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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Trata-se de diligência interna realizada nos termos do que dispõe o art. 3142, §1º e 

§3°, I do Regimento Interno deste Tribunal para atendimento à determinação 

proferida na Decisão DECM 2164/2014 (fls. 800/805), visando à elucidação dos 

indícios de irregularidades relativos ao Contrato nº 444/2014, cujo objeto é a 

prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção, e desmontagem da 

iluminação decorativa de natal com fornecimento de material. 

2 DA REPRESENTAÇÃO 

A representação, protocolizada neste Tribunal sob o número 17778/2014 (fls. 01/ 

08), informa a existência de supostas irregularidades, com indicativos de 

superfaturamento, no procedimento administrativo n. 5910109/2014, referente ao 

Edital de Pregão Eletrônico n. 418, e na fiscalização e execução do Contrato nº 

444/2014. 

As propostas do certame foram abertas no dia 03 de novembro de 2014, tendo sido 

vencedora a empresa SRE Engenharia e Construções Ltda. pelo valor total de R$ 

3.874.001,00 (três milhões oitocentos e setenta e quatro mil e um real). 

Informam os representantes que o valor contratado representa um acréscimo de 

R$ 882.198,78 (oitocentos e oitenta e dois mil cento e noventa e oito reais e 

setenta e oito centavos) em relação ao exercício anterior, não se vislumbrando 

justificativa para tal, e que: 

1 – houve duplicidade de despesas e gasto antieconômico de pelo menos 

R$262.334,45; 

                                                           
2 Art. 314. A instrução compreende o exame da matéria pela unidade técnica competente, a realização de diligência, a efetivação de 

quaisquer dos instrumentos de fiscalização previstos em lei ou neste Regimento, bem como as demais providências necessárias à 

elucidação dos fatos e à apuração de responsabilidades.  
§ 1º Considera-se diligência toda requisição de documentos e pedido de esclarecimentos ou de providências complementares, necessárias e 

imprescindíveis à instrução do processo, com o objetivo de dirimir dúvidas ou suprir falhas e omissões, podendo ser determinada pelo 

Relator ou pelo colegiado. 
§ 3º As diligências classificam-se em:  

I - internas, quando realizadas pelo próprio Tribunal, inclusive por meio dos instrumentos de fiscalização previstos neste Regimento, nos 

órgãos ou entidades jurisdicionados; 
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2 - conforme inspeção do próprio órgão público representante, grande parte dos 

serviços contratados não foi prestada na forma prevista no contrato; 

3 - existem sérios indícios de direcionamento no certame; 

4 – foram utilizados indevidamente recursos da “Contribuição para o serviço de 

iluminação pública (COSIP)” para o custeio dos serviços contratados. 

Por fim os representantes requerem: 

1 – a adoção de medida cautelar para a realização de inspeção in loco para 

antecipação de produção de provas, haja vista que na data de 06/01/2015 será 

iniciada a retirada dos adornos natalinos, o que poderá dificultar a comprovação 

dos fatos; 

2 - a adoção de medida cautelar para sustação de qualquer ato de pagamento à 

contratada, haja vista que há previsão de pagamento do valor de R$ 378.877,30 

com prazo de vencimento para janeiro de 2015; 

3 – seja a representação conhecida, recebida e processada nos termos da Lei 

Complementar nº 621/2012 e do Regimento Interno desta Corte; 

4 – seja determinado à “Controladoria Geral do Município que acompanhe, pari 

passu, mediante a designação de servidores, a desinstalação dos produtos e 

devolução daqueles de propriedade do município, elaborando relatório 

circunstanciado, que deverá ser apresentado a esse Tribunal, sob pena de 

responsabilidade solidária, por eventual dano ao erário”; 

5 – sejam os responsáveis notificados para apresentar razões e no mérito, a 

imputação solidária no caso de débito pelo dano causado ao erário, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. 

Analisando o pedido formulado pelo Representante, decidiu (DECM 2164/2014) o 

eminente Conselheiro Relator: 

3.1 Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBER a presente 

Representação, com amparo no art. 101 da Lei Complementar nº 621/2012 e 

nos arts. 183 a 186 da Resolução TC nº 261/2013,  
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3.2 ACOLHER os pedidos de concessão das medidas cautelares inaudita 

altera parte, eis que presentes seus requisitos autorizadores, prevista no art. 1ª, 

inciso XV, da Lei Complementar nº 621/2012; 

