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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 10545/19
Documento TC 34421/19 (denúncia)
Origem: Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa
Natureza: Licitação – Pregão Eletrônico
Responsável: Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior (Gestor)
Interessado: Everaldo Francisco da Silva Júnior (Presidente da Comissão de Licitação)
Denunciante: R3 Empreendimentos Serviços e Reparos de Manutenção de Aparelhos Eletrônicos
Ltda (Dental Shalom Ltda)
Interessado: Roberto Ribeiro Silva Veloso (Representante Legal – Dental Shalom Ltda)
Interessada: Newmédica Comércio e Serviços de Aparelhos Médico–Hospitalar Ltda - ME
Interessado: Jose Fernando Gomes de Carvalho (Representante Legal Newmédica)
Advogado: Stanley Marx Donato Tenório (OAB/PB 12660)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
LICITAÇÃO E CONTRATO. DENÚNCIA. Município de João Pessoa. Pregão Eletrônico.
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos odontológicos com fornecimento de peças de variadas marcas para atender a toda a
rede de saúde bucal do Município. Licitação suspensa. Correção no edital. Reabertura.
Inconsistência detectada. Inabilitação da empresa vencedora do certame. Denúncia. Falta de
subscrição. Não conhecimento. Exigência de conteúdo de balanço patrimonial pautado em parecer
técnico-contábil. Regularidade com ressalvas da licitação e do contrato. Recomendações. Debate
sobre a origem dos recursos ser federal. Comunicação ao TCU e à CGU. Nova denúncia.
Documento apartado. Acusação de sobrepreço em contrato anterior. Apuração específica.
ACÓRDÃO AC2 – TC 00891/20
RELATÓRIO
Cuida-se da análise do Pregão Eletrônico 10.142/2018, materializado pelo Município
de João Pessoa, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, sob a gestão do Senhor
ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR, que teve por objeto a contratação de
empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
odontológicos com fornecimentos de peças para atender a toda a rede de saúde bucal da edilidade.
Documentação pertinente ao certame acostada às fls. 02/893.
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Seguidamente, por tratar-se de temática correlacionada à presente licitação, foi
anexado o Documento TC 34421/19 (fls. 896/993), cujo conteúdo reporta-se à denúncia, com
pedido de emissão de medida cautelar, formulada pela empresa R3 EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E REPAROS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA
(DENTAL SHALOM LTDA), noticiando possíveis irregularidades no procedimento em questão.
Por meio de despacho proferido às fls. 921/923, a Coordenadoria da Ouvidoria desta
Corte de Contas se posicionou pelo arquivamento da denúncia, porquanto não teriam sido
preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Resolução Normativa RN - TC 10/2010.
Daquele pronunciamento, extrai-se a seguinte imagem quanto ao teor da denúncia:

A matéria, todavia, seguiu para exame pela Unidade Técnica, a qual confeccionou o
relatório inicial de fls. 926/933, contendo a seguinte conclusão em 04/06/2019:

Em razão da licitação ter sido realizada em 23/04/2019, restaram superados os
motivos imediatos para a emissão da medida cautelar, sem que, contudo, tal providência fosse
possível no estado em que se encontrasse o processo.
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Foram, então, determinadas as citações dos Senhores ADALBERTO FULGENCIO
DOS SANTOS JÚNIOR, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa, e EVERALDO
FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, Presidente da Comissão Setorial de Licitação - SMS, a fim que
se manifestassem sobre os fatos denunciados, bem como sobre as conclusões da Auditoria (fls.
935/937).
O Senhor EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR solicitou prorrogação de
prazo para apresentação de defesa (Documento TC 50549/19 – fl. 944), tendo sido indeferido, por
meio do despacho de fl. 946/947, vazado nos seguintes termos:

