsabiliz

administrativas de 3º causadorde comprovada com ação de 3%

e/ou judiciais em dano. a prática de prazos que tenham
face de terceiros (ii) Propositura da conduta prescrici agido de
não signatários medida lesiva por onais forma a
do TAG. administrativa terceiro. previsto provocar

e/oujudicial. s no prejuízo ao

ordena MUNICÍPIO e
mento à SURG.
jurídico. (ii)

Ressarciment
o de danos.

Elaboração de MUNICÍPIO (i) Elaboração do MUNICIPIO Em até 180 Não se Manutenção e

Plano de PMCPPPM. dias, aplica. preservação

Manutenção, (ii) Efetivação e contados da constante do

Conservação e execução intimação do erário
Preservação do contínua das MUNICÍPIO municipal.

Patrimônio medidas da

Público Municipal arroladas no aprovação

— PMCPPPM. PMCPPPM. do TAG.

V) CONDIÇÕES GERAIS

1. O TAG sujeita seus signatários às obrigações ajustadas, que serão

regularmente monitoradas pelo TCE/PR, por intermédio da respectiva Inspetoria de

Controle Externo ou Coordenadoria competente (artigo 8º, caput, da Resolução

TCE/PR nº 59/2017).

2. O prazo de comprovação das obrigações ajustadas no TAG, peios

gestores responsáveis, é de 30 (trinta) dias úteis (artigo 9º da Resolução TCE/PR nº

59/2017). nO
QI,
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÃ

3. A assinatura do TAG (artigo 12, caput, da Resolução TCE/PR n°

59/2017:

3.1. Importa em reconhecimento da falha pelos seus signatários, além de

renúncia ao direito de discutir a questão no âmbito do TCE/PR;

3.2. Suspende a aplicação de eventuais penalidades ou sanções

imputáveis pelo TCE/PR, sendo que o seu cumprimento integral poderã afastar a

aplicação de tais penalidades ou sanções;

3.3. Suspende a prescrição em favor da administração.

4. Em caso de descumprimento das obrigações, o processamento e

julgamento das irregularidades indicadas na Tomada de Contas Extraordinária n°

346344/19 será retomado, nos termos do art. 14, II 4, da Resolução n° 59/2017, bem

como resultará na aplicação individual, a cada LIm de seus signatários, da multa do

art. 87, III. ,,f,,,5 da Lei Complementar n° 113/2005.

E por estarem justas e acordadas, as partes abaixo relacionadas

assinam o presente Termo de Ajustamento de Geståo em 03 (três) vias de igual

conteúdo e teor.

Curitiba, 25 de junho de 2021
\

CELSO •NDO GÓES
PREFEITO DO MUNlCiPIO DE GUARAPUAVA

¯ ¿4
Art. 14. Findo o prazo previsto no Art. 9 -0 desta Resolução, o Presidente ou o Relator terá até 30 (trinta) dia

para propor ao Tribunal Pleno:
I .- se cumpridas as obrigaçöes, o encerramento do processo relativo ao Termo e do processo principal, quando
for o caso; ou
II- se descumpridas as obrigações, a aplicaçäo das respectivas sanções, nos termos do § 1_o do Art. 11 desta
Resoluçáo.
s

Art. 87. As multas administrativas serão devidas independentemente de apuração de dano ao erário e de
sanções institucior.ais, em razão da presunção de lesividade à ordem legal, aplicadas em razão dos seguintes ' ".,

fatos: (Redação dada pela Lei Complementar n -o 168/2014) (:..)
, t

Ill -. No valor de 30 (trinta) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná - UPFPR: (...) J

f) descumprir determinação dos órgãos de!iberativos do Tribunal de Contas;
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3. A assinatura do TAG (artigo 12, caput, da Resolução TCE/PR nº

59/2017:

dl. Importa em reconhecimento da falha pelos seus signatários, além de

renúncia ao direito de discutir a questão no âmbito do TCE/PR;

Cias Suspende a aplicação de eventuais penalidades ou sanções

imputáveis pelo TCE/PR, sendo que o seu cumprimento integral poderá afastar a

aplicação de tais penalidades ou sanções;

ded. Suspende a prescrição em favor da administração.

4. Em caso de descumprimento das obrigações, o processamento e

julgamento das irregularidades indicadas na Tomada de Contas Extraordinária nº

346344/19 será retomado, nos termos do art. 14, Ii*, da Resolução nº 59/2017, bem

como resultará na aplicação individual, a cada um de seus signatários, da multa do

art. 87, III, “f”,? da Lei Complementar nº 113/2005.

E por estarem justas e acordadas, as partes abaixo relacionadas

assinam o presente Termo de Ajustamento de Gestão em 03 (três) vias de igual

conteúdo e teor.

Curitiba, 25 de junho de 2021

CELSO FE NDO GÓES

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

 

* Art. 14. Findo o prazo previsto no Art. 9º desta Resolução, o Presidente ou o Relator terá até 30 (trinta) dias

para propor ao Tribunal Pleno:

|- se cumpridas as obrigações, o encerramento do processo relativo ao Termo e do processo principal, quando

for o caso; ou

Il- se descumpridas as obrigações, a aplicação das respectivas sanções, nos termos do 8 1º do Art. 11 desta

Resolução.

? Art. 87. As multas administrativas serão devidas independentemente de apuração de dano ao erário e de

sanções institucionais, em razão da presunção de lesividade à ordem legal, aplicadas em razão dos seguintes 1 /V

fatos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 168/2014)(...)

!ll - No valor de 30 (trinta) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná — UPFPR: (...) ]

f) descumprir determinação dos órgãos de!iberativos do Tribunal de Contas;
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TRIBUNAL DE. CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

/
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HALMUNTH F#GIk¿ER GOBA BI-iANDTNER
DíRETOR DA SURG - COMPAN•¿{iA DE SE,_R•Ç'Ç)S DE URBANIZAÇÃO DE

GU;•RA•A %
COMPROMISSÃRIOS \

Y
/

; :, ¡1 /:?

/
/

ConseNeiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES
RELATOR DO PROCESSO N° 373597/20

f
Conselhe SOUZA •O

PRESIDENTE DO DE CONI'AS DO DO PARANÅ
COMPROM•TENTE

1i-1!

  
E5: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

y E bo ç

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER

DIRETOR DA SURG -— COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE
GUARA VÃ

COMPROMISSÁRIOS

Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES

RELATOR DO PROCESSO Nº 373597/20

    Conselheiro 5 ;

PRESIDENTE DO TRIBYNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COMPROMITENTE
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