3.3 Considerando os fatos e as argumentações vertidas nos autos, 

DETERMINAR ao Prefeito Municipal de Vitória Senhor Luciano Rezende, e o 

Senhor José Eduardo de Souza Oliveira, Secretário de Transporte, Trânsito e 

Infraestrutura do Município de Vitória, que se abstenham de efetuar qualquer 

pagamento ao contratado, até ulterior decisão desta Corte, sob pena de 

aplicação de multa pecuniária, nos termos do art. 135, inciso IV, da Lei 

Complementar nº 621/2012; 

3.4 DETERMINAR a oitiva, com a expedição de NOTIFICAÇÃO, inclusive com 

utilização de meio eletrônico ou fax, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do § 3º do art. 307 da Resolução TC nº 261/2013, ao Prefeito Municipal 

de Vitória Senhor Luciano Rezende, e ao Senhor José Eduardo de Souza 

Oliveira, Secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura do Município de 

Vitória, para que se pronunciem sobre o teor da representação;  

3.5 DETERMINAR ao Secretário da Controladoria Geral do Município de Vitória, 

Senhor Luis Fernando Mendonça Alves, para que o Controle Interno da 

Administração Municipal de Vitória acompanhe a conferência e a retirada dos 

materiais contratados, com os seus devidos registros, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

3.6 DETERMINAR INSPEÇÃO in loco urgente por técnicos desta Corte de 

Contas dos pontos levantados pelo Ministério Público nesta Representação, por 

amostragem, no prazo de 3 (três) dias úteis, por servidores de plantão durante 

o recesso desta Corte, cujo relatório deverá será encaminhado a este gabinete 

para reanálise da medida cautelar.  

Após notificação dos representados, vieram os autos para os auditores de plantão 

para cumprimento do item 3.6 de DECM 2164/2014. 

Inicialmente cumpre ressaltar que em virtude do exíguo período para 

apresentação dos resultados da verificação dos materiais locados, os demais 

pontos abordados pelos representantes não foram objeto de análise, por parte 

desta equipe de auditores (duplicidades de despesas, indicativos de 

direcionamento do certame e utilização da fonte de recurso COSIP para custeio 
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dos serviços contratados), motivo pelo qual sugerimos posterior encaminhamento 

ao Núcleo de Cautelares para prosseguimento do feito. 

Esta decisão é fundamentada com base no fato de que a análise dos demais 

pontos levantados pelos representantes não correm risco de perecimento, 

enquanto que a verificação do material in loco carece de urgência, haja vista a 

previsão de desmontagem a partir do dia 06 de janeiro de 2015.  

Feita esta observação, passamos a nos manifestar sobre o tema. 

3 CONSTATAÇÃO 

Após análise da documentação acostada aos autos identificamos a necessidade de 

complementação de documentos para viabilizar o procedimento de fiscalização 

determinado. 

Diante disso, solicitamos à Secretaria responsável pela fiscalização do contrato os 

boletins de medição. 

De posse dos documentos, providenciamos a tabulação dos dados para em 

seguida realizar a verificação in loco dos materiais conforme descrito no 

instrumento contratual. 

O resultado da verificação encontra-se registrado no Apêndice I, anexo a este 

relatório. 

4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Cumprida a decisão que determinou a realização desta diligência, submete-se o 

presente relatório à consideração superior. 

Por oportuno, com intuito de complementar as evidências acostadas aos autos por 

esta equipe de auditores, bem como pela inspeção realizada pelos membros do 

Parquet Estadual, sugere-se a notificação do responsável Sr. José Eduardo de 

Souza Oliveira para o envio a esta Corte de Contas da seguinte documentação: 
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 Cópia na íntegra dos processos de liquidação do Contrato 444/2014 

(boletins de medição de materiais e serviços), acompanhado das 

respectivas memórias indicando logradouros e quantitativos dos materiais 

por item do contrato.  

É o relatório. 

Vitória (ES), 26 de dezembro de 2014. 
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APÊNDICE I. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do 

TCEES 

Figura 1. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES 

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO OBSRVAÇÕES MP

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO

OBSERVAÇÕES TCE

1

LOCAÇÃO de Estrutura feita em aço chato galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada,

tendo ao redor das peças quadro de metalon 20/20mm para sustentação. Peça

montada alusiva a um chafariz envolto do poste. Peça composta por 3 partes,

sendo um painel para direita e outro para esquerda, contendo em cada um deles

quatro arabescos abertos para fora ligados a quatro estrelas com cinco pontas

cada. Ambas as peça com medida individual de 4,00 x 1,05 metros e com

suportes próprios para f ixação em super postes. Acima dos arabescos ponteira 

losango tridimensional abraçando o poste com 2,00 metros de altura. Toda peça

contornada com mangueira luminosa em Led cristal, feita em PVC maciço

fundido com espessura de 13mm, impermeável e com dois filamentos e

movimentos aleatórios realizados através de 12 strobos de 50w . e 4 tubos

rígidos iluminados em led com efeito cascatas. Peça montada com dimensão

total de 6,00 x 2,10 metros. - Referência: Fanthasy ou Equivalente.