Defesa apresentada pelo Senhor ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS
JÚNIOR acostada às fls. 950/956 (Documento TC 51110/19).
Depois de examinar os elementos defensórios, o Órgão de Instrução produziu novel
manifestação (fls. 963/970), com a seguinte conclusão:
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Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em cota da lavra da
Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz (fls. 973/977), asseverou “não fazer mais sentido
emitir cautelar para suspender pregão autuado e processado em 2018 ou seus efeitos financeiros
sem julgar o mérito do procedimento”, de forma que solicitou o retorno do processo à Auditoria, a
fim de que fosse produzido “relatório de complementação de instrução visando a explicitar a
regularidade ou não do Procedimento e dos contratos, no intento de subsidiar o MPC,
possibilitando a emissão de pronunciamento com o máximo grau de segurança jurídica”.
Atendendo à solicitação ministerial, foi elaborado relatório de complementação de
instrução (fls. 980/984), mediante o qual a Auditoria apresentou a seguinte conclusão:
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Novamente submetido o processo ao crivo do Parquet de Contas, foi proferida cota
(fls. 987/991), por intermédio da qual a representante Ministerial opinou pela “expedição de
resolução com assinação de prazo ao Sr. Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior, ou quem suas
vezes fizer, por meio de procuração, para que, tomando conhecimento integral das colocações
recentemente tecidas pela Auditoria desta Casa de Contas, contradite-as, se assim desejar e puder,
sobretudo por meio de prova documental, sob pena de cominação da multa pessoal prevista nos
incisos II e IV do artigo 56 da LOTC/PB”. Ainda, solicitou que, concluída tal medida, o processo
retornasse para manifestação meritória.
Diante da ausência de fato novo a atrair a prorrogação processual, por meio de
despacho proferido às fls. 992/994, o processo foi devolvido ao Ministério Público de Contas para
pronunciamento.
Em cota lavrada às fls. 995/1001, a representante do Parquet Especial externou o
entendimento de que deveria ser remetido link “à SECEX/PB para as providências que essa
Secretaria de Controle der por bem, por questão de incompetência deste Tribunal de Contas em
examinar obras, licitações e aplicação de recursos advindos da União e também para se evitar a
superposição de jurisdição e o bis in idem até mesmo discrepante (decisão do TCE e decisão do
TCU em sentidos opostos)”. Nesse compasso, opinou da seguinte forma:
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Na sequência, foi anexado do Documento TC 12032/20 (fls. 1002/1073), cujo
conteúdo refere-se à petição protocolada pela empresa NEWMÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE APARELHOS MÉDICO–HOSPITALAR LTDA - ME, solicitando, em síntese, o seguinte: 1)
ingresso no presente processo na qualidade de interessada, porquanto vencedora da licitação ora
examinada; 2) improcedência da presente denúncia, com remessa de informações ao Ministério
Público Estadual para fins de apuração dos fatos por ela denunciados na petição; 3) em caso
diverso, acolhimento da petição apresentada como denúncia, em razão de supostas irregularidades
praticadas pela firma DENTAL SHALOM, notadamente quanto a sobrepreço praticado no contrato
anterior, inexistência de sede física no endereço declarado e ausência de responsável técnico.
Por meio de despacho encartado às fls. 1068/1070, foi consignado:

Anexação do Documento TC 11216/19 (fls. 1075/1096), cujo conteúdo refere-se ao
contrato firmado (Contrato 10.864/2019), prova de sua publicação e documentação de regularidade
da empresa contratada:

Seguidamente, o processo foi agendado para a presente sessão, com as intimações de
estilo, conforme atesta certidão de fl. 1098.
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VOTO DO RELATOR
A licitação, nos termos constitucionais e legais, tem dupla finalidade: tanto é
procedimento administrativo tendente a conceder à pública administração melhores condições (de
técnica e de preço) nos contratos que celebrar, quanto e precipuamente se revela como instituto de
concretude do regime democrático, pois visa, também, facultar à sociedade a oportunidade de
participar dos negócios públicos.
Por ser um procedimento que só garante a eficiência na Administração, visto que
sempre objetiva as propostas mais vantajosas, a licitação, quando não realizada ou realizada em
desacordo com a norma jurídica, longe de configurar mera informalidade, constitui séria ameaça
aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade, além de profundo
desacato ao regime democrático, pois retira de boa parcela da atividade econômica a faculdade de
negociar com a pública administração.
É através da licitação que se obtém não só a proposta mais vantajosa para a
Administração, como também se abre a possibilidade de que qualquer indivíduo, devidamente
habilitado, possa contratar com o Poder Público, contribuindo para a garantia da moralidade e lisura
dos atos e procedimentos administrativos.
No caso dos autos, está sendo examinado o Pregão Eletrônico 10.142/2018,
materializado pelo Município de João Pessoa, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, que
teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos odontológicos com fornecimentos de peças para atender a toda a rede de
saúde bucal da edilidade.
Ab initio, cumpre trazer à tona o histórico percorrido por este procedimento
licitatório neste Tribunal. O primeiro edital do pregão em comento foi lançado em 20 de dezembro
de 2018, conforme pode ser observado no portal da transparência da Prefeitura Municipal de João
Pessoa (disponível: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/). Veja-se imagem capturada:
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Naquele mesmo dia, foi formalizado o Documento TC 90417/18, cujo conteúdo
reporta-se ao procedimento ora examinado. Veja-se imagem capturada do Sistema Tramita:

No âmbito daquele Documento, a Auditoria desta Corte de Contas confeccionou
relatório sugerindo a emissão de cautelar para suspender o procedimento (fls. 97/101). Assim se deu
a manifestação da Unidade Técnica:
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Diante do que foi apontado pela Unidade Técnica, o relator da matéria, Conselheiro
Antônio Nominando Diniz Filho, determinou a formalização de processo, tendo sido constituído o
Processo TC 01295/19. Já no âmbito daquele processo, o nobre relator proferiu a Decisão Singular
DS2 - TC 00002/19, cuja parte dispositiva foi a seguinte:

Dois dias após a decisão ser proferida, acatando-a, o Município de João Pessoa
suspendeu o certame. Veja-se:
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O processo seguiu seu curso normal, tendo sido ofertada defesa pelo gestor
responsável, após o que a Auditoria concluiu que não mais subsistiam as eivas apontadas. Veja-se:

Em sessão realizada em 19 de março de 2019, foi proferido o Acórdão AC2 - TC
00477/19, por meio do qual os membros deste colendo Órgão Fracionário decidiram revogar a
medida cautelar concedida por meio da decisão singular citada:
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Diante disso, a Administração Municipal pode dar sequência ao certame.
Ocorre que, em 04 de abril de 2019, foi concretizado o cancelamento do Documento
TC 90417/18 no Sistema Tramita:
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Apesar de ter sido cancelado o Documento no Tramita, a licitação seguiu seu curso,
chegando ao 6º edital de reabertura, conforme se observa da imagem abaixo colacionada, extraída
do portal da transparência da Prefeitura de João Pessoa.

Esse 6º edital do certame foi novamente informado a esta Corte de Contas, tendo
originado o presente processo:

Inicialmente, constava, dentre os arquivos eletrônicos deste caderno processual, os
documentos associados ao procedimento licitatório, sem que houvesse, ainda, manifestação da
Auditoria.
Em razão de denúncia formulada por meio do Documento TC 34421/19 (fls.
896/993), no qual a empresa R3 EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E REPAROS DE
MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA (DENTAL SHALOM LTDA)
noticiou possíveis irregularidades no procedimento em questão, foi que a Unidade Técnica produziu
sua primeira manifestação (fls. 926/933).
Na petição (sem subscrição), a empresa acima referida asseverou que, apesar de ter
sido a licitante vencedora da disputa, com proposta com diferença de mais de R$100.000,00 (cem
mil reais) em relação ao segundo colocado, fora indevidamente inabilitada sob o fundamento de que
não teria atendido a todas as exigências contidas no item 13.3.3 do edital.
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Ao apurar a matéria, o Órgão Técnico consignou que, na ata da sessão do certame,
não constava qual item não teria sido atendido pela empresa denunciante. Naquele documento,
fazia-se menção de que a firma tinha sido inabilitada em decorrência de parecer técnico do contador
que analisara o certame.
A fim de saber qual o motivo que levou à inabilitação, a Auditoria procedeu à
consulta no Sistema de Licitações utilizado para realizar o Pregão Eletrônico ora examinado
(disponível em: http://www.licitacoes-e.com.br/). Lá, localizou o Parecer Técnico Contábil
043/2019, a partir do qual pode aferir que a empresa denunciante foi inabilitada porque deixou de
apresentar o quadro comparativo dos anos de 2017 e 2016 no balanço patrimonial. Veja-se imagem
juntada pela Auditoria:

