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A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Nacional de Técnicos em 

Radiologia CTC/CONTER vem por intermédio deste documento oferecer ao 

Plenário do CONTER relevantes informações encontradas durante a primeira 

reunião da Comissão, na sede do CONTER, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto 

A,Lote n°03, CEP 71.736-201 — Núcleo Bandeirante/DF, com a participação dos 

membros TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva — Presidente, TR. Gilvan 

Serafim de Souza — Membro, TR. Carlos Alberto Rodembusch — Membro 

(suplente), Bruno Zagheti de Aguiar — Contador e TR. Silvia Karina Lopes da 

Silva — Membro (suplente), nos dias 17, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2020. 

Nomeada pela plenária de outubro de 2019, para o mandato de 2 anos e meio a 

contar do dia 04 de dezembro de 2019 em conformidade com o que dispõe o Art. 20. 

A Comissão de Tomada de Contas, é órgão assessor do Plenário, de caráter 

consultivo e fiscal. Sua composição é 3 (três) membros titulares e igual número de 

suplentes, eleitos pelo plenário do CONTER, imediatamente, após à eleição da 

Diretoria Executiva, mais 1 (um) contador devidamente inscrito no CRC, com 

experiência comprovada na área da contabilidade pública. 

Cumpre destacar que Presidente da Comissão TNR. Marcos Júnior e TR. Gilvan 

Serafin, participaram dos trabalhos da composição anterior da CTC, ocorrida nos 

dias 26, 27 e 28 de NOVEMBRO de 2019, para a análise dos Processos 

Econômicas dos meses de AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO de 2019. Nesta 

reunião foram analisados então, os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2019, 

bem como os relatórios emanados pela CTC a partir da análise dos Processos 

6D' 	

SIBS, Quadra 02 Conjunto A, Lote n°03 CEP 71.736-201 - Núcleo Bandeirante/DF - Telefax (0XX 61) 3326 9374 
e-mail: conter@,conter.aov.br  home pago: WV,TW.CC_Sta- 

ric 	 ( 

V(él 



:"T"H s"  

SIBS, Quadra 02 Conjunto A, Lote n°03 CEP 71.736-201 — Núcleo Bandeirante/DF — Telefax (OXX 61) 3326 9374 

e-mail: conter(&)conter.rov.br  home paga: www.conterambr 

tArt 

     

PROC. CONTER 214/2019 
FOLHA 48 - 

RÚBRICA 
PROCESSO CONTER NI° 

FOLHA  a Z ljetrib 

SV.41 	  

   

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS - CTC 

Economicos dos meses anteriores. Esta ação nos permitiu conhecer especialmente 

os apontamentos recorrentes nas referidas analises e a forma como a Comissão 

realizava seu trabalho. Contatou-se que analisavam os processos conferindo notas, 

calculando os encargos, juros e multa com base na tabela contida na Instrução 

Normativa RFB 1.234/2012. 

Contudo, com relação a abordagem dos trabalhos da CTC, imperativo que este seja 

realizado com um caráter mais técnico, com diretrizes internas definidas com base 

nas legislações cabíveis e que o Plenário possa compreender e reconhecer a 

transparência da administração, bem como resguardar a todo Corpo de 

Conselheiros de futuras contestações relativas às contas do CONTER. Ressaltando 

que ao realizar as atividades, na apuração das inconsistências nos Processos 

Econômicos, os trabalhos encaminharam-se à análise de alguns Processos 

Licitatórios, Balancetes, bem como pesquisas de Legislações internas e externas. 

Inicialmente foram analisadas as baixas de pagamentos de novembro e dezembro 

de 2019, no decorrer das análises verificou-se a necessidade de ampliar os 

trabalhos, sendo solicitado ao CONTER esclarecimentos e alguns processos para 

fundamentar os trabalhos. 

Para os atos da reunião foram lavradas em Atas individualizadas para cada dia de 

trabalho, com vistas a organizar e comprovar a participação efetiva de cada membro 

à referida reunião, também foram formalizadas solicitações por meio de Ofícios, 

além dos pedidos de orientações aos setores de Contabilidade, Processos, 

Licitações, Jurídico, Coordenação, Secretaria e Diretoria Executivas, com referência 

as matérias afetadas. 



PROC. CONTER 214/2019 

	

FOLHA 49- 	PROCESSO CONTER N° 
[ 

RÜBRICA 	-\--- 
-------- — FOLHA 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS - CTC 

De modo geral os trabalhos transcorreram na forma programada, tendo a Comissão 

obtido acesso a todos os elementos informativos para sustentáculo das atividades 

desenvolvidas o que, se antecipe, demandou significativo comprometimento e 

expressiva energia das unidades organizacionais do Conselho. 