AV. DANTE MICHELINE 120 un. 120 un. 105 un. - 120 un. 100 un.

Entre as unidades 

verificadas, várias 

encontram-se 

desprendendo dos 

postes.

3

LOCAÇÃO de Estrutura feita em aço chato galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada,

tendo ao redor de toda peça quadro de metalon 20/20mm para sustentação.

Peça formada por quatros meias luas entrelaçadas contendo duas posicionadas 

para cima e duas posicionadas para baixo, ambos com estrelas de cinco pontas

fixa em cada extremidade voltadas para o lado de fora da peça. Peça com

suportes próprios para fixação em super postes. Toda peça contornada com

mangueira luminosa em Led, feita em PVC maciço fundido com espessura de

13mm, impermeável e com dois filamentos e movimentos aleatórios realizados

através de 5 strobos de 50w fixo a cada meia lua. Dimensão total 5,50 x 2,00

metros. - Referência: Fanthasy ou Equivalente.

AV. MARECHAL 

MASCARENHAS DE 

MORAES E AV. BEIRA 

MAR

148 un. 148 un. 68 un. - 148 un. 67 un.

As unidades 

verificadas pela 

equipe referem-se à 

quantidade de postes 

existentes e 

ornamentados.

INSPEÇÃO TCEESINSPEÇÃO MP

LOCAL
ITEM DO 

CONTRATO

QUANTIDADE 

CONTRATADA
DESCRIÇÃO
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Figura 2. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação) 

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO OBSRVAÇÕES MP

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO

OBSERVAÇÕES TCE

15

Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de

13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs azuis por metro na tensão de 220v,

leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla

iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede,

permite corte a cada 1 metro. Referência:LE-05 AZ Luz e forma ou Equivalente.

PRAÇA COSTA PEREIRA 300 m

16

Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de

13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs brancos por metro na tensão de

220v, leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a

ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede,

permite corte a cada 1 metro. Referência:LE-05 BC Luz e forma ou Equivalente.

PRAÇA COSTA PEREIRA 300 m

17

Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de

13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs verdes por metro na tensão de

220v, leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a

ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede,

permite corte a cada 1 metro. Referência:LE-05 VD Luz e forma ou Equivalente.

PRAÇA COSTA PEREIRA 300 m

18

Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de

13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs vermelho por metro na tensão de

220v, leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a

ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede,

permite corte a cada 1 metro. Referência:LE-05 VM Luz e forma ou Equivalente.

PRAÇA COSTA PEREIRA 300 m

AV. DUARTE LEMOS 28 un. 28 un. 17 un. - 28 un. 17 un.

ROD. SERAFIM DERENZE 77 un. 77 un. 77 un.

AV. FERNANDO FERRARI 86 un. 86 un. 75 un.

AV. NAIR DE AZEVEDO 20 un. 20 un. 12 un. - 20 un. 10 un.

AV. FERNANDO FERRARI 86 un. 86 un. 86 un.

-

21

LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de bola

com arabescos, medindo 1,50m de altura x 1,90m de largura, produzida em

estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção

anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira

luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm

de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v - Referência:

GR51 - Luz e Forma ou Equivalente.

1200 m

ACRESCIDO PELA INSPEÇÃO DO TCE*

ACRESCIDO PELA INSPEÇÃO DO TCE*

INSPEÇÃO TCEESINSPEÇÃO MP

LOCAL
ITEM DO 

CONTRATO

1200 m 500 m300 m

QUANTIDADE 

CONTRATADA

22

LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de bola

com arabescos, medindo 1,20m de altura x 1,60m de largura, produzida em

estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção

anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira

luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm

de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v - Referência:

GR58 - Luz e Forma ou Equivalente.

DESCRIÇÃO

ACRESCIDO PELA INSPEÇÃO DO TCE*
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Figura 3. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação) 

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO OBSRVAÇÕES MP

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO

OBSERVAÇÕES TCE

PRAÇA COSTA PEREIRA 14 un. 14 un. 12 un. - 14 un. 13 un.

AV. DESEMBARGADOR 

SANTOS NEVES
12 un. 12 un. 10 un. - 12 un. 10 un.

