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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 10313/18
Origem: Prefeitura Municipal de Desterro
Natureza: Denúncia – Recurso de Reconsideração
Denunciante: GOPAN Construções, Comércio, Serviços e Locações EIRELI – EPP
Representante: João Pedro Teixeira Neto (Titular Administrador)
Denunciada: Prefeitura Municipal de Desterro
Responsável: Valtécio de Almeida Justo (Prefeito)
Advogados: Vilson Lacerda Brasileiro (OAB/PB 4201)
Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB/PB 14233)
Pedro Matias Barbosa Neto (OAB/PB 17726)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. Denúncia. Prefeitura
Municipal de Desterro. Fatos denunciados relacionados às Tomadas de
Preços 003/2018 e 004/2018. Irregularidade no edital do certame.
Instrumento parcialmente ilegível. Falha em publicidade de extratos
dos
editais.
Conhecimento.
Procedência
parcial.
Multa.
Recomendações. Encaminhamento. Razões recursais parcialmente
acatadas. Permanência de descumprimento à lei e a normativo deste
TCE/PB. Manutenção dos demais termos da decisão. Provimento
parcial da irresignação, para reconhecer a adequada publicação do
extrato da Tomada de Preços 004/2018, mantendo-se o valor da multa
já aplicada em valor compatível com as irregularidades remanescentes.
ACÓRDÃO AC2 - TC 00845/20
RELATÓRIO
Cuida-se da análise de Recurso de Reconsideração interposto pelo Prefeito do Município de
Desterro, Senhor VALTÉCIO DE ALMEIDA JUSTO, em face da decisão consubstanciada no Acórdão
AC2 - TC 02430/19 (fls. 349/360), lavrado pelos membros desta colenda Segunda Câmara do TCE/PB
quando da análise de denúncia sobre irregularidades nos editais da licitação 003/2018 e 004/2018, ambos na
modalidade Tomada de Preços, objetivando a contratação de obras de pavimentação em paralelepípedos e
drenagem de ruas, no Município.
Em síntese, conforme a parte dispositiva, restou decidido o conhecimento da denúncia, com
julgamento parcialmente procedente, tendo sido aplicada multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) ao
recorrente.
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Irresignado, o gestor interpôs Recurso de Reconsideração (Documento TC 74836/19 – fls.
368/377), vindicando a reforma da decisão para considerar improcedente a denúncia e, em consequência,
desconstituir a multa que lhe fora aplicada, embora tenha juntado o comprovante de seu pagamento às fls.
384/399.
Depois de examinados os elementos recursais, a Auditoria lavrou relatório (fls. 402/410),
concluindo, em síntese, da seguinte forma:

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, em parecer de lavra da Procuradora
Sheyla Barreto Braga de Queiroz (fls. 413/418), opinou nos termos abaixo:

O processo foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo.
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VOTO DO RELATOR
PRELIMINAR
É assegurado às partes que possuem processos tramitando nesta Corte de Contas o direito de
recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. Tal possibilidade está prevista no Regimento Interno
(Resolução Normativa RN - TC 10/2010), que em seu Título X, Capítulos I a V, cuida da admissibilidade
dos recursos, da legitimidade dos recorrentes, das espécies de recursos de que dispõe a parte prejudicada,
assim como estabelece seus prazos e as hipóteses de cabimento.
Neste sentido, assim prevê o art. 230, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, sobre a
possibilidade de interposição do Recurso de Reconsideração:
Art. 230. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito suspensivo, poderá ser formulado por
escrito, uma só vez, no prazo de (15) quinze dias após a publicação da decisão recorrida.
Parágrafo único. Não caberá Recurso de Reconsideração da decisão plenária que julgar
Recurso de Apelação.
Verifica-se, portanto, que o prazo para manejo do Recurso de Reconsideração é de 15
(quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão a qual se pretende impugnar. Conforme certidão de fl.
379, a presente irresignação foi protocolada dentro do prazo, mostrando-se, pois, tempestiva.
Quanto ao requisito da legitimidade, o Recurso de Reconsideração deve ser interposto por
quem de direito. No caso em epígrafe, o recorrente, Senhor VALTÉCIO DE ALMEIDA JUSTO, mostra-se
parte legítima para a sua apresentação.
Desta forma, voto, em preliminar, pelo conhecimento do recurso interposto.

