sábado, 22 de maio de 2021
SEÇÃO IV
DAS OBRIGAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE BOVÍDEOS EM
EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DE ANIMAIS
Artigo 9° - Os bovinos e bubalinos que participarem de
eventos de concentração de animais deverão apresentar os
seguintes atestados:
I - atestado negativo para brucelose, conforme modelo
reconhecido na legislação vigente e
II - atestado negativo para tuberculose através do teste
cervical simples (TCS) ou teste cervical comparativo (TCC).
§ 1º - A validade dos atestados exigidos no artigo 9º deve
compreender todo o período de trânsito e permanência dos animais nos eventos, caso contrário, estará sujeito as penalidades
previstas na legislação vigente.
§ 2º - Os animais provenientes de propriedade com finalidade principal igual a leite ou mista, destinados à participação
em leilões de rebanho geral, devem ser submetidos ao teste da
cervical simples (TCS).
§ 3º - Os animais provenientes de propriedade com finalidade única de corte, destinados à participação em leilões de rebanho geral, podem ser submetidos ao teste da prega caudal (TPC).
§ 4º - A exigência dos atestados de exames de brucelose
e tuberculose para bovinos e bubalinos destinados a leilões de
rebanho geral, conforme previsto do § 2º e § 3º, ocorrerá a partir
de 01-07-2022.
§ 5º - Em vista do exposto no §4º, até o dia 30-06-2022, a
certificação de estabelecimento livre de brucelose e tuberculose
será suspensa, os bovinos e bubalinos procedentes de estabelecimentos livres de brucelose e tuberculose que participarem
de leilões de rebanho geral e retornar ao seu estabelecimento.
SEÇÃO V
DA CERTIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO LIVRE DE BRUCELOSE E
TUBERCULOSE
Artigo 10 - Os responsáveis legais das propriedades interessadas em certificar, renovar ou suspender a certificação de
estabelecimento como livre de brucelose e tuberculose, no Estado de São Paulo, deverão efetuar a solicitação junto ao sistema
GEDAVE, na forma abaixo indicada:
I - elaborar o requerimento de certificação (inicial, renovação e suspensão por interesse próprio);
II - manifestar a concordância digital com o termo de
compromisso.
III - indicar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) do médico
veterinário descrito no inciso II do artigo 6º, que realizará a
execução dos testes de diagnóstico,
IV - apresentar 2 (dois) testes negativos consecutivos para
todo rebanho, com intervalo de 6 (seis) a 12 (doze) meses, quando da certificação inicial.
§ 1° - Todos os requerimentos serão realizados pelo interessado, sendo do tipo: inicial para novas certificações, renovação
para as certificações dentro do prazo de validade, e suspensão
para a cessão dos efeitos da certificação por interesse próprio.
§ 2° - O certificado de estabelecimento livre de brucelose e
tuberculose terá validade de 1 (um) ano, devendo o responsável
legal pela propriedade requerer renovação com no mínimo 15
(quinze) dias de antecedência do vencimento.
§ 3° - No caso de renovação de certificação o responsável
deve apresentar os resultados de exames antes do vencimento
do certificado atual, caso contrário a certificação será suspensa
e o interessado deverá adotar todos os procedimentos da certificação inicial.
§ 4° - No caso de interesse em suspender a certificação do
estabelecimento o produtor deverá atender somente o determinado no inciso I do artigo 10.
Artigo 11 - Todas as instituições, pública e privadas, que
exerçam atividades de ensino, pesquisa e / ou extensão, bem
como outras entidades e empresas que prestam serviços à população, públicas ou privadas, devem obrigatoriamente ser certificadas como estabelecimento livre de brucelose e tuberculose,
caso tenham sob seu poder ou guarda bovinos e/ou bubalinos.
Parágrafo único - As instituições, entidades e empresas,
referenciadas no artigo 11, deverão submeter no GEDAVE as
obrigações previstas nos incisos I, II, III e IV, do artigo 10, até
01-07-2022.