Imbuídos do entendimento de que por ser o órgão consultivo do Plenário com vistas 

ao combate da omissão no dever de prestar contas; da ocorrência de desfalque ou 

desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; a prática de qualquer ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário e para o próprio julgamento 

das contas desta autarquia responsável por aprovar a prestação de contas a serem 

encaminhadas ao TCU de forma regular. Isto só acontecerá quando expressarem, 

de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a 

legitimidade e a economicidade dos atos de gestão. 

Neste passo refere o Art. 15 Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992. Ao julgar as 

contas, o Tribunal decidira se estas são regulares, regulares com ressalva, ou 

irregulares. Reforçando o Art. 16 da mesma Lei. As contas serão julgadas: 

t II — regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 

falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário; 

III — irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 
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I — regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos 

de gestão do responsável; 
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a) omissão no dever de prestar contas; 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal 

ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial; 

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

§ 1° O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no 

descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em 

processo de tornada ou prestação de contas. 

Portanto, ressalta-se desde logo, no escopo, os trabalhos foram realizados por 

amostragem, devido ao período de análise ser curto, de apenas quatro dias, e com 

base nos processos analisados, a CTC encaminha os achados e recomendações 

para apreciação desta plenária. 

DA ANALISE DAS CONTAS 

Devido ao período em que se realizaram os trabalhos dessa CTC, os balanços ainda 

não estavam fechados, mas caso haja diferença, essas diferenças serão irrelevantes 

para a análise. 
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O Orçamento do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia para o exercício de 

2019 foi da ordem de R$ 14.613.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e treze mil). 

A receita realizada no período foi de R$ 10.972.015,50 (dez milhões, novecentos e 

setenta e dois mim, zero quinze e cinquenta centavos). A despesa executada foi de 

R$ 11.841.407,97 (onze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e 

sete e noventa e sete centavos), ou seja, um Déficit orçamentário de R$ 869.392,47 

(oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e dois e quarenta e sete 

centavos). 

Em razão dos demonstrativos de execução orçamentária é apresentado a seguir, o 

comportamento da receita e da despesa para fins de apreciação. 

CONTA 	 eacrsoo oncAms.Nriats eitEuff.2.0 
GAMAI 

~Ira° 
ATUALIZADA 

RecErrAs 
REALIZADAS 

SAIJ30 

ExECL4:7220 o& RECUO, I46l3Q,00 4.613,M.12E 10.912.013,50 7.6411.frMíO  

421.1 	 al!CFATA A REALIZAR 14.513.021Lp) 14.$13.012,:,00 R1972.015.50 5.62,1954,10 

REC.211"), cnitRENTE 12312.490.19 12.311.450,10 0.(255.992,44 1155149115 

RECIITAs 12E coNnimulcoEs 1 1 .f122.5)62,62 11.045.95151 10454.433,14 591.525.93 

,..EICEITAs FA1lti12ON2A35 800.000,0E 1200.22220,012 201.630,14 397.399$5 

RECEITAS nE SERVIcDs 62.000,A0 62.11605:0 0.0 C.110(1,1* 

TENN511-2.11222C1AS CORREM ES 210.0220.011 210.00,120 400 210.00111, 

OLFERAS ROCEI rAS CORRENTES 191527,32 I52.527,52 1926,56 190.14221.90 

61.11.2 	 RECELla DE CARECAL 2.201.509.21 312.02.2, 1.555.42475 

R2.1.1.222 	 A1.111.NAC2i0 PE RENS 1.657000,00 5.567.0110,0(5 1 NA7.011*.ro 

5,111.223 	 p.MORTIZiCÕE.S DE EMPRÉSTIMOS. CONCEDIDOS 634.539,21 6.14.52.5.61 311.023526 1221.45,75 

fltlinoTAL DA =TA 

ofncrr OP.C,~0.3110 

14,613.039.015 14413.05,00. 10977415,50 3.1540.96i,5i, 

TOTAL 14611039,39 34.60.000,00 0.841,407,91 4,510376,97 
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CONIR DESIWAS ogromonts DOTAÇÃO =Arta  ?RS. 
INAP01411ANAS 

Ni vEruzA A0 =MAS 
ELIVE2441/413A1 

DENNSAs 
tloullmass 

urso=  
PADA ‘0tga 

EXECUÇÃO DA DESPESA 14.513.01:44044 I4.643.01X1,041 DOO 1: JA I .441.47 II .210. I30,95 I 4 I 20.31.406 2,4115?2,03 

62.23 adumo 1115PONIVEL 14.612.021200 14443-0*0.00 0410 11.1141A02,92 1121443338 14128111> 2.771.59740 

022.1.1 CIII201144 DISPONÍVEL - FIESP 	LS 11.04.544.40 0.00 12.6924453.25 I 04154.979.54 94973.954,94 1.241315,2S 

61.23.421 VENCLUENTOS 13 VANTAGENS FIXAS 4.254.729445 4.304.724.65 0.00 .4205406,65 4.224.07641 4.114.296.412 I.O.C.524112 

