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PRESTAÇÃO DE CONTAS. Câmara Municipal de João Pessoa.
Exercício de 2019. Contribuição patronal em favor do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) abaixo da estimativa. Atendimento integral da
LRF. Regularidade com ressalvas das contas. Recomendações.
Representação. Informação de que a decisão decorreu do exame dos fatos
e provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão.
ACÓRDÃO AC2 - TC 02019/20

RELATÓRIO
Cuidam os autos da prestação de contas anual advinda da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de João Pessoa, relativa ao exercício de 2019, de responsabilidade do seu Vereador
Presidente, Senhor JOÃO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO.
Durante o exercício de 2019, foi instaurado o Processo de Acompanhamento da Gestão
(Processo TC 00109/19), oportunidade em que foram emitidos 03 (três) alertas.
Encerrado o ano, a matéria foi analisada pelo Órgão de Instrução deste Tribunal, lavrandose o Relatório Prévio de PCA (fls. 924/931), pelo Auditor de Contas Públicas (ACP) Luzemar da Costa
Martins, subscrito pela Chefe de Divisão, ACP Sara Maria Rufino de Sousa, e pelo Chefe de
Departamento, ACP Gláucio Barreto Xavier, no qual a Auditoria indicou a ocorrência das
irregularidades ali listadas.
O Gestor foi notificado para ter ciência do conteúdo do relatório prévio e, conforme o
caso, apresentar manifestação quanto aos fatos elencados pela Unidade Técnica, nos moldes da certidão
de fl. 934.
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Apresentação da prestação de contas anuais e, conjuntamente, da defesa quanto ao
relatório prévio. Elementos anexados às fls. 942/965 e 966/2009, respectivamente.
Depois, foi acostado o Relatório PCA – Análise Defesa (fls. 2100/2114), de autoria
daquele ACP e subscrito pelos mesmos Chefes de Divisão e de Departamento. Resumidamente, a partir
das manifestações da Auditoria e demais elementos que integram a prestação de contas, observam-se as
seguintes colocações e observações:
1.

Na gestão geral:

1.1. A prestação de contas foi encaminhada em 29/04/2020, dentro do prazo
excepcional facultado pela Portaria do Presidente do TCE 52/2020;
1.2. A lei orçamentária anual (Lei 13.161/2019) atualizada estimou as transferências em
R$64.824.767,10 e autorizou despesas em igual valor, sendo efetivamente
transferidos R$64.717.312,63 e executadas despesas de R$63.163.527,02;
1.3. O gasto total do Poder Legislativo, descontado o valor da despesa com pessoal
inativo, (R$58.857.005,14) foi de 4,32% do somatório da receita tributária e das
transferências do exercício anterior (R$1.362.157.313,81), dentro do limite
constitucional de 5%;
1.4. A despesa com folha de pagamento de pessoal (R$41.586.474,25) atingiu o
percentual de 61,06%, dentro do limite de 70% em relação à receita da Câmara;
1.5. Normalidade nos balanços e na movimentação extraorçamentária;
1.6. Os subsídios dos Vereadores se comportaram dentro dos limites impostos pela
legislação pertinente;
1.7. Constatou-se, nos recolhimentos dos encargos previdenciários patronais, que:
1.7.1. No caso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para um valor estimado
de R$8.007.250,94, houve pagamento de R$7.564.691,46, a menor em
R$442.382,61, conforme Documento TC 34866/20, fl. 2097;
1.7.2. No caso do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM), para
um valor estimado de R$2.131.764,65, houve pagamento de R$2.132.233,34, a
maior em R$468,69, conforme Processo TC 00242/19, fls. 3046/3047;
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2.

Na gestão fiscal (Lei Complementar 101/2000):

2.1. As despesas com pessoal (R$53.957.004,35) corresponderam a 2,55% da receita
corrente líquida do Município, dentro do índice máximo de 6%;
2.2. No final do exercício, não houve saldo a pagar de despesas com pessoal;
2.3. Os relatórios de gestão fiscal (RGF) foram elaborados, publicados e encaminhados
conforme a legislação.
3.