Artigo 12 - O médico veterinário habilitado que deixar de
efetuar o cadastro das informações no GEDAVE na forma, prazo
e condições estabelecidos nesta Resolução, estará sujeito às
penalidades previstas na legislação pertinente.
Artigo 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário,
especialmente as Portarias CDA 5/2020 e 06/2020. (SAAPRC
2020/03770)

Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resoluções de 20-5-2021
Homologando, com fundamento no § 1º. do artigo 9º, da
Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, os pareceres abaixo:
Parecer CEE 88/2021 - que aprova, com fundamento na
Deliberação CEE 171/2019, o pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Mecânica
- Projetos, oferecido pela Fatec São Paulo, do Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza, pelo prazo de dois anos.
Parecer CEE 89/2021 - que aprova, com fundamento na
Deliberação CEE 171/2019, pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Microeletrônica,
oferecido pela Fatec São Paulo, do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, pelo prazo de três anos.
Parecer CEE 90/2021 - que aprova, com fundamento na
Deliberação CEE 171/2019, o pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Projetos Mecânicos,
oferecido pela Fatec Mogi Mirim, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, pelo prazo de um ano, levando-se
em consideração que o Curso está atendido pela Deliberação
CEE 183/2020.
Parecer CEE 100/2021 - que autoriza, com fundamento na
Deliberação CEE 171/2019, a instalação de novo Campus da
Universidade de Taubaté, no Município de Caraguatatuba, na
Avenida Dr. Cyro de Albuquerque, 4.750 - Centro. Os Cursos
indicados neste ato e em consonância com o requerido pela
Interessada são: Curso de Bacharelado em Enfermagem - matutino: 40 vagas/semestral e noturno 40 vagas/semestral; e Curso
de Bacharelado em Psicologia - período integral 40 vagas/
semestral e noturno 40 vagas/semestral.
Parecer CEE 101/2021 - que aprova, com fundamento na
Deliberação CEE 171/2019, o pedido de Reconhecimento do
Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico, da Universidade de Taubaté, pelo prazo de três anos.
Parecer CEE 102/2021 - que aprova, com fundamento na
Deliberação CEE 171/2019, o pedido de Reconhecimento do
Curso de Engenharia Aeronáutica, oferecido pelo Campus Experimental de São João da Boa Vista, da Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho", pelo prazo de três anos.
Parecer CEE 104/2021 - que aprova, nos termos do Artigo
52, da Deliberação CEE 171/2019, a alteração da carga horária
do Curso de Medicina, da Faculdade de Medicina de Marília /
Famema, a partir dos ingressantes de 2021.
Parecer CEE 105/2021 - que aprova, nos termos do Artigo
52, da Deliberação CEE 171/2019, a alteração da carga horária
do Curso de Enfermagem, da Faculdade de Medicina de Marília/
Famema, a partir dos ingressantes de 2021.
Homologando, com fundamento no § 1º. do artigo 9º, da
Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, o Parecer CEE 106/2021, que
aprova a celebração do Convênio, entre o Governo do Estado
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de São Paulo, por meio da Secretaria da Educação e a Fundação
para o Desenvolvimento da Educação - FDE, objetivando a execução de 500 Projetos de Acessibilidade em edifícios escolares
da Rede Estadual, conforme Decretos Estaduais 58.488/2012 e
59.215/2013, alterado pelo Decreto 60.868/2014, no que couber,
Decreto 64.297/2019, Lei Estadual 6.544/1989 e Lei Federal
8.666/1993.
Homologando, com fundamento no § 1º. do artigo 9º, da
Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, o Parecer CEE 107/2021, que
aprova a celebração do Convênio, objetivando a elaboração
de 1.000 Projetos de Segurança no Combate a Incêndios em
Edifícios da Rede Estadual da Educação, visando a obtenção
do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme
Decretos Estaduais 58.488/2012 e 59.215/2013, alterado pelo
Decreto 60.868/2014, no que couber; Decreto 64.297/2019, Lei
Estadual 6.544/1989 e Lei Federal 8.666/1993.
