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Secretaria de Estado da Administração.
Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para
veículos.
Improcedência da Representação. Arquivamento.

ACÓRDÃO

AC2-TC- 01888/2012
RELATÓRIO

A Auditoria deste Tribunal examinou, nos autos deste Processo, o documento de
REPRESENTAÇÃO contra atos ilegais no edital do Pregão Presencial nº 41/2012,
realizado pela Secretaria de Estado da Administração/Central de Compras/Gerência
Executiva de Licitação.
O referido edital que teve com objeto a elaboração de registro de preços para
manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, foi
analisado pelo órgão auditor que constatou não assistir razão ao representante
denunciante quanto ao aspecto de discriminação das peças a serem repostas e quanto
à questão das obrigações da contratada, verificando-se também que a redação dada à
minuta do contrato não condiz com o que vem alegado na Representação.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL
A representante do MPjTC, Procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira, examinando, a
documentação encartada aos autos, entendeu assistir razão ao Órgão de Instrução, já
que restaram relacionados no instrumento convocatório os veículos que concernem ao
objeto do registro de preços em referência, daí concluir ser improcedente a
representação em espécie.

VOTO DO RELATOR
O Relator acompanha o entendimento da Procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira do
MPjTC e vota pela improcedência da Representação em apreço, com arquivamento do
processo.

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 dar pela IMPROCEDÊNCIA da
REPRESENTAÇÃO, com arquivamento deste processo.
Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da 2ª Câmara do TCE-PB – Mini Plenário Conselheiro Adailton Coêlho Costa.
João Pessoa, 13 de novembro de 2012.
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