TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC-02.345/12
Interessado:
Assunto:
Decisão:

Prefeitura Municipal de Patos.
Pregão Presencial. Contratação de Empresa.
Irregularidade. Aplicação de multa. Recomendação.

ACÓRDÃO

AC2-TC - 01279/2012
RELATÓRIO

A Auditoria deste Tribunal examinou, nos autos deste Processo, o Pregão Presencial
nº 36/12, realizado pela Prefeitura Municipal de Patos, objetivando a contratação de
empresa de serviços de manutenção com reposição de peças na rede de
iluminação pública, no valor total de R$ 930.109,00. Sagrou-se vencedora a empresa
Eletro-Laser Serviços LTDA.
Em sede de relatório inicial, a Auditoria observou algumas inconformidades e
considerou irregular o procedimento de licitação e o contrato subseqüente.
Citado por duas vezes o Sr. Nabor Wanderley da Nóbrega Filho deixou decorrer os
prazos que lhe foram ofertados sem quaisquer razões.
Os autos foram ao Ministério Público para emissão de Parecer.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL
O representante do MPjTC, Procurador Marcílio Toscano Franca Filho, entende que, no
tocante aos elementos constantes dos autos, verifica-se graves falhas no procedimento
licitatório em análise, consoante explanado no relatório de Auditora. O interessado
apesar de citado regularmente deixou escoar o prazo que lhe foi ofertado sem
qualquer manifestação de defesa, mostrando descaso para com o controle externo e
incúria com a eficiência econômica da edilidade. Ao final, opina pela irregularidade do
procedimento ora analisado e do contrato dele decorrente, aplicando-se multa à
autoridade ordenadora da despesa, recomendando-se ao Alcaide Municipal de Patos, no
sentido de estrita observância às normas consubstanciadas na Lei de Licitações e
Contratos, com vistas a evitar a repetição das falhas aqui constatadas e, assim, promover o
aperfeiçoamento da gestão.

VOTO DO RELATOR
O Relator vota de acordo com o entendimento da Auditoria e do MPjTC pela
irregularidade do procedimento licitatório analisado e do contrato dele
decorrente, aplicando-se multa à ao Sr. Nabor Wanderley da Nóbrega Filho, no valor de
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 56, II, da LOCTE-LC
18/93, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento voluntário, sob
pena de cobrança executiva, desde logo recomendada e fazendo-se a recomendação
sugerida pelo Parquet.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE-PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo supra indicado e
considerando o Relatório da Auditoria e do Parecer do Ministério Público
junto ao Tribunal, os membros da 2a CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA, na sessão realizada nesta data, ACORDAM em:
I.
Considerar IRREGULAR o Pregão Presencial nº 036/12 e o
contrato dele decorrente;
II.
Aplicar multa ao Sr. Nabor Wanderley da Nóbrega Filho,
Prefeito Municipal de Patos, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil
e quinhentos reais), com fundamento no art. 56, II, da LOCTELC 18/93, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para
recolhimento voluntário, sob pena de cobrança executiva,
desde logo recomendada.
III.
Recomendar ao referido gestor estrita observância às normas
consubstanciadas na Lei de Licitações e Contratos, com vistas a
evitar a repetição das falhas aqui constatadas e, assim,
promover o aperfeiçoamento da gestão.
Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da 2ª Câmara do TCE/PB – Mini Plenário Cons. Adailton Coêlho Costa.
João Pessoa, 07 de agosto de 2012.
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