Homologando, com fundamento no § 1º. do artigo 9º, da
Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, o Parecer CEE 108/2021,
que aprova a continuidade da Celebração de Convênio do
Programa de Ação de Parceria Educacional Estado/Município
para o atendimento do Ensino Fundamental, de acordo com
os Decretos 51.673/07 e 59.215/2013, entre o Estado de São
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação e o
Município de Garça.
Resolução Seduc-54, de 21-5-2021
Dispõe sobre o processo de eleição de representantes de pais de alunos, de estudantes da
Educação Básica Pública e, de organizações
sociais civis para integrar o Conselho Estadual de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e da Valorização dos Profissionais da
Educação - CACS/Fundeb para o quadriênio 20212024, nos termos da Lei Federal 14.113, de 25-122020, do Decreto Federal 10.656, de 22-03-2021
e, da Lei Estadual 17.366, de 10-05-2021 e dá
outras providências
O Secretário da Educação, considerando:
- A Lei federal 14.113, de 25/-12/2020;
- O Decreto federal 10.656, de 22-03-2021;
- A relevância do Conselho Estadual de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
- CACS/Fundeb, órgão colegiado autônomo, sem subordinação
institucional ao Poder Executivo, com a finalidade de exercer o
controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação
dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação - Fundeb, no âmbito do Estado de São Paulo,
conforme Lei 16.954, de 19-03-2019, com as alterações da Lei
estadual 17.366, de 10-05-2021.
- A necessidade de realizar processo eleitoral para seleção
de representantes de pais de alunos, de estudantes da Educação
Básica Pública e, de organizações sociais civis para compor o
CACS/Fundeb;
Resolve:
Artigo 1º - Tornar público os processos de escolha de
representantes de pais de alunos, de estudantes da Educação
Básica Pública e, de organizações sociais civis para integrar o
Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos profissionais da Educação, para o quadriênio
2021-2024.
Artigo 2º - Para realizar os processos eletivos referidos no
artigo 1º desta Resolução fica instituída, no âmbito da Secretaria
de Estado da Educação, Comissão Eleitoral, composta pelos
seguintes servidores da Pasta:
- Renata Hauenstein; RG.44309144.
- Leticia Soler Costa; RG 30.146.776-6.
- Ida Maria Penha Ribeiro; RG. 7.910.143-4
- Gislaine Aparecida Camillo Flisch, RG.30202714;
- Aline Tenório, RG. 525963029;
Artigo 3º - Compete à Comissão Eleitoral:
I - organizar o processo eletivo, em ambiente totalmente virtual, com recursos da tecnologia de informação e comunicação,
para a escolha dos representantes de que trata o artigo 1º desta
Resolução, através de Chamamento Público;
II - receber as inscrições realizadas por meio eletrônico,
deliberando sobre a sua aceitabilidade;
III - publicar o deferimento e o indeferimento das inscrições
na imprensa oficial, com previsão de prazo para a interposição
de recurso;
IV - apurar o resultado do processo eleitoral;
V - acompanhar o processo eletivo em todas as suas etapas;
VI- redigir a ata relativa a cada etapa do processo eleitoral
e dos incidentes que se verificarem em seu curso;
VII - divulgar, na imprensa oficial, o resultado da apuração,
assim como as decisões relativas à habilitação dos inscritos, às
impugnações e aos recursos;
VIII - realizar o juízo de admissibilidade dos recursos e
remeter os recursos admitidos para o Secretário da Educação,
caso não haja reconsideração da decisão;
IX - solucionar os casos omissos.
Artigo 4º - Os recursos serão interpostos por meio eletrônico, no endereço: eleicaofundeb@servidor.educacao.sp.gov.br, e
deverão ser encaminhados aos cuidados da Comissão Eleitoral
identificados com o assunto "Processo de Constituição do
CACS/Fundeb - Quadriênio 2021-2024" - Eleição para escolha
dos membros.