27

LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de

arabesco, medindo 1,30m de largura x 4,35m de altura x 0,015m de

profundidade, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede

de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada,

com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. A aplicação de

mangueira luminosa incandescente na cristal em PVC flexível extrusado, de

13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v  e  2 

conjunto com 80 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo

aproximadamente 1,00m de comprimento, f io elétrico preto 2 x 0,10mm², na

tensão de 220v - Referência: PT29 Luz e Forma ou Equivalente.

AV. DESEMBARGADOR 

SANTOS NEVES
32 un. 32 un. 15 un. - 32 un. 15 un.

28

LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de cordão

com bolas, medindo 0,85m de altura x 2,25m de largura x 0,015m de

profundidade, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada,

zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie.

Aplicação de mangueira luminosa incandescente nas cores cristal, verde e

vermelha, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro-

lâmpadas por metro na tensão de 220v - Referência: GR06 Luz e Forma ou

Equivalente.

ROD. SERAFIM DERENZE 66 un. 66 un. 58 un. - 66 un. 66 un.

INSPEÇÃO TCEESINSPEÇÃO MP

LOCAL
ITEM DO 

CONTRATO

QUANTIDADE 

CONTRATADA

26

LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de 

arabescos medindo 1,00m de altura x 1,90m de largura, produzida em estrutura 

de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva 

resistente a exposição à intempérie, Aplicação de mangueira luminosa 

incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de 

diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v e conjunto de 

LED em movimento snow fall -  Referência: GR50 Luz e Forma ou Equivalente.

DESCRIÇÃO
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Figura 4. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação) 

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO OBSRVAÇÕES MP

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO

OBSERVAÇÕES TCE

29

LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de pingente

gomado e arabesco, medindo 1,60m de altura x 1,60m de largura, produzida em

estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção

anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira

luminosa incandescente na cor cristal e verde, em PVC flexível extrusado, de

13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v.

Adição de mangueira de led na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por

metro, com aparelho seqüencial que aciona aproximadamente 13 LEDs em cada

canal, proporcionando um efeito de movimento. Adição de lâmpadas de xenon

de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões

por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base de fixação. Referência:

GR61CRVDCM Luz e Forma ou Equivalente.

AV. VITÓRIA 98 un. 98 un. - 98 un.

30

LOCAÇÃO de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de pingente

gomado e arabesco, medindo 1,60m de altura x 1,60m de largura, produzida em

estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção

anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira

luminosa incandescente na cor cristal e verde, em PVC flexível extrusado, de

13,00mm de diâmetro, com 36 micro-lâmpadas por metro na tensão de 220v.

Adição de mangueira de led na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por

metro, com aparelho seqüencial que aciona aproximadamente 13 LEDs em cada

canal, proporcionando um efeito de movimento. Adição de lâmpadas de xenon

de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões

por minuto, modelo tartaruga, medindo 8,5cm de base de fixação. Referência:

GR61CRVDCM Luz e Forma ou Equivalente.

AV. VITÓRIA 98 un. 98 un. - 98 un.

40

Conjunto com 80 LEDs brancos, com movimento snow fall, medindo

aproximadamente 1,00m de comprimento, f io elétrico preto 2 x 0,5mm², sendo o

cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Consumo médio de 4W de

potência, na tensão de 110/220v, com isolamento extra na caixa conversora em

resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto à

interpéries. Referência: LE0880 Luz e Forma ou Equivalente.

AV. VITÓRIA 150 un. 150 un. 14 un.
Conjunto com 10 LEDs 

brancos
150 un. 112 un.

46
Conjunto com 100 leds verdes fio cristal verde. Referência: LE-01 VDC Luz e

Forma ou Equivalente.
AV. VITÓRIA 195 un. 195 un. 23 un.

Mangueira de LEDs 

verdes
195 un. 0 un.

A inspeção realizada 

durante o dia não 

50
Rede Luminosa Estática - 240 Leds, na cor Branca - 220V - Referência:

Taschibra ou Equivalente.
AV. ELIAS MIGUEL 26 un. 26 un. 18 un. - 26 un. 18 un.

187 un.

INSPEÇÃO TCEESINSPEÇÃO MP

LOCAL
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QUANTIDADE 

CONTRATADA

175 un.
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Figura 5. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação) 

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO OBSRVAÇÕES MP

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO

OBSERVAÇÕES TCE

53

LOCAÇÃO de Árvore de Natal, estrutura bidimensional feita em aço chato

galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada, em forma de Árvore de natal, tendo seu

contorno irregular, contendo uma estrela com cinco pontos ao topo e três

cometas em sua parte interna como decoração, toda da peça contornada com

mangueira luminosa em Led, feita em PVC maciço fundido com espessura de

13mm, impermeável e com dois filamentos com as seguintes dimensões: 2,67 x

1,43 metros e consumo aproximado de 54w - Referência: FG025 - Fanthasy ou

Equivalente.

