TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC- 06.735/13
Interessado: CAGEPA.
Assunto:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
Licitação nº: 001/2013.
Contrato: nº: 0055/2013.
Decisão: REGULARIDADE FORMAL. ACOMPANHAMENTO
ATRAVÉS DA DICOP.

DOS

SERVIÇOS

A C Ó R D Ã O AC2 - TC -02419/13

RELATÓRIO
A Auditoria deste Tribunal examinou, nos autos deste Processo, a licitação
na modalidade Concorrência nº 001/13, realizada pela CAGEPA, objetivando a
implantação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Conde-Jacumã,
através do contrato nº 0055/2013, com vigência de 27 (vinte e sete) meses,
contados da sua assinatura (15/05/2013), no valor total de R$ 24.865.197,86, sendo
vencedora a empresa COMPECC Engenharia Comércio e Construções Ltda.
Em análise preliminar o órgão técnico deu por falta do termo de contrato
e ausência do estudo de impacto ambiental para a realização da obra.
Depois de notificado, o Gestor compareceu aos autos, conforme consta às
folhas 710/809, apresentando cópia do estudo do impacto ambiental (fls.
760/809) e cópia do contrato (fls. 712/726). A Auditoria, analisando a
documentação apresentada, entendeu como sanadas as irregularidades
apontadas no item 7.0 do Relatório Inicial de fls. 704/706.
Ante o exposto, a Auditoria concluiu pela regularidade do procedimento
licitatório em questão e do contrato decorrente, recomendando um
acompanhamento sistemático dos serviços através da DICOP.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL
Oral, na sessão, de acordo com o entendimento da Auditoria, pela
regularidade da concorrência pública e do contrato decorrente.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
VOTO DO RELATOR
O Relator vota pela:
a) Regularidade da concorrência pública nº 001/2013 e do Contrato nº
0055/2013 decorrente, quanto ao aspecto formal;
b) Encaminhamento destes autos à DICOP para acompanhamento da
execução do objeto contratado.

DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
06.735/13 e considerando o Relatório da Auditoria e o Parecer oral 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:
1. JULGAR REGULARES a concorrência pública nº 001/2013 e
o Contrato nº 0055/2013 decorrente, quanto ao aspecto
formal;
2. Encaminhar estes autos à DICOP para acompanhamento da
execução do contrato.
Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da 2ª. Câmara do TCE/PB - Plenário Ministro João Agripino Filho.
João Pessoa, 22 de outubro de 2013.
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