Artigo 5º - A Comissão Eleitoral deverá concluir seus trabalhos respeitando os prazos previstos no Anexo I que integra
esta resolução.
Artigo 6º - As atividades dos integrantes da Comissão
Eleitoral serão desempenhadas sem prejuízo das atribuições
decorrentes do cargo ou função que ocupem.
Artigo 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
ANEXO I
Cronograma
22/05 a 25/05
Inscrições para Candidatos - representantes de pais de
alunos; de estudantes da Educação Básica e, de organizações
sociais civis;
27/05/2021
Publicação do resultado da habilitação;
27 e 28-05-2021
Interposição de recurso sobre resultado da habilitação;
01/06/2021
Resultado da habilitação;
Instruções sobre as Inscrições dos Eleitores e período para
Votação;
01 e 02-06-2021
Inscrições dos Eleitores e Votação;
03/06/2021
Publicação do Resultado da Votação;
04/06/2021
Interposição de recurso, até as 17 horas;
05/06/2021
Publicação - Resultado da Eleição
Despacho do Secretário, de 20-5-2021
Interessado: Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis
Assunto: Solicita abertura de Procedimento Sancionatório
- BEC / e-sanções (Empresa: Mayfran Locação de Veículos e
Transportes Ltda).
Número de referência: SEDUC-PRC-2020/37340
À vista dos elementos que instruem este procedimento sancionatório, Conheço o recurso interposto por Mayfran Locação
de Veículos e Transportes - Ltda., CNPJ 04.403.238/0001-19, por
ser tempestivo, e no mérito MANTENHO a decisão exarada às

fls. 314/315, que aplicou sanção de impedimento de licitar ou
contratar com a Administração Pública Estadual pelo período
de 01 ano.
Despacho da Chefe de Gabinete, de 21-5-2021
Interessado: Diretoria de Ensino - Região Mauá
Assunto: Prestação de Serviços de Limpeza em Ambiente
Escolar, nos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra.
Número de Referência: SEDUC-PRC-2020/37317
À vista da instrução processual, em especial a manifestação
do Departamento de Suprimentos e Licitações (Desup), por
intermédio do Despacho CPLIC 358/2021 (fls. 3.409), que adoto
como razão de decidir, Anulo o Pregão Eletrônico 01/2021, da
Oferta de Compra 080282000012021OC00005, considerando
que os vícios identificados no presente procedimento são
insanáveis.
Despacho do Secretário, de 21-5-2021
Interessado: Diretoria de Ensino - Região de Caraguatatuba
Assunto: Prestação de serviços de limpeza em ambiente
escolar
Número de referência: Seduc-PRC-2021/21938
À vista dos elementos que instruem o processo, em especial
a manifestação da Diretoria de Ensino constante destes autos,
do Parecer Referencial CJ/SE 02/2021, bem como da manifestação do Departamento de Controle de Contratos e Convênios às
fls. 2934/2936, que adoto como razão de decidir, Autorizo nos
termos no artigo 57, § 4º da Lei Federal 8666/93 e alterações
posteriores, a prorrogação excepcional por mais 06 meses do
Contrato 006/2016, firmado com a empresa Clarifto Serviços
de Limpeza e Conservação Ltda, mediante cláusula resolutiva,
diante da impossibilidade de descontinuidade na prestação dos
serviços de limpeza em ambiente escolar, devendo ser obedecidas as demais formalidades legais. Ressalta-se, contudo, que
a presente autorização é válida com a condicionante de que
previamente à celebração do termo aditivo sejam atendidos
todos os itens constantes do parecer jurídico retrocitado, sem
o qual a presente autorização não terá validade, em especial
a manifestação clara de concordância da empresa quanto à
cláusula resolutiva que deverá ser posta.

CHEFIA DE GABINETE
Extrato de Contrato
Objeto: Mensagens de SMS direcionadas à mobilização e
incentivos dos estudantes.
Doador: Movva (Mgovbrasil Consultoria em Gestão de
Políticas Públicas Ltda.)