Houve registro de denúncias:

3.1. Documento TC 26630/19: Como informou o Coordenador da Ouvidoria, o
denunciante limitou-se a solicitar documentos a esta Corte de Contas, sem fazer
menção específica a qualquer ato ou omissão de responsabilidade do Gestor ou estar
acompanhada de provas que indiquem a existência de irregularidades. Assim, a
matéria foi conhecida como solicitação de documentos e, seguidamente, foi
arquivada;
3.2. Documento TC 63981/19: Formalizado o Processo TC 19343/19, sobre supostas
irregularidades relacionadas à concessão de gratificação a servidores efetivos e
comissionados. O processo encontra-se na Auditoria para elaboração de relatório de
complementação de instrução.
4.

Não foi realizada diligência na Câmara Municipal.

Ao término do Relatório PCA – Análise de Defesa, a Auditoria assim concluiu:
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Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, foi determinada a intimação do Gestor e
do contador, facultando-lhes oportunidade de se manifestar sobre o relatório da Auditoria.
Depois de pedido de prorrogação de prazo deferido, foi apresentada defesa por meio dos
Documentos TC 45841/20 (fls. 2125/2201) e 46156/20 (fls. 2214/2476).
Após análise dos elementos ofertados, a Unidade Técnica confeccionou relatório de
análise de defesa (fls. 2484/2493), contendo a seguinte conclusão:
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Além disso, ratificou as sugestões anteriormente emitidas no Relatório PCA – Análise de
Defesa.
Instado a se pronunciar, o Ministério Público junto ao TCE/PB, em cota de lavra do
Procurador Luciano Andrade Farias (fls. 2496/2647), requereu nova intimação do Gestor, a fim de que
se manifestasse sobre os pontos suscitados naquele pronunciamento, apresentando a documentação
comprobatória da legalidade do procedimento de Adesão à Ata 02/2019:

Retornado os autos ao gabinete do relator, foi proferido o seguinte despacho (fls.
2648/2649):

Atendendo o despacho supra, a Auditoria elaborou relatório de complementação de
instrução (fls. 2650/2653), com a seguinte conclusão:
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Foi concretizada nova intimação do Gestor, com consequente apresentação de defesa por
meio do Documento TC 58311/20 (fls. 2657/2885).
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Depois de examinar os novos elementos defensórios, o Órgão Técnico elaborou relatório
de análise de defesa (fls. 2892/2900), contendo o seguinte desfecho:

Novamente submetida a matéria ao crivo do Parquet de Contas, foi lavrado parecer por
aquele representante ministerial (fls. 2903/2944), com a seguinte opinião:
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O julgamento foi agendado para a presente sessão, com intimações de estilo, conforme
atesta certidão de fls. 2945.
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VOTO DO RELATOR
Dentre os princípios que regem a atividade administrativa estatal ancora-se o do controle,
cuja finalidade atrela-se à própria natureza do Estado, que lhe limita a atividade e busca conformar
necessariamente o desenvolvimento de suas ações à ordem jurídica. Destarte, objetiva o controle, para a
defesa da própria administração e dos direitos dos administrados, bem como para assegurar a cada ente
da federação o pleno exercício da sua missão constitucionalmente outorgada, uma atuação da
Administração Pública sintonizada com os princípios constitucionais que a norteiam, a saber: legalidade,
moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência.
É finalidade, pois, do controle avaliar a aplicação de recursos públicos sob os focos da
legalidade (regularidade formal) e da conquista de bons resultados (aplicação com eficiência, eficácia e
efetividade - legitimidade). Na visão do eminente Professor Airton Rocha da Nóbrega1, da Escola
Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, eficiência e regularidade podem ser
assim avaliadas:
“Necessário, principalmente, que se reavaliem os infindáveis procedimentos
administrativos, as normas sobre normas e que se minimize o hábito do processo como instrumento de
demonstração da regularidade dos atos da administração. Regulares deverão ser tidos os atos que, dentro
do contexto da legalidade, tenham sido praticados de modo eficaz e econômico para a Administração,
proporcionando, de modo oportuno, sempre bons resultados para a sociedade”.
Com efeito, o foco do controle deverá estar no resultado auferido e nos meios
empregados, jamais, isoladamente, num ou noutro. O foco tão somente no último pode levar o controle
a se conformar com a adequação dos procedimentos e o insucesso dos resultados alcançados, o que o
colocaria na contramão da finalidade da atividade financeira do estado, qual seja a satisfação das
necessidades coletivas. Sobre o tema, acentua, com singular propriedade, o Auditor de Contas Públicas
Carlos Vale, desta Corte de Contas:
“A atuação eficiente da auditoria pública, tanto no âmbito da regularidade dos atos e
fatos administrativos, quanto, e principalmente, no aspecto da operacionalidade, permite à sociedade
obter do poder público melhores níveis de educação, saúde, segurança, serviços urbanos, etc., o que,
sem dúvida, proporciona melhor qualidade de vida para a comunidade como um todo”.2