0.12.1.1.32 JUROS E IINEARÇAIS DA DIVIDA 2411.44011,00 UNINDO 0.04 25E724,42 253.737,42 253.737.42 1,06.u2.5O 

6.11.4144 OUTRAS DESVESAN CORRENTES ii.112.27C,25 7.259.1124445 DM S11422944 3.576.162.29 5410.524.70 14135.4412,45 

4.2.2.1.2 CRÉDITO DISPONEVEL .. DESPESAS. 	. 9e0.069.013 1,129.246,10 0110 4148.354.12 1.140A6-4,12 ' 4142254,12 40492,06 

6.2 . 2 . ! . 2.44 1 NVI:s-rimE:tros 150.008.0 .1.55,43o.A0 0,00 144_578,34 144.536,04 144.434.24 40.8920 

6.21.1.2.45 40100 itz.AçÃo DA DIVIDA SINS.® 1.03.4415,73 . 0.00 1.045.215.72 12303413,7$ 1.110:1-435,74 NO 

621.3.9 RESERVA DO CONTIGÊNCIA 5.562-0410.00 14112124.22 0410 ODA ODE DOI 1.459.104,22 

RESERVA DE CAINTIGÊNCIA 74553.1142,02 141-24.144.22 0.00 0,00 0,00 etc 1.459304,22 

surrerrAt. DÁ 13328032324 14.613.1030 14413100X 0,00 1U46407$ ILA13J33,06 11.120313 271E592,X13 

TOUL 1,611,1344000 1.4.613.0%,00 0,00 11.047450,07 11103333$6 I1.320.311,05 2..500392503 

O quadro posto em evidência acima traduz uma visão do resultado orçamentário no 

período de 1° de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, merecendo destaque 

o déficit na arrecadação de R$ 3.640.984,50 (três milhões, seiscentos e quarenta mil 

e novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). 

O demonstrativo do balanço patrimonial da entidade, apresenta alguns 

apontamentos que foram questionados a diretoria e ao setor contábil para 

esclarecimentos. 

Consta o valor de multas e juros com saldo de R$ 15.837,89 (quinze mil, oitocentos 

e trinta e sete e oitenta e nove centavos). Foi solicitado a diretoria esclarecimentos 

da existência de processo administrativo de responsabilização, 
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Foi identificado que existe uma conta chamada: "Contas a receber" com valores 

zerados no ativo e um valor de cota a parte a receber de R$ 173.562,14 (cento e 

setenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois e quatorze centavos). 

De conhecimento que regionais realizam a provisão "Contas a receber" e da Cota-

Parte a pagar ao CONTER para o exercício, seguindo as normas brasileiras e 

internacionais de contabilidade pública. Perguntamos se esses valores representam 

a realidade do "Contas a receber". 

Segundo a comissão de patrimônio, no exercício de 2019 foi realizado no inventário 

de bens patrimoniais o valor dos ajustes, mas ainda não foram contabilizados, 

solicitamos esclarecimentos se os mesmos serão contabilizados no exercício de 

2020, para que seja verificado se houve prejuízos ou desvios e o resultado 

represente a realidade. 

Não foi identificado no balanço patrimonial a provisão dos passivos judiciais. 

Chegou a nosso conhecimento que existe um processo judicial já em fase de 

execução, no valor aproximado de R$ 7.000.000,00 (sete milhões), processo 

judicial da CENACAP. Solicitamos esclarecimentos ao setor contábil quanto da 

provisão desses valores obedecendo aos princípios e normas contábeis geralmente 

aceitos. Por qual motivo, o processo que é de 2001, ainda não foram provisionados? 

Deixar de provisionar esses valores em exercícios anteriores, trazem uma 

informação incorreta, pois caso essa ação seja paga no exercício de 2020, quem 

olhar o balanço patrimonial verá um prejuízo de sete milhões, podendo atribuir que 

"7" e 
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esse resultado é de 2020, quando na verdade trata-se de uma despesa que deveria 

ter sido provisionada mês a mês, desde 2001. 

Solicitamos o extrato do empréstimo da aquisição da sede para verificar se os 

lançamentos contábeis foram realizados conforme a legislação. Na análise 

constatamos que encontram-se regular atendendo ao princípio da competência. 

Porém devido ao volume do empréstimo de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e 

quinhentos mil), recomendamos uma análise mais profunda quanto a regularidade 

na aquisição desse empréstimo. 

DA ANÁLISE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E BAXAS DE PAGAMENTOS 

Analisando o processo administrativo n° 08/2019, selecionado por amostragem, 

levando em consideração volume de recursos despendidos. Identificou-se no 

referido processo, pagina 07, que, foi solicitado no dia 14 de fevereiro de 2019 ao 

Tesoureiro IR Abel dos Santos a disponibilidade orçamentária para a reforma da 

sede. 

Sendo informado a conta orçamentária: 6.2.2.1.1.33.90.36.012 — MANUTENÇAO E 

CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS, a qual no início do exercício constava com saldo de 

R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais). 