NO MÉRITO
Conforme se observa, a denúncia formulada apontou irregularidades relacionadas às Tomadas
de Preço 003/2018 e 004/2018, alegando que os editais dos certames estariam ilegíveis, bem como somente
teriam sido disponibilizados no site do Tribunal de Contas 04 (quatro) dias antes da realização do certame,
contrariando a Resolução RN - TC 09/2016. Ainda, constou na denúncia que teria havido resistência para o
recebimento de recurso apresentado junto à comissão de licitação.
Quando do julgamento original, a questão relacionada ao recebimento de recursos por parte
da comissão de licitação foi afastada, nos seguintes termos:

4/9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 10313/18
No que se refere ao descumprimento da Resolução RN - TC 09/2016, foi confirmada a
intempestividade do envio de informações sobre os certames a esta Corte de Contas, motivo pelo qual foi
aplicada sanção pecuniária ao gestor responsável. Veja-se trecho da decisão guerreada:

Em relação a este envio intempestivo das informações dos certames, o recorrente não trouxe à
baila quaisquer alegações recursais, de forma que deve permanecer inalterada a decisão recorrida quanto à
essa temática.
No que diz respeito à eiva de compreensão/legibilidade dos editais dos certames
questionados, a análise se deu nos seguintes moldes:
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Conforme se verifica do trecho acima reproduzido, apenas o edital da Tomada de Preços
004/2018 encontrava-se legível. O instrumento convocatório do outro certame (Tomada de Preços
003/2018) encontrava-se parcialmente incompreensível, tanto no portal eletrônico da Prefeitura quanto no
Sistema desta Corte de Contas. Permanecida a eiva, foi aplicada sanção pecuniária ao gestor.
Em sede do presente Recurso, o gestor alegou, sinteticamente, que, apesar de não estar nas
mesmas condições do edital da Tomada de Preços 004/2018, a partir do instrumento convocatório da
Tomada de Preços 003/2018, poderiam ser obtidas todas as informações necessárias ao fornecimento das
propostas e participação dos licitantes.
Asseverou ainda o recorrente que havia esclarecido o fato de que, por se tratar de documento
digitalizado de extenso tamanho, o edital apresentou algumas falhas parciais, mas que em nada prejudicou a
participação de licitantes.
Ao examinar os elementos recursais, a Auditoria consignou que não foram colacionados
elementos capazes de modificar a apuração já concretizada, ratificando, pois, a irregularidade referente à
ilegibilidade parcial do edital da Tomada de Preços 003/2018. Veja-se o pronunciamento da Unidade
Técnica:

A Tomada de Preços 003/2018 ao ser encaminhada a esta Corte de Contas deu origem ao
Documento TC 40475/18, no qual podem ser observados alguns elementos que compõem o respectivo
processo administrativo do certame. Dentre os arquivos eletrônicos existentes, encontra-se o edital do
certame, acostado às fls. 02/107. Examinando o seu conteúdo, percebe-se que trechos do documento, de
fato, ficaram um tanto quanto apagados/borrados, conforme se verifica das imagens abaixo colacionadas:
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Embora não seja todo o conteúdo do edital que esteja ilegível, é inegável que partes dele se
encontram apagadas e/ou borradas, circunstâncias estas que denotam, no mínimo, um descuido da
administração pública municipal quanto aos documentos por ela produzidos e à disponibilização dos
mesmos aos interessados de forma clara e transparente. Neste diapasão, não merecem acolhida as razões
recursais. O fato representa descumprimento da Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação):
Art. 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
...
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e
resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
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Por fim, outro ponto questionado na decisão recorrida reporta-se à publicação dos extratos
dos editais dos certames em diários oficiais e em jornais de grande circulação. Na decisão, com base na
análise levada a efeito pela Auditoria, restou consignado que não havia sido juntada documentação hábil a
comprovar a publicação dos editais, conforme preconizado pelo art. 21, III, da Lei 8.666/93.
No presente momento processual, o recorrente aduziu que, por meio do Documento TC
65397/10 (fls. 325/339), havia juntado diversas cópias de publicações das licitações questionadas.
Com efeito, no bojo daquele Documento, encontram-se as publicações dos extratos dos
editais das tomadas de preços em comento nos diários oficiais da União e do Estado, além de cópia da
publicação no Jornal A União. Ocorre que o referido documento somente foi juntado ao processo após o
agendamento para a sessão inicial de julgamento, a título de “informações para auxiliar na defesa oral”, não
tendo sido submetido à análise do corpo técnico desta Corte de Contas.
A Auditoria, quando se pronunciou sobre a matéria, asseverou o seguinte, conforme trecho
destacado na decisão recorrida:

Neste momento, observa-se que os elementos juntados por meio do Documento TC 65397/10
(fls. 325/339) são suficientes para afastar a eiva concernente à ausência de comprovação das publicações dos
extratos dos editais. Veja-se, por exemplo, imagem da publicação do extrato da Tomada de Preços 004/2018
feita no Jornal A União (disponível em: https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/jornal-auniao/2018/maio/a-uniao-09-05-2018/view):
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Apesar de esclarecido esse ponto, ainda restaram o descumprimento da lei de acesso à
informação e de normativo deste TCE/PB, cuja multa com fulcro no art. 56, incisos II e IV, da LCE 18/93, já
correspondeu praticamente ao valor mínimo dentre as multas aplicadas por esta Corte. Eis os fundamentos e o
valor máximo, conforme Lei Complementar Estadual 18/93 (Lei Orgânica do TCE/PB):
Art. 56. O Tribunal poderá também aplicar multa (...) aos responsáveis por:
II - infração grave a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial;
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a
decisão do Tribunal;
§ 1º. O valor estabelecido no caput deste artigo será atualizado, periodicamente, por
portaria da Presidência do Tribunal, com base na variação acumulada, no período, pelo índice utilizado
para atualização dos créditos tributários do Estado.
O valor máximo da multa do art. 56 da LC 18/93, ao tempo dos fatos (2018), estava
estipulada em R$11.737,87, conforme Portaria 023, de 30 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do TCE/PB do dia 31 de janeiro de 2018.
Assim, a multa de dois mil reais se situa ainda nos campos da proporcionalidade e
razoabilidade.
DIANTE DO EXPOSTO, VOTO no sentido de que esta egrégia Câmara decida,
preliminarmente, CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto, e no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para reconhecer a adequada publicação do extrato do edital da Tomada de
Preços 004/2018, mantendo-se o valor da multa já aplicada em valor compatível com as irregularidades
remanescentes.
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 10313/18, referentes, nessa assentada,
à análise de Recurso de Reconsideração interposto pelo Prefeito do Município de Desterro, Senhor
VALTÉCIO DE ALMEIDA JUSTO, em face da decisão consubstanciada no Acórdão AC2 - TC 02430/19,
lavrado pelos membros desta colenda Segunda Câmara do TCE/PB quando da análise de denúncia sobre
irregularidades nos editais da licitação 003/2018 e 004/2018, ambos na modalidade Tomada de Preços,
objetivando a contratação de obras de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de ruas, no Município,
ACORDAM os membros da 2ª CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (2ªCAM/TCE-PB),
à unanimidade, nesta data, conforme o voto do Relator em:
I) CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto, e no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para reconhecer a adequada publicação do extrato do edital da Tomada de
Preços 004/2018, mantendo-se o valor da multa já aplicada em valor compatível com as irregularidades
remanescentes; e
II) MANTER incólumes os demais termos do Acórdão recorrido.
Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Remota da 2ª Câmara
João Pessoa (PB), 19 de maio de 2020.

Assinado

20 de Maio de 2020 às 14:30

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

