TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROCESSO
TC- 02.806/13
Prefeitura
Municipal
de
Guarabira.
Pregão
Presencial nº 05/2013. Regularidade com
ressalvas. Recomendações.

A C Ó R D Ã O AC2 – TC -03299/15
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de análise do Pregão Presencial nº 05/13, realizado pela
Prefeitura Municipal de Guarabira, com vistas à contratação de empresa para fornecimento
de combustíveis e lubrificantes, destinados à frota municipal, locados ou pertencentes.
Sagraram-se vencedores as seguintes empresas:
1. Comercial de Combustíveis JE Ltda., no valor global de R$ 1.108.105,00;
2. Luiza Marques da Silva, valor global de R$ 202.190,00.
Em relatório inicial (fls. 271/273), a Auditoria destacou que a planilha utilizada na
contratação não atendeu ao disposto no art. 15, §7º, II da Lei nº 8.666/93;
Devidamente citada, a autoridade responsável apresentou defesa, analisada pela
Unidade Técnica (fls. 328/329), que concluiu mantida a falha inicialmente apontada e, quanto
ao Termo Aditivo nº 02, observou a ausência da documentação relativa à regularidade
fiscal.
O gestor apresentou novas justificativas, analisadas pela Unidade Técnica (fls.
368/370), que concluiu sanadas todas as falhas e regulares o procedimento licitatório, os
contratos e termos aditivos deles decorrentes.
O MPjTC, em Parecer de fls. 372/375, pugnou pela regularidade com ressalvas do
procedimento, dos contratos e termos aditivos analisados, com recomendação à atual gestão
municipal de Guarabira no sentido de atentar para a estrita observância da Lei Geral de Licitações
e Contratos, a fim de evitar a reincidência nas falhas apuradas nos autos em futuras licitações
realizadas pelo ente.
O Processo foi incluído na pauta desta sessão, com as notificações de praxe.
É o relatório.

VOTO DO RELATOR
As falhas verificadas nos autos foram sanadas com a apresentação da defesa, que
apresentou a discriminação do termo de referência e os documentos de regularidade
fiscal do contratado. Assim, voto pela:
1. Regularidade do Pregão Presencial nº 05/13, dos contratos e termos aditivos dele
decorrentes;
2. Recomendação à atual gestão municipal de Guarabira no sentido de atentar para a
estrita observância da Lei Geral de Licitações e Contratos, a fim de evitar a reincidência
nas falhas apuradas nos autos em futuras licitações realizadas pelo ente.

DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo supra indicado e
considerando o Relatório da Auditoria e o Parecer do Ministério Público
junto ao Tribunal, ACORDAM os MEMBROS da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, na sessão realizada nesta data, em:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1. JULGAR REGULARES o Pregão Presencial nº 05/13, os contratos e
termos aditivos dele decorrentes;
2. RECOMENDAR à atual gestão municipal de Guarabira no sentido de
atentar para a estrita observância da Lei Geral de Licitações e
Contratos, a fim de evitar a reincidência nas falhas apuradas nos
autos em futuras licitações realizadas pelo ente.
Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da 2ª Câmara do TCE-PB, Mini Plenário Conselheiro Adeilton Coêlho Costa.
João Pessoa, 27 de outubro de 2015.
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