Durante o exercício foram feitos novos aditivos passando o valor do contrato para 

R$ 650.895,60 (seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e cinco e sessenta 

centavos). 
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Ainda no mesmo exercício, foi solicitado a contratação de forma emergencial para a 

realização de manutenção do telhado da riova sede, porém por recomendação do 

IR Diretor Presidente Manoel Benedito Viana Santos, recomendou-se a 

possibilidade de se aderir a mesma ATA de Registro de Preço para a realização da 

manutenção do telhado, o qual resultou em um novo contrato de R$ 136.898,24, 

(cento e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), 

além de R$ 84.159,00 (oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais) para 

outros pagamentos fora do contrato  com a empresa Murano, totalizando R$ 

871.952,84 (oitocentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e dois e oitenta 

e quatro centavos). 

Não foram identificadas planilhas de orçamento comparativo de que a adesão a ATA 

de Registro de preço foi vantajosa para o CONTER, conforme exigido no próprio 

parecer jurídico do processo 08/2019. 

Não foi possível identificar nos aditivos se o valor contratado encontra-se dentro da 

margem de aumento ou supressões que exige a Lei 8.666/93 — Lei de licitações. 

Foi identificado no processo 42/2019 parecer jurídico, porém as recomendações não 

foram atendidas. A verificação da vantajosidade também não foi demonstrada, não 

identificamos orçamentos para o tipo de serviço contratado, nem foi possível saber 

se os serviços a serem executados, estavam descritos na Ata de Registro de preço 

original e se realmente os serviços foram executados, 

Ct.  ?ringrel— 
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Toda a obra executada é interessante a demonstração com fotos do antes e depois, 

parecer do fiscal do contrato de que todos os serviços foram executados e 

entregues, dentre outros. 

Os processos não foram analisados em sua plenitude, mas devido ao volume de 

recursos envolvidos, mais as inconsistências encontradas em uma análise 

superficial, recomendamos que o CONTER realize uma auditoria de conformidade 

específica nesses contratos de compra e reforma da nova sede, além de 

revisar todos os processos administrativos.  

Para fundamentar ainda mais a recomendação, no plano orçamentário de 2019, 

havia sido contingenciado no orçamento de 2019 o valor de 3.563.000,00 (três 

milhões, quinhentos e sessenta e três mil), no decorrer do exercício, 

contrariamente ao decido em plenária,  diversas movimentações de transposições 

foram realizadas nesta conta, findando o exercício com saldo de contingência de R$ 

1.489.184,22 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove, cento e oitenta e quatro e 

vinte e dois centavos) conforme demonstrado abaixo: 

trrer 
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i 01/01/2019 

01/05/2019 

• 01/0E/2019 

01109/2019 

I 01/08/2019 
r 

01/09/2019 

I 01/10/2019 

01/12/2019 

01/12/2019 

01/12/2019 

-01/12/2019 

01/12/2019 

• 01/12/2019 

01/12/2019 

I D1/12/2019 

01/12/2019 

r, 01/12/2019 

01/12/2019 

01/12/2019 

01/12/2019 

FIXAÇAD DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 	 • • 3.563.000,00 

¡TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05/201900 EXERCÍCIO DEI 	
0,00L _1 	 -163.815,731 2019 	 t 

TRANSPOSIÇAO ORCAMERTARN.95/201.9 IX-0 EXERCIC30 DE 	¡ 	)0,00. 	...300.000,00¡ 

	

- 	 ---1 

¡TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0212019 DO EXERCÍCIO DE 
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Identificou-se ainda que o contingenciamento financeiro  para pagamento da ação 

do Centro Nacional de Capacitação Profissional (Cenacap) e a provisão no 

demonstrativo patrimonial também não foram devidamente contingenciados. 
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A plenária do dia 13 de dezembro de 2018, sessão 20 — item (E), deliberou pelo 

contingenciamento do valor em incontroverso, porém o relatório do setor jurídico 

aponta o descumprimento da deliberação. 

Considerando o valor atualizado pela tabela Programa para Cálculo de liquidação de 

sentença (PROJEF WEB) até o mês de novembro de 2019, o valor é de R$ 

3.938.397,47 (três milhões, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e 

sete reais e quarenta e sete centavos). 

Em atendimento ao segundo apontamento do plenário no mesmo item (E), em 

comissão do CONTER, acompanhada pelo jurídico da autarquia houve duas 

reuniões com a Cenacap na tentativa de celebrar um acordo para finalização do 

processo, contudo não houve interesse do vencedor em acatar o cálculo 

apresentado pelo CONTER, pois acreditam que o juízo acatara o calculo 

apresentado peia empresa que pode alcançar R$ 7.000.000,00 (sete milhões 

de reais). 

Analisando o processo administrativo n° 109/2019 e 110/2019, selecionado por 

amostragem, foram identificadas diversas inconsistências. 