Diante dessa constatação, a Unidade Técnica de Instrução entendeu que não haveria,
no edital tampouco na Lei 8.666/93, exigência de que fossem apresentadas demonstrações contábeis
relativas a dois exercícios anteriores. Nesse contexto, concluiu pela procedência da denúncia.
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Em sua defesa, resumidamente, o gestor responsável alegou que a empresa
denunciante foi inabilitada do certame em razão de ter infringido norma contida no item 13.3.3 do
instrumento convocatório, onde se exigia a apresentação de balanço patrimonial na forma da lei e
em conformidade com o edital, consoante normas contábeis aplicáveis a uma escrituração técnicocontábil. Acrescentou não ter havido recurso administrativo.
Depois de examinar a argumentação, a Auditoria não a acatou, sob a mesma
fundamentação utilizada no relatório inicial, ou seja, não haveria previsão no edital nem na Lei de
Licitações de que as demonstrações contábeis deveriam apresentar dados relativos a dois exercícios
anteriores.
Para o deslinde da matéria, mister se faz explicitar as exigências contidas no item
13.3.3 do edital do certame, que versa sobre à qualificação econômica financeira. Veja-se imagem
extraída do instrumento convocatório (fls. 11/12):
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Conforme se observa da alínea “a”, o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis devem referir-se ao último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei.
Em virtude das exigências expostas no art. 1.078, do Código Civil (Lei 10.406/02), a
data limite de aprovação do balanço de um exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro será
sempre até 30 de abril do ano subsequente aos fatos registrados:
Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos
quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:
I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o
de resultado econômico;
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Nesse compasso, levando-se em conta que a abertura do procedimento licitatório
ocorreu no dia 23 de abril de 2019, é forçoso reconhecer que o balanço patrimonial a ser exigido
das empresas licitantes deveria conter informações relativas ao exercício de 2017, já que os dados
de 2018 ainda não poderiam ser legalmente exigidos antes do término do primeiro quadrimestre.
Sobre a necessidade de informação comparativa, a própria Auditoria cita Normativo
do Conselho Federal de Contabilidade (NBC TG 1000 – R1), a estabelecer tal exigência, pois “a
entidade deve divulgar informação comparativa com respeito ao período anterior para todos os
valores apresentados nas demonstrações contábeis do período corrente”. Eis a norma citada pela
Auditoria à fl. 930:

Se o balanço patrimonial a ser apresentado seria do exercício de 2017, o parecer
contábil possivelmente entendeu que deveria envolver informações comparativas do exercício
anterior (2016), para compreensão das demonstrações.
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Examinando os documentos acostados relativos à empresa denunciante (fls.
162/228), observa-se que o seu balanço patrimonial trouxe informações relativas ao exercício de
2017. Veja-se imagem capturada da fl. 188:

Nesse compasso, a administração entendeu que deveria ser apresentado quadro
comparativo dos exercícios de 2016 e 2017, conforme fora indicado no Parecer Técnico Contábil
043/2019, que serviu de lastro para a inabilitação da empresa denunciante.
O gestor, então, se pautou num parecer técnico-contábil para adotar a decisão de
desclassificar uma das empresas licitantes. Eis o parecer na íntegra, visualizado no endereço
eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/L-762027/PARECER.CONTABIL.R3.PDF:
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O licitante poderia ter impetrado recurso, mas não se tem notícia de tal providência,
não podendo recair sobre a gestão a mácula de ter cometido ato ilegal, notadamente em situação de
interpretação de regra contábil relacionada à composição de balanço patrimonial.
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O que se observa da análise conjunta destes autos e do Processo TC 01295/18 é que
o procedimento licitatório atinente ao pregão originário se encontrava eivado de irregularidades, o
que resultou, inclusive, na emissão de medida cautelar para suspender todo o procedimento.
Da segunda até a quinta versões do edital, o certame foi sendo adiado até chegar a
última versão (6º edital), a qual foi enviada a esta Corte de Contas e deu origem ao presente
processo. Veja-se imagens captadas do portal da transparência da Prefeitura Municipal de João
Pessoa:
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Consultando Sagres, observa-se que em favor da empresa contratada neste certame
(Newmédica Comércio e Serviços de Aparelhos Médico–Hospitalar Ltda. ME), foram empenhadas
despesas na ordem de R$431.632, 32, sendo R$290.957,01 em 2019 e R$140.675,31 em 2020. Eis
as imagens capturadas daquele Sistema:
Despesas relativas ao exercício de 2019:
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Despesas relativas ao exercício de 2020:

Há ainda notícia sobre a origem dos recursos ser federal, razão pela qual todas as
informações, decisões e atos produzidos por esta Corte de Contas, nestes autos e no Processo TC
01295/18, devem ser remetidas ao Tribunal de Contas da União, por meio de sua Secretaria de
Controle Externo situada na Paraíba.
Por fim, mister se faz examinar o conteúdo do Documento TC 12032/20 (fls.
1002/1073), cujo conteúdo refere-se à petição protocolada pela empresa NEWMÉDICA
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MÉDICO–HOSPITALAR LTDA - ME, no que diz
respeito à denúncia de supostas irregularidades praticadas pela firma Dental Shalom, notadamente
quanto a sobrepreço praticado no contrato anterior, inexistência de sede física no endereço
declarado e ausência de responsável técnico.
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No despacho encartado às fls. 1068/0170, foi deferido o pedido de encaminhamento
do Documento à Ouvidoria deste Tribunal, para fins de exame dos requisitos mínimos de
instrumentalidade da denúncia formulada. Consultando o Sistema Tramita, observa-se que o
Documento se encontra naquele Setor, a fim de que sejam dados os devidos encaminhamentos.

Um dos pontos denunciados pela empresa NEWMÉDICA COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE APARELHOS MÉDICO–HOSPITALAR LTDA - ME seria de que teria havido
sobrepreço praticado no contrato anterior, firmado entre o Município de João Pessoa e a empresa
DENTAL SHALOM.
Consultando o Sistema Tramita, localizou-se o Processo TC 16024/13, cujo conteúdo
reporta-se ao exame do Pregão 117/2013, materializado pela Secretaria de Saúde do Município de
João Pessoa, para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva, com
substituição total de peças originais em equipamentos odontológicos. É justamente esse o
procedimento licitatório do qual decorreu o contrato anterior a que se refere a empresa
NEWMÉDICA.
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Conforme decisão proferida por meio do Acórdão AC1 - TC 03958/14, tanto aquele
procedimento quanto o contrato dele decorrente, foram julgados regulares. Vejam-se imagens da
decisão:

Consoante se observa, o contrato de manutenção técnica preventiva e corretiva, com
substituição total de peças originais em equipamentos odontológicos pretérito foi firmado com a
empresa DENTAL SHALOM, ao custo total de R$947.880,00 (novecentos e quarenta e sete mil e
oitocentos e oitenta reais).
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Neste momento, a empresa NEWMÉDICA protocolou petição na qual faz denúncia
de que teria havido sobrepreço naquela contratação. Para o deslinde da questão, mister se faz
examinar pormenorizadamente todos os aspectos que envolveram àquela contratação, confrontandoos com a contratação examinada nestes autos.
No presente caso, o ajuste firmado com a empresa NEWMÉDICA, atual prestadora
dos serviços, teve o valor estabelecido de R$498.786,12 (quatrocentos e noventa e oito mil,
setecentos e oitenta e seis reais e doze centavos), consoante consta do item 6.1, da cláusula sexta, do
Contrato 10.864/19 (fls. 1077/1085):