Donatário: Secretaria Estadual de Educação de São Paulo.
Data da celebração: 18-05-2021
Valor estimado: R$ 130.000,00
Processo: SEDUC-EXP-2021/229439
Tendo em vista o parecer da Comissão Permanente de Análise de Chamamento Público e Procedimento de Manifestação
de Interesse, instituída pela Resolução SE 64, de 14-11-2019, e
alterada pelas Resoluções SEDUC-75, de 19-10-2020 e Seduc 1,
de 06-01-2021, que concluiu a análise da proposta da empresa
Movva (Mgovbrasil Consultoria em Gestão de Políticas Públicas
Ltda.), ratificamos os procedimentos adotados e manifestamo-nos favoravelmente às fases desse edital.
Extrato de Contrato
Objeto: Direitos de transmissão da programação do projeto
Almanaque da Casa.
Doador: Instituto de Cultura Contemporânea -ICCO
Donatário: Secretaria Estadual de Educação de São Paulo
Data da celebração: 09-05-2021
Valor estimado: R$ 90.000,00
Processo: SEDUC-EXP-2020/395352
Tendo em vista o parecer da Comissão Permanente de Análise de Chamamento Público e Procedimento de Manifestação
de Interesse, instituída pela Resolução SE 64, de 14-11-2019, e
alterada pelas Resoluções SEDUC-75, de 19-10-2020 e SEDUC-1,
de 06-01-2021, que concluiu a análise da proposta da empresa
Positivo Tecnologia S.A., ratificamos os procedimentos adotados
e manifestamo-nos favoravelmente às fases desse Edital.
Extrato de Contrato
Objeto: Serviços de acessos a vídeo-aulas por meio da
plataforma Descomplica
Doador: Descomplica Tecnologia e Educação S.A.
Donatário: Secretaria Estadual de Educação de São Paulo
Data da celebração: 20-05-2021
Valor estimado: R$ 170.088.566,00
Processo: SEDUC-EXP-2021/128889
Tendo em vista o parecer da Comissão Permanente de Análise de Chamamento Público e Procedimento de Manifestação
de Interesse, instituída pela Resolução SE 64, de 14-11-2019, e
alterada pelas Resoluções SEDUC-75, de 19-10-2020 e Seduc 1,
de 6 de janeiro de 2021, que concluiu a análise da proposta da
empresa Descomplica Tecnologia e Educação S.A., ratificamos
os procedimentos adotados e manifestamo-nos favoravelmente
às fases desse edital.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Termo de Rescisão de Contrato
KW Lima Comércio de Materiais de Segurança, Serviços de
Portaria e Limpeza - EPP
Rua Gérson Azeredo Coutinho, 18 - Jardim Buriti
CEP: 08320-870 - São Paulo
Rua dos Coqueiros, 989 - Campestre
CEP: 09080-010 - Santo André
Ofício DA 25/2021
Processo: 2019/26116
Contrato: 001/2017
Cuida-se de procedimento de rescisão contratual e aplicação de multa em desfavor da empresa KW Lima Comércio
de Materiais de Segurança, Serviços de Portaria e Limpeza
- EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o
20.105.291/0001-90, em decorrência do reiterado cometimento
de faltas no decorrer da execução contratual.
I - Das Preliminares de Admissibilidade
A Defesa foi apresentada pela recorrente em 13-05-2021,
especificamente às 19h33, pela via online e no dia 14-05-2021,
às 15h40, foi protocolado peça física, nas dependências da
Pasta; portanto, tempestivamente, além de preencher regularmente os pressupostos recursais da legitimidade, competência,
interesse de recorrer e motivação, podendo, portanto, ser
conhecido.
II - Das Alegações da Recorrente
A recorrente alega, em síntese, que a Administração não
se atentou ao fato de que o referido instrumento contratual já
havia sido denunciado (rescindido) pela recorrente (ofício enviado em 17-04-2020), tendo em conta o inadimplemento financeiro pela contraprestação do serviço prestado por ela executado.