Em uma primeira análise, realizamos uma pesquisa de mercado na internet, 

inclusive no compras.net  — site do Governo Federal,  foi verificado que o valor pago 

nos projetores estão um tanto o quanto elevado, foi pago R$ 5.380,00 (cinco mil 

trezentos e oitenta) pela aquisição de 02 duas "TELA PROJEÇÃO TES TEM106HA 

220V", ou seja, R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa) por unidade. 
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A compra online não é vedada, desde que obedecidas alguns requisitos, e o fato de 

uma empresa não reter os impostos na nota, deixando de atender a INSTRUÇÃO 

NORMATIVA RFB 1.234/2012, entendemos que não é suficiente para se justificar a 

compra de um equipamento três vezes mais caro. 

Recomenda-se, para esse ponto, um parecer jurídico, quanto da possibilidade de se 

justificar a compra e recolher os impostos posteriormente. 

Nesses processos não havia projeto básico nem executivo. As cotações de preço 

foram feitas pelo Superintendente do Conter,  os projetores na pesquisa eram de 

especificações diferentes,  não sendo possível a comparação de um produto de 

maior potência e qualidade com outro inferior e consequentemente mais barato. 

Pesquisando o mesmo produto no mercado: "TELA PROJEÇÃO TES TEM106HA 

220V"  apurou-se na pesquisa realizada nos sites Kalunga.com  o mesmo projetor 

pelo preço de R$ 916,32,  já no site magazineluiza.com  R$ 952,00.  

Além desses problemas já identificados, não houve a participação de pessoas 

técnicas, que entendam do produto a ser comprado, não foi feito consulta ao setor 

Jurídico, consequentemente, não tinha Parecer Jurídico, apenas um "Atestado de 

conformidade do processo com manifestacão jurídica referencial". 

Segundo o Parecer Assejur-Conter n° 52/2018 — II Da necessidade de adoção de 

parecer referencial: 

-T-gr" 
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Dessa forma, mister a adoção do presente Parecer Assejur como 
referência para os processos administrativos que veicularem consultas 
idênticas à ora enfrentada, os quais estarão dispensados de análise 
individualizada pelo órgão jurídico junto à autarquia, bastando, para 
tanto, que os setores competentes atestem, expressamente, que o caso 
concreto se amolda aos termos da manifestação referencial. Para tanto, 
anexa-se ao presente parecer modelo de "atestado de conformidade do 
processo com manifestação jurídica referencia" a ser utilizado para que 
se dispense a análise individualizada das demandas tratadas no 
presente parecer." 

Porém nos presentes processos 109 e 110 é possível observar diversas 

inconsistências frente às exigências do artigo 24° da Lei 8.666/93 e o entendimento 

de que os pareceres jurídicos nas contratações diretas não são obrigatórios, esse 

entendimento é controverso, sendo defendido que, quando demandar análise de 

termo, contrato, edital ou outro documento relacionado ao artigo 38° parágrafo único 

da Lei 8.666/93, ou quando houver dúvida jurídica especificamente formulada, o 

parecer torna-se obrigatório. 

Porém, os processos do CONTER, levando-se em consideração apenas os 

processos analisados, pressupõem-se, estão totalmente fora  das normas 

exigidas pela Lei de Licitações e contratos.  

Recomendamos que os processos de dispensa passem novamente a ter o parecer 

jurídico, que os apontamentos feitos pelo setor jurídico sejam providenciados e que 

após os acertos propostos, que o setor jurídico opine ou não pela "LEGALIDADE 

DO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO"  para que os processos 

possam ter seguimento. Apenas apontar os erros encontrados e não verificar se os 

apontamentos foram corrigidos, nao atende ao que exige a Lei. 

$IBS, Quadra 02 Conjunto A, Lote n° 03 CEP 71:736-201 — Núcleo Bandeirante/DF — Telefax (OXX 61) 3326 9374 
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Especificamente no processo 110/2019, a ASSEJUR, através do seu parecer n° 

203/2019, alerta o seguinte: 

"Pela análise dos autos do processo administrativo conter n° 

95/2019 (itens 01, 04 e 07), 99/2019, 100/2019 e 110/2019, além 

de nenhum deles haver projeto básico/justificativa, verificam-

se ainda não atendimento dos seguintes requisitos acima 

elencados: 

1- Processo 95/2019- Itens 01, 04 e 07: "a", "d" e "e"; 

2 - Processo 99/2019: "a" e "e" (Pesquisa de produtos com 

especificações diferentes da ata) 

3 - Processo 100/2019: "a", "h" (Conta orçamentária zerada), "d", 

e "e" (Pesquisa de produtos com especificações diferentes da ata) 
e TI;  

4- Processo 110/2019: "a" "d" e "e" , 	, 

Destarte, como forma de otimizar e tornar mais eficientes as 

contratações e as atividades dos setores nelas envolvidos, 

recomenda-se que previamente à remessa dos processos a 

esta ASSEJUR sejam observados INTEGRALMENTE os 

requisitos acima..." 