O valor atualmente contratado para os serviços corresponde a pouco mais de
cinquenta por cento do valor do contrato anterior (52,62%). Assim, nessa assentada, não há
elementos robustos a atestar que o atual contrato com a NEWMÉDICA está causando prejuízo ao
erário.
Ressalte-se a qualidade do serviço informado pela Auditoria, quando prestado pelo
contratado anterior (fl. 932):
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 10545/19
Documento TC 34421/19 (denúncia)
Para verificar se houve ou não sobrepreço, é preciso examinar todos os aspectos de
ambas as contratações. A matéria foi encaminhada à Ouvidoria para exame inicial dos requisitos de
instrumentalidade da denúncia, mostrando-se pertinente anexar esta decisão ao Documento
respectivo, para fins de subsidiar a análise a ser envidada.
Diante da dicotomia na seara contábil envolvendo o conteúdo do balanço
patrimonial, cujo parecer contábil pautou a decisão da pública administração de inabilitar a empresa
primeira colocada na disputa dos preços, da eventual origem federal dos recursos e da ausência de
subscrição da petição relacionada à denúncia da empresa supostamente prejudicada, cabe adotar, em
parte, a orientação ministerial de fls. 995/1001, no sentido de:

Precedentes desta Câmara orientam que, independentemente da origem dos recursos,
os processos de licitação estaduais ou municipais são integrados por atos produzidos no âmbito das
respectivas entidades, e estas estão sob o controle externo deste Tribunal de Contas nos enfoques
legais e operacionais, especialmente.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que esta egrégia Câmara decida: 1) NÃO
CONHECER da denúncia formulada por meio do Documento TC 34421/19, uma vez não restar
subscrita a petição formulada; 2) JULGAR REGULARES COM RESSALVAS o Pregão
Eletrônico 10.142/2018 e o Contrato 10.864/19, ressalvas em razão da necessidade de melhor
esclarecer a composição dos documentos exigidos nos editais de licitação; 3) RECOMENDAR o
aperfeiçoamento na elaboração dos editais de licitação, em razão da necessidade de melhor
esclarecer a composição dos documentos exigidos; 4) ENCAMINHAR informações do presente
processo ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União, através de suas
unidades no Estado da Paraíba; 5) COMUNICAR a decisão aos interessados; 6) ANEXAR cópia
da decisão ao Documento TC 12032/20, a fim de que os aspectos aqui levantados também sirvam
de subsídios para análise a ser envidada pela Ouvidoria e pela Auditoria; e 7) DETERMINAR o
arquivamento deste processo.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 10545/19
Documento TC 34421/19 (denúncia)
DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 10545/19, referente à análise
do Pregão Eletrônico 10.142/2018, materializado pelo Município de João Pessoa, por intermédio do
Fundo Municipal de Saúde, sob a gestão do Senhor ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS
JÚNIOR, que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos com fornecimentos de peças para atender a
toda a rede de saúde bucal da edilidade, ACORDAM os membros da 2ª CÂMARA do Tribunal de
Contas do Estado (2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:
1) NÃO CONHECER da denúncia formulada por meio do Documento TC
34421/19, uma vez não restar subscrita a petição formulada;
2) JULGAR REGULARES COM RESSALVAS o Pregão Eletrônico 10.142/2018
e o Contrato 10.864/19, ressalvas em razão da necessidade de melhor esclarecer a composição dos
documentos exigidos nos editais de licitação;
3) RECOMENDAR o aperfeiçoamento na elaboração dos editais de licitação, em
razão da necessidade de melhor esclarecer a composição dos documentos exigidos;
4) ENCAMINHAR informações do presente processo ao Tribunal de Contas da
União e à Controladoria Geral da União, através de suas unidades no Estado da Paraíba;
5) COMUNICAR a decisão aos interessados;
6) ANEXAR cópia da decisão ao Documento TC 12032/20, a fim de que os aspectos
aqui levantados também sirvam de subsídios para análise a ser envidada pela Ouvidoria e pela
Auditoria; e
7) DETERMINAR o arquivamento deste processo.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE – Sessão Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 26 de maio de 2020.

Assinado

26 de Maio de 2020 às 18:32

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado

27 de Maio de 2020 às 17:02

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

