TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC-00.007/12
Interessado: Secretaria de Estado da Administração.
Assunto:
Decisão:

Registro de preços para aquisição de veículos.
Regularidade. Concessão de prazo para apresentação de documentos.

A C Ó R D Ã O AC2-TC - 01214/2012
RELATÓRIO
A Auditoria deste Tribunal examinou, nos autos deste Processo, o Pregão Presencial nº
260/11, levado a efeito pela Secretaria de Estado da Administração, objetivando a
aquisição de 06 (seis) veículos tipo caminhão auto-socorro, destinados ao DETRAN
conforme especificações contidas no anexo 01 do edital, no valor total de R$
1.019.700,00, sagrando-se vencedor a empresa GAMA DIESEL LTDA., com valor unitário
de R$ 169.950,00.
Em sede de relatório inicial, a Auditoria observou algumas inconformidades tais como:
ausência do contrato e da publicação do seu extrato, incompatibilidade da planilha
homologada em relação ao preço pesquisado.
Regularmente citada, a Sra. Livânia Maria da Silva Farias, Secretária de Estado da
Administração apresentou defesa e documentos, analisados pelo Órgão Técnico, que
deu por falta do contrato ou documento equivalente, bem como da publicação do
extrato. Cumprindo determinação do Conselheiro Relator foi efetuada a citação do
Superintendente do DETRAN, Sr. Rodrigo Augusto de Carvalho Costa, que deixou
escoar o prazo que lhe ofertado sem qualquer manifestação.
Os autos não foram ao Ministério Público para emissão de Parecer.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL
A representante do MPjTC, Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz, nos autos,
pugnou pela regularidade do Pregão, sem prejuízo de baixa de Resolução assinando
prazo ao Diretor Superintendente do DETRAN/PB, para fazer remeter a este Tribunal o
termo de contrato decorrente do Pregão Presencial nº 260/2011, ou instrumento
equivalente, isto é, carta contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra
ou, ainda, justificar sua omissão sob pena de cominação de multa pessoal, prevista no
inciso IV do Artigo 56 da LOTCE/PB.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
VOTO DO RELATOR
O Relator vota pela regularidade do Pregão Presencial nº 260/11, assinando-se o prazo
de 30 (trinta) dias ao Diretor Superintendente do DETRAN, Sr. Rodrigo Augusto de
Carvalho Costa, para apresentação dos documentos faltantes (termo de contrato
decorrente do Pregão Presencial nº 260/2011, ou instrumento equivalente, isto é, carta
contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra) sob pena de multa
pessoal e outras cominações legais.

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 REGULAR o Pregão Presencial nº 260/11.

II.

Assinar o prazo de 30 (trinta) dias ao Diretor Superintendente do
DETRAN, Sr. Rodrigo Augusto de Carvalho Costa, para apresentação
do contrato entre as partes ou instrumento equivalente, sob pena de
multa pessoal prevista no inciso IV do art. 56 da LOTCE.
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, 31 de julho de 2012.
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