TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC-06.340/12
Interessado:
Assunto:
Decisão:

Secretaria de Estado da Administração.
Aquisição de lanche para atendimento de cursos e eventos.
Regularidade.

A C Ó R D Ã O AC2 - TC -02552/13
RELATÓRIO
A Auditoria deste Tribunal examinou, nos autos deste processo, o Pregão Presencial nº
129/12, realizado pela Secretaria de Estado da Administração, com vistas à elaboração
de registro de preços para aquisição de lanche, destinado ao atendimento de cursos e
eventos, conforme especificação constante do anexo I do edital, no valor total de R$
666.376,00, sagrando-se vencedores as seguintes firmas:
PROPONENTES VENCEDORES
SIMÕES DE ANDRADE & CIA LTDA. ME.
MARIA DE QUERIOZ GUEDES – ME.
PADARIA PONTES LTDA.
JOSÉ LUCENA DA SILVA ME.
TOTAL

ITENS
1, 2, 3
4,5,6,7,10,15,24,26,29,33
8, 9, 11, 25, 28
12, 14, 27, 34
XXX

VALOR
R$ 58.740,00
R$ 471.945,00
R$ 124.275,00
R$ 11.416,00
R$ 666.376,00

Em sede de análise de defesa, a Auditoria concluiu pela permanência da irregularidade
quanto à incompatibilidade da planilha homologada em relação aos preços
pesquisados.
Os autos foram ao MPjTC, o qual sugeriu o encaminhamento destes à DILIC para, dentre
outras, realizar diligências quanto aos preços vigentes no mercado; pesquisar o preço
corrente do item 25 e verificar a ocorrência da prática de sobrepreço dos itens 8,9,e 11.
O Órgão Técnico verificou e comprovou com relação aos preços, uma incompatibilidade
da planilha homologada, tomando como parâmetro os preços coletados no mercado à
época.
Os autos retornaram ao MPjTC para exame e parecer.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL
A representante do MPjTC, Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz, nos autos,
observou, em resumo, que a Secretaria ora licitante realizou cotação de preços no mercado
local em diversas empresas e obteve a média dos valores encontrados, a fim de balizar as
futuras aquisições. Os preços homologados estão rigorosamente de acordo com os
preços pesquisados. O que a Administração deve observar é se será economicamente
vantajosa a aquisição, pois a proposta mais vantajosa é “aquela que melhor servir aos
objetivos da licitação, dentro do critério de julgamento estabelecido no edital ou convite,
segundo Hely Lopes Meireles. E, ao final, opinou pela regularidade do Pregão Presencial
nº 129/12, ora analisado.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
VOTO DO RELATOR
O Relator acompanhando o entendimento, nos autos, da representante do MPjTC, vota
pela regularidade do Pregão Presencial nº 129/12, realizado por determinação e com
homologação da Secretaria de Administração do Estado, Sra. Livânia Maria da Silva
Farias, por não concluir pela existência de sobrepreço na aquisição, haja vista os preços
contratados estarem dentro dos parâmetros pesquisados pelo ente licitante e
arquivamento dos autos.

DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 06.340/12 e
considerando o Parecer escrito 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 considerar REGULAR o Pregão Presencial nº 129/12,
por não concluir pela existência de sobrepreço na aquisição, haja
vista os preços contratados estarem dentro dos parâmetros
pesquisados pelo ente licitante e arquivamento do 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, 12 de novembro de 2013.

_______________________________________________________
Conselheiro Nominando Diniz - Presidente da 2ª Câmara e Relator
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