Indica que o referido inadimplemento ultrapassa a importância de R$ 120.000,00, em valores nominais, relativos às
faturas correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março
e abril de 2020.
Prossegue, sinalizando que sempre prestou serviços de
forma exemplar, evocando em sua defesa que a Secretaria da
Educação havia prorrogado por três vezes o prazo de vigência
do contrato em alusão, salientando que a empresa KW Lima
mantinha as condições de habilitação e qualificação exigidos à
época do certame.
Informa que durante todo o período contratual sempre
agiu com lisura, respeitando seus compromissos, apontando
como prova o fato de que a Secretaria jamais foi acionada
judicialmente.
Defende a inexistência da prática de ilícito, informando que
observa o regramento estabelecido na Convenção Coletiva da
Categoria e que não existem elementos suficientes para caracterização do descumprimento contratual que a Administração
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pretendia punir. Aponta que a Administração cometeu equívoco
ao estabelecer a data de 01 de janeiro de cada ano como
referência, quando deveria ter observado a data de 01 de maio,
excetuando-se a versão 2020, que fixa a data base de 01-012020. Esclarecendo que os valores apontados no relatório e
considerados como pagamentos indevidos, não prosperam, pois
foram aplicados fora da data base correta; indicando, ainda, que
o próprio sindicato da categoria chancelou seu posicionamento.
Conclui, aludindo que amarga prejuízo inimaginável por
conta única e exclusiva desta Administração, que reteve faturas
relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020,
totalizando o montante nominal de R$ 120.000,00, pugnando,
finalmente, pelo recebimento de sua peça de defesa; que seja
reconhecido a rescisão contratual praticada pela recorrente; que
seja determinada a liberação dos valores indevidamente retidos;
e que não sejam aplicadas quaisquer penalidades.
III - Da Análise do Recurso
De plano, destaque-se que o endereço apontado na peça
de defesa (sob análise) diverge daquele apontado pelo i. causídico, conforme e-mails (DOC. 01), portanto, é imperioso que a
recorrente registre aos autos o endereço em que efetivamente
se consubstancie sua sede, alterando-o, também, no Cadastro
Unificado de Fornecedores - SP - Caufesp, conforme já requerido
pela Administração (DOC. 01), para que não haja mobilização
do aparato estatal desnecessariamente, indo de endereço em
endereço para intimar a recorrente dos atos praticados pelo
poder público, tanto no processo em apreço, quanto nos autos
originários de contratação.
Em primeira análise, registre-se que a Administração não
reconhece a rescisão contratual produzida unilateralmente pela
recorrente, posto que não preenche as condições necessárias
para efetivação de sua proposição. A recorrente desprestigia a
verdade ao aludir que a Secretaria da Educação havia inadimplido os pagamentos pelo período superior a 120 dias, o que,
supostamente, ultrapassaria o montante de R$ 120.000,00.
Inobstante, a bem da verdade, a Administração, cautelarmente,
reteve a importância de R$ 70.073,99, que foram extraídos das
faturas correspondentes aos meses de dezembro/2019 (nota
fiscal 1294), janeiro/2020 (nota fiscal 1308) e parcialmente do
mês de fevereiro de 2020 (nota fiscal 1324), bem como foram
descontadas 302 (trezentas e duas) horas de descumprimento
de reposição de almocistas, assim como 33 horas de descumprimento de cobertura de posto (DOC 02). Portanto, a partir
dos procedimentos acima encadeados, a Administração ainda
realizou a quitação de R$ 2.076,52, correspondente ao valor
devido pela prestação dos serviços atinentes ao mês de fevereiro/2020, contrastando com as desarrazoadas suposições da
recorrente em alegar “exceção de contrato não cumprido” em
face da Administração.
Ademais, no item 6 de sua peça de Defesa a recorrente
indica que a Secretaria inadimpliu a quitação de pagamento
decorrente das faturas de janeiro a abril de 2020, mas em outro
momento deste instrumento sinaliza que o contrato foi rescindido pela contratada no dia 17-04-2020, mencionando outro
documento produzido pela própria recorrente indicando que já a
partir do término de março não havia mais prestação contratual,
nada mais contraditório.