AV. ALEXANDRE BUAIZ 16 un. 16 un. 0 un. - 16 un. 0 un.

Foram identificadas 

13 unidades de 

ornamentações, 

porém com descrição 

incompatível com 

este item do contrato.

56

LOCAÇÃO de Trenozinho, estrutura bidimensional feita em aço chato

galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada em forma de Papai Noel sentado no trenó,

sendo puxado por uma rena, toda da peça contornada com mangueira luminosa

em Led, feita em PVC maciço fundido com espessura de 13mm, impermeável e

com dois filamentos com as seguintes dimensões: 2,15 x 0,75 metros com

consumo aproximado de 36w  - Referencia - FM017B - Fanthasy ou Equivalente

ROD. SERAFIM DERENZE 63 un. 63 un. 55 un. - 63 un. 57 un.

57

LOCAÇÃO de Arranjo com vela, estrutura bidimensional feita em aço chato

galvanizado 3/8 por 1/8 de polegada em forma de um arranjo com vela de natal

com três folhas de ramo e três bolas de natal em sua parte inferior, toda da

peça contornada com mangueira luminosa em Led, feita em PVC maciço fundido

com espessura de 13mm, impermeável e com dois filamentos com as seguintes

dimensões: 0,90 x 0,80 metros com consumo aproximado de 18w - Referencia -

FP012 - Fanthasy ou Equivalente

ROD. SERAFIM DERENZE 18 un. 18 un. 16 un.
Figura luminosa - 

Pingentes
18 un. 16 un.

Conforme indicado 

pelo MP, as 

ornamentações 

encontradas são 

compatíveis com as 

descritas no item 25.

SERVIÇO** INSTALAÇÃO de armação luminosa média - inscrição "feliz natal"
AV. PRESIDENTE 

FLORENTINO AVIDOS
10 un. 10 un. 10 un.

Armação luminosa 

média - SEM  inscrição 

"Feliz Natal"

10 un. 10 un.

Conforme indicado 

pelo MP, as 

ornamentações não 

apresentam a 

inscrição "feliz natal"
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Figura 6. Relação de itens contratados objeto da representação e locais da inspeção in loco realizadas pela equipe do TCEES (Continuação) 

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO OBSRVAÇÕES MP

QUANTIDADE 

AMOSTRA

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

EM CAMPO

OBSERVAÇÕES TCE

SERVIÇO** INSTALAÇÃO de armação luminosa média - inscrição "feliz natal" AV. REPÚBLICA 12 un. 12 un. 12 un. 12 un. 11 un.

SERVIÇO** INSTALAÇÃO de armação luminosa média - inscrição "feliz natal" AV. CLETO NUNES 14 un. 14 un. 14 un. 14 un. 17 un.

SERVIÇO** INSTALAÇÃO de armação luminosa média - floco de neve duplo
AV. MARCOS DE 

AZEVEDO
6 un. 6 un. 4 un. - 6 un. 4 un.

SERVIÇO** INSTALAÇÃO de armação luminosa pequena - floco de neve PRAÇA COSTA PEREIRA 50 un. 50 un. 0 un. - 50 un. 0 un.

SERVIÇO** INSTALAÇÃO de armação luminosa pequena - bengala PRAÇA COSTA PEREIRA 50 un. 50 un. 0 un. - 50 un. 0 un.

SERVIÇO** INSTALAÇÃO de armação luminosa pequena - estrela PRAÇA COSTA PEREIRA 50 un. 50 un. 0 un. - 50 un. 0 un.

SERVIÇO** INSTALAÇÃO de armação luminosa pequena - globo 3D vertical PRAÇA COSTA PEREIRA 50 un. 50 un. 0 un. - 50 un. 0 un.

SERVIÇO** INSTALAÇÃO de armação luminosa média - pinheiro
RUA SOLDADO MANUEL 

FURTADO
6 un. 6 un. 5 un. - 6 un. 5 un.

Composição Conforme planilha à fl. 34
PRAÇA DEMÓCRITOS DE 

FREITAS
2 un. 2 un. 1 un. - 2 un. 2 un.

Foi verificada 

somente a 

quantidade de 

pinheiros na praça.

* Acrescidos para alcançar 100% das quantidades contratadas destes materiais, por representarem os itens de maior relevância liquidados;

** Itens querefderem-se somente à instalação, sem inclusão de materiais.

INSPEÇÃO TCEESINSPEÇÃO MP
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Armação luminosa 

média - SEM  inscrição 

"Feliz Natal"

 

 