"T" r- 
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Ou seja, a assessoria jurídica apontou as irregularidades, mas mesmo assim o 

processo deu seguimento sem que os apontamentos fossem corrigidos. 

Efetuaram-se uma compra com preços manifestadamente superior, com 

processo administrativo totalmente fora das exigências da Lei 8.666/93, além 

de não acatarem as recomendações do luridico.  

É prática do CONTER aderir a Atas de Registro de preço de outras entidades 

federais, mas a adesão ou carona não exime o CONTER de observar as 

exiqoncias da Lei 8.666/93 e o DECRETO n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.  

• Sugerimos a apuração e a tomada das providências cabíveis a cada caso por parte 

deste CONTER. 

DA CONCLUSÃO 

Em face dos exames e análises realizadas, a Comissão de Tomada de Contas 

tendo, opina pela REPROVAÇÃO das contas apresentadas a este Plenário. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comissão de Tomada de Contas se coloca à disposição para trazer esclarecimentos 

adicionais eventualmente requeridos, assim como para o recebimento de sugestões 

cujo escopo se volte para o aprimoramento das suas atribuições regimentais. 

"T" 19 r- 
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ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONTER, NOMEADA PELA 
PLENÁRIA DE OUTUBRO DE 2019, PARA O MANDATO DE 2 ANOS E MEIO A CONTAR DO DIA 04 DE 
DEZEMBRO DE 2019 EM OBEDIÊNCIA AO ART. 20 § 42 DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER. 

1 	Às nove horas do dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião, na 
2 	sede do CONTER, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote n°03, CEP 71.736-201 —Núcleo 
3 	Bandeirante/DF, reuniram-se os membros da Comissão de Tomada de Contas, nomeada em 
4 	obediência ao ART. 20 § 42 DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER. Presentes na sede: TNR. 
5 	Marcos Junior de Oliveira Silva — Presidente, TR. Gilvan Serafim de Souza — Membro, TR. 
6 	Carlos Alberto Rodembusch, Contador Bruno Zagheti de Aguiar — Membro e TR. Silvia Karina 
7 	Lopes da Silva — Membro (suplente) em substituição da TR. Lúcia Solha — Membro (ausente). 
8 Da Pauta: Análise dos processos econômicos dos meses de NOVEMBRO e 
9 	DEZEMBRO/2019 e apontamentos do exercício de 2019. O Presidente da Comissão deu 

10 	início aos trabalhos da pauta cumprimentando os presentes. TR. Silvia Karina Lopes da Silva 
11 	se fez presente à reunião a partir das 11h da manhã, por questões de foro íntimo Ao longo do 
12 	dia deu-se sequência aos trabalhos de análise dos Processos Econômicos constantes às caixas. 
13 	Ato continuo O Presidente da CTC TNR. Marcos Júnior, destacou a necessidade de conclusão 
14 	dos trabalhos dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO para que a comissão tenha tempo 
15 	de dar vistas ao relatórios da CTC anterior com referência aos meses anteriores, a saber, de 
16 	janeiro a outubro com o objetivo de comprovar se foram saneados os apontamentos realizados 
17 	no período em tela. O TR. Gilvan Serafim, perguntou ao Diretor tesoureiro se já havia saído os 
18 	expedientes da CTC dos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019. O Diretor Tesoureiro 
19 	explicou que a Diretoria Executiva realizou mutirão administrativo no 15 de fevereiro e que na 
20 	ocasião foram dados os encaminhamentos para responder aos apontamentos da CTC. No fmal 
21 	da manhã foi solicitada a presença da DE, do contador Marcos Botelho e do consultor jurídico 
22 	Vitor Martins para uma conversa a respeito da abordagem dos trabalhos da CTC, a solicitação 
23 	da Comissão foi atendida. O contador Bruno Zagheti destacou que a CTC precisa agregar mais 
24 caráter técnico, haja vista a necessidade de que todas as ações do CONTER estejam em 
25 	conformidade com os preceitos da administração pública. A TR. Silvia Karina Lopes da Silva 
26 destacou que é imperativo que a CTC realize um trabalho técnico com diretrizes internas 
27 	definidas com base nas legislações cabíveis e que o plenário possa compreender e reconhecer 
28 a transparência da administração, bem como resguardar a todos de futuras contestações 
29 relativas às contas do CONTER. Às 13h houve pausa para o almoço e as análises foram 
30 retomadas às 14h. Dando seguimento às análises o contador Bruno Zagheti trabalho com o 
31 processo de reforma da sede do CONTER no Núcleo Bandeirantes. TR. Carlos Alberto 
32 Rodembusch, TR. Gilvan Serafim e o TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva seguiram 
33 analisando os Processos. Durante o decorrer dos trabalhos foram solicitados diversos 
34 	esclarecimentos à contabilidade, administração e setor de licitações. A TR. Silvia Karina Lopes 
35 	da Silva seguiu com a confecção do Relatório da CTC, compilando os apontamentos gerados 
36 	pelos demais membros, além da Ata do dia e os expedientes da reunião, e ainda com as 
37 	pesquisas de Atas de plenárias atinentes aos trabalhos desta reunião. A CTC seguirá em reunião 
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38 no dia 19 de fevereiro de 2020, sendo liberado dos trabalhos o membro TR. Gilvan Serafim, 
39 pois o mesmo perdeu um membro da família no Estado da Bahia. Nada mais a tratar, às 21 
40 	horas foi encenada a reunião e lavrada a presente ata por mim, TR. Karina Lopes, a qual após 
41 lida e aprovada, segue assinada, pelos membros presentes. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 
42 	2020. xmoopoopcxx 
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ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONTER, NOMEADA PELA 
PLENÁRIA DE OUTUBRO DE 2019, PARA O MANDATO DE 2 ANOS E MEIO A CONTAR DO DIA 04 DE 
DEZEMBRO DE 2019 EM OBEDIÊNCIA AO ART. 20 § 42 DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER. 