1

NÓBREGA, Airton Rocha da. (Advogado e Professor da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio
Vargas). O Princípio Constitucional de Eficiência. In http://www.geocities.com.
2
VALE, Carlos. Auditoria Pública – um enfoque conceitual. João Pessoa: Universitária, 2000, p. 59.
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Feita esta introdução, passa-se ao exame dos fatos cogitados na prestação de contas como
irregularidades remanescentes.

Pagamento a menor de Contribuição Previdenciária Patronal em relação ao valor
Estimado, conforme item 2.6 do RPPCA, retificando-se o valor indicado no RPPCA
de R$669.151,37 para R$442.382,61, equivalente a pouco mais de 5% do valor
devido, R$8.007.250,94, fato que; deve ser objeto de representação à Receita Federal
do Brasil.
No exame envidado, a Auditoria consignou eiva relacionada ao pagamento a menor de
contribuições previdenciárias patronais devidas ao INSS. Segundo apurado, depois de concluída a
instrução processual, a Câmara Municipal de João Pessoa teria deixado de recolher a importância de
R$442.382,61, correspondente a pouco mais de 5% do valor devido de R$8.007.250,94.
Diante do ínfimo percentual, tanto a Auditoria quanto o Ministério Público de Contas
externaram entendimento de que a circunstância poderia ser mitigada na presente prestação de contas,
com envio de recomendação à gestão do Parlamento Mirim. Veja-se trecho do pronunciamento
ministerial:
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Nesse tema previdenciário, no caso das obrigações patronais em favor do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), a Auditoria, baseando-se em relatório produzido pelo Grupo de
Gestão da Informação deste TCE/PB (Documento TC 34866/20, fl. 2097), apurou que, para um valor
estimado de R$8.007.250,94, houve pagamento de R$7.564.691,46, a menor em R$442.382,61. Eis a
imagem daquele documento:

No caso do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM), para um
valor estimado de R$2.131.764,65, houve pagamento de R$2.132.233,34, a maior em R$468,69,
conforme Processo TC 00242/19, fls. 3046/3047
Sobre essa temática, convém esclarecer, por oportuno, que cabem aos órgãos de controle
externo providências no sentido de zelar pela saúde financeira dos entes públicos, primando pela
manutenção do equilíbrio das contas públicas e preservação da regularidade de futuras administrações,
notadamente quando acusadas condutas omissivas os submetem a sanções institucionais a exemplo
daquelas previstas na legislação previdenciária - art. 56, da Lei 8.212/91.
O levantamento do eventual débito, todavia, deve resultar de procedimento fiscal regular
pelo agente público federal, devendo a informação captada pela Auditoria ser endereçada à Receita
Federal, com cópias dos documentos respectivos, para a quantificação e cobrança das obrigações
remanescentes a cargo da Câmara Municipal. Para esta prestação de