Aprofundando-nos a respeito da retenção de valores aludidos pela recorrente, registramos que estes perfazem o montante
de R$ 70.073,99 e encontram plena correspondência com os
descumprimentos contratuais entrelaçados com àqueles atinentes a convenção coletiva da respectiva categoria profissional,
consoante apuração realizada pela Administração, partejando o
relatório técnico (Anexo: DOC. 03).
Destaque-se que a ação de retenção produzida pela
administração não possui natureza de sanção, prestando-se
apenas para acautelamento do erário e em caráter excepcional,
especialmente ao se considerar o incontroverso lastro probatório
coligido aos autos, inclusive constatado pelo próprio sindicato
representativo da categoria profissional, bem como pela própria
declaração de punho de vários empregados que labutaram em
regime de exclusividade junto aos postos objeto do contrato em
tela. (Anexo: DOC. 04 e 05).
Com efeito, trazemos à baila excerto do Parecer GPG/CONS
88/2012 que envereda pelo mesmo caminho:
“Contrato Administrativo. Requisito de Habilitação. Ausência de Manutenção na Execução do Contrato. A falta de condição de habilitação superveniente à celebração do contrato pode
acarretar a aplicação de sanção e rescisão do contrato (artigos
55, VIII e XIII, 77, 78, I e 87 da Lei 8.666/1993), mas não é causa
justa de retenção de pagamento (princípio da legalidade). Possibilidade de retenção, como medida acautelatória, pautada no
artigo 80, IV, da Lei 8.666/93 quando a irregularidade expõe a
Administração/ contratante a risco. São exemplos de risco: responsabilidade solidária pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato (artigo 71, §2º) e responsabilidade
subsidiária pelos encargos trabalhistas, se caracterizada omissão
da Administração na obrigação de fiscalizar o contratado (art.
71, §1, c.c. ADC 16/DF). Aplicabilidade da medida aos ajustes de
execução continuada ou parcelada, que envolvam mão-de-obra
em regime de exclusividade. Retenção limitada aos débitos previdenciários, para com o FGTS e trabalhistas que se refiram aos
empregados da contratada diretamente alocados na execução
do objeto contratual e na proporção do débito existente.”
Também colacionamos importante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, in verbis:
Administrativo. Contrato Administrativo de Prestação de
Serviço. Estado. Responsabilidade pelo Pagamento dos Encargos.
impossibilidade. Art. 71, § 1º, da Lei N. 8.666/93.Constitucionalidade. Retenção de Verbas Devidas pelo Particular. Legitimidade.
1. O STF, ao concluir, por maioria, pela constitucionalidade do
art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 na ACD 16/DF, entendeu que a
mera inadimplência do contratado não poderia transferir à
Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos
encargos, mas reconheceu que isso não significaria que eventual
omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as
obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade. 2. Nesse contexto, se a Administração pode arcar com
as obrigações trabalhistas tidas como não cumpridas quando
incorre em culpa in vigilando (mesmo que subsidiariamente, a
fim de proteger o empregado, bem como não ferir os princípios
da moralidade e da vedação do enriquecimento sem causa), é
legítimo pensar que ela adote medidas acauteladoras do erário,
retendo o pagamento de verbas devidas a particular que, a
priori, teria dado causa ao sangramento de dinheiro público.
Precedente. 3. Recurso especial provido. (grifo nosso).
(STJ - REsp: 1241862 RS 2011/0052780-0, Relator: Ministro
Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 28-06-2011, T2
- Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 03-08-2011)
Igualmente, também destacamos relevantíssima Súmula do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, a saber:
Súmula 331 do TST
Contrato de Prestação de Serviços. Legalidade (Nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res.
174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31-05-2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta
é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos
serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei 6.019, de
03-01-1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37,
II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 7.102, de 20-06-1983) e de
conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados
ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta.