1 	Às nove horas do dia dezessete de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião, na 
2 	sede do CONTER, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote n°03, CEP 71.736-201 —Núcleo 
3 	Bandeirante/DF, reuniram-se os membros da Comissão de Tomada de Contas, nomeada em 
4 	obediência ao ART. 20 § 42 DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER. Presentes na sede: TNR. 
5 	Marcos Junior de Oliveira Silva — Presidente, TR. Gilvan Serafim de Souza — Membro, TR. Carlos 
6 	Alberto Rodembusch, Contador Bruno Zagheti de Aguiar — Membro e TR. Silvia Karina Lopes 
7 	da Silva — Membro (suplente) em substituição da TR. Lúcia Solha — Membro (ausente). Da 
8 Pauta: Análise dos processos econômicos dos meses de NOVEMBRO e 
9 	DEZEMBRO/2019 e apontamentos do exercício de 2019. O Presidente da Comissão deu 
10 início aos trabalhos da pauta cumprimentando os presentes e ressaltando que é uma 
11 composição nova e que os desafios são muitos para analisar os processos econômicos do 

	

12 	CONTER dado o volume de documentos, a membro Silvia Karina propôs aos demais membros 

	

13 	que os atos da reunião fossem lavrados em Atas individualizadas para cada dia de trabalho. 

	

14 	Ressaltou ainda que a proposta visa organizar e comprovar a participação efetiva de cada 

	

15 	membro à referida reunião, bem como propôs que fossem feitas solicitações formais por meio 
16 de Ofícios e Memorandos para os documentos solicitados ao longo dos trabalhos não 

	

17 	constantes no ROL das caixas dos Processos Econômicos. Ato contínuo O Presidente da CTC 

	

18 	TNR. Marcos Júnior, informou que nos dias 26,27 e 28 de NOVEMBRO de 2019, juntamente 
19 com o TR. Gilvan Serafim, participou da reunião da composição anterior da CTC para 

	

20 	familiarizar-se com os trabalhos afetos à referida Comissão, explicou que naquela ocasião os 

	

21 	trabalhos eram com presença do contador interno e um contador externo, que analisavam os 

	

22 	processos conferindo notas, calculando os encargos, juros e multa com base na tabela contida 

	

23 	na Instrução Normativa RFB 1.234/2012. Neste passo, foi dado seguimento às análises com 

	

24 	suspensão dos trabalhos para almoço às 12h30. Retomando as atividades às 13h40, foi feito 

	

25 	oficio 001/2020 CTC encaminhado ao setor de contabilidade, solicitando a normativa para 

	

26 	reembolso do KM rodado aos conselheiros, convidados, colaboradores etc para deslocamento 

	

27 	para a realização de atividades da autarquia, processo de compra da sede do CON TER, 

	

28 	processo de reforma da sede do CONTER no Núcleo Bandeirantes, processo de aquisição de 
29 empréstimo bancário para aquisição da sede. Ato contínuo houve minuciosa análise dos 

	

30 	documentos apresentados, com a análise minuciosa da pasta suprimentos de fundos do mês de 

	

31 	novembro pelo contador Bruno, este trabalho seguirá para o dia 18 de fevereiro de 2020. No 

	

32 	decorrer dos trabalhos foram solicitados diversos esclarecimentos ao contador Marcos do setor 

	

33 	de contabilidade do CONTER, em especial com referência às notas fiscais e recibos se no DF 

	

34 	ainda são aceitos não sendo DANE Nada mais a tratar, às dezessete horas e 15 minutos, foi 

	

35 	encerrada a reunião e lavrada a presente ata por mim, TR. Karina Lopes, a qual após lida e 
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36 aprovada, segue assinada, pelos membros presentes. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. 
37 xxxxxxxxxxx 

TR. Siçvia Ka ma Opes a Si va 
Membro 
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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONTER, NOMEADA PELA 

PLENÁRIA DE OUTUBRO DE 2019, PARA O MANDATO DEZ ANOS E MEIO A CONTAR DO DIA 04 DE 
DEZEMBRO DE 2019 EM OBEDIÊNCIA AO ART. 20 42 DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER. 

