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Tratam
os presentes autos da análise da Tomada de Preços n° 00008/2019,
a
p
realizada
pela Prefeitura Municipal de Bayeux, cuja finalidade é a
h
contratação
de empresa especializada na execução da construção de
i
UBS
– Unidade Básica de Saúde, Porte II, no Bairro Comercial Norte em
c
Bayeux/PB.
.
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Auditoria

emitiu

relatório

inicial

às

fls.

723/728,

apontando

irregularidades e a necessidade de citação dos interessados para oferecerem
defesa.
Apresentadas as defesas (fls. 756/767 e 770/798), o Órgão Técnico fez o
relatório de análise defesa (fls. 845/852) e concluiu que todas as
irregularidades apontadas foram sanadas, bem como que não havia falhas
nos aditamentos ofertados.
O Ministério Público de Contas, no parecer de fls. 855/856, entendeu terem
sido afastadas as máculas inicialmente apontadas, bem como verificou que
não houve indicação de sobrepreço ou afrontas à economicidade,
opinando, assim, pela REGULARIDADE do procedimento licitatório e
arquivamento dos autos.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Em seguida, foi anexado aos autos o Processo 19200/21, por sugestão da
Auditoria (fls. 915/916) e do Ministério Público de Contas (fls. 919/920), já
que se trata do 3º Termo Aditivo originado a partir da Tomada de Preços
tratada no presente processo. O Corpo Técnico analisou o referido aditamento
e entendeu pela sua regularidade formal (fls. 915/916).
VOTO DO RELATOR
Acompanho o entendimento da Auditoria, acolhendo o posicionamento
ministerial, e, por isso, voto pela REGULARIDADE da Tomada de Preços
nº 00008/2019, bem como dos aditamentos decorrentes,

quanto ao

aspecto formal, com o posterior ARQUIVAMENTO dos autos.
DECISÃO DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 05953/2020,
ACORDAM os MEMBROS DA 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão realizada
nesta data, em acompanhar integralmente o voto do Conselheiro
Relator, pelo JULGAMENTO REGULAR da Tomada de Preços nº
00008/2019, bem como dos aditamentos decorrentes,

quanto ao

aspecto formal, com o posterior ARQUIVAMENTO dos autos.
Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da 1ª Câmara do TCE/PB.
João Pessoa/PB, 16 de dezembro de 2021.

Assinado

17 de Dezembro de 2021 às 09:59

Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
PRESIDENTE E RELATOR
Assinado

21 de Dezembro de 2021 às 09:19

Elvira Samara Pereira de Oliveira
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