1 	Às nove horas do dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião, na 
2 	sede do CONTER, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote n°03, CEP 71.736-201 —Núcleo 
3 	Bandeirante/DF, reuniram-se os membros da Comissão de Tomada de Contas, nomeada em 
4 	obediência ao ART. 20 42  DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER. Presentes na sede: TNR. 
5 	Marcos Junior de Oliveira Silva — Presidente, TR. Carlos Alberto Rodembusch, Contador 
6 	Bruno Zagheti de Aguiar — contador e TR. Silvia Karina Lopes da Silva — Membro (suplente) 
7 	em substituição da TR. Lúcia Solha — Membro (ausente). Da Pauta: Análise dos processos 
8 econômicos dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019 e apontamentos do 
9 	exercício de 2019. O Presidente da CTC deu inicio aos trabalhos da pauta com a análise dos 
10 Processos Econômicos constantes às caixas dos referidos meses e confecção dos referidos 
11 	relatórios para a conclusão dos trabalhos dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO. Às 
12 	12h15 houve pausa para o almoço e as análises foram retomadas às 13h. Ato continuo após 
13 	análise minuciosa de algumas baixas de pagamentos verificou-se a necessidade de analisar os 
14 processos licitatórios e balancetes que geraram tais baixas. Realizado os estudos, alguns 
15 	achados apontaram a necessidade da confecção de um relatório auxiliar ao de análise das contas 
16 	para subsidiar o Plenário do CONTER. Nada mais a tratar, às dezenove horas e 30 minutos, foi 
17 	encerrada a reunião e lavrada a presente ata por mim, TR. Karina Lopes, a qual após lida e 
18 aprovada, segue assinada, pelos membros presentes Brasília-DF, 19 de fevereiro de 
19 2020.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

arcos Junior de Oliveira Silva 
Presidente 

TR. aWPWAIbes odembusch Brun ag i de Aguiar 
Membro 
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Membro 
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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONTER, NOMEADA PELA 
PLENÁRIA DE OUTUBRO DE 2019, PARA O MANDATO DEZ ANOS E MEIO A CONTAR DO DIA 04 DE 
DEZEMBRO DE 2019 EM OBEDIÊNCIA AO ART. 20 § 49  DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER. 

1 	Às nove horas do dia vinte de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reunião, na sede 
2 	do CONTER, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote n° 03, CEP 71.736-201 — Núcleo 
3 	Bandeirante/DF, reuniram-se os membros da Comissão de Tomada de Contas, nomeada em 
4 	obediência ao ART. 20 § 42  DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER. Presentes na sede: TNR. 
5 	Marcos Junior de Oliveira Silva — Presidente, TR. Carlos Alberto Rodembusch, Contador 
6 	Bruno Zagheti de Aguiar — Membro e TR. Silvia Karina Lopes da Silva — Membro (suplente) 
7 	em substituição da TR. Lúcia Solha — Membro (ausente). Da Pauta: Análise dos processos 
8 econômicos dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019 e apontamentos do 
9 	exercício de 2019. O Presidente da CTC deu início ao último dia dos trabalhos da pauta com 
10 confecção dos relatórios para a conclusão dos trabalhos dos meses de NOVEMBRO e 
11 	DEZEMBRO/2019. Às 12h40 houve pausa para o almoço com retorno às 13h45. Ato contínuo 
12 	a Comissão trabalhou com a confecção do RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADA DE 
13 	CONTAS DO CONTER. Na conclusão dos trabalhos do Relatório, o contador Bruno Zagheti 
14 	de Aguiar solicitou a inclusão da sugestão de que o CONTER implante um setor de Auditoria 
15 	Interna, o pedido não foi acatado pelo Presidente da CTC, TNR. Marcos Junior de Oliveira 
16 	Silva, que sugeriu ao contador que emane oficio individual ao Diretor Presidente do CONTER 
17 	apresentando sua sugestão para a análise do mesmo, visto sua não concordância que o pedido 
18 	conste no relatório. Nada mais a tratar, às dezessete horas e 15 minutos, foi encerrada a reunião 
19 e lavrada a presente ata por mim, TR. Karina Lopes, a qual após lida e aprovada, segue 
20 assinada, pelos membros presentes Brasília-DF, 20 de fevereiro de 
21 2020.xxxmotxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmocxxxx 

TNR. 	s Junior de Oliveira Silva 	Bruno jaghfi de Aguiar 
embro 
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Membro 	 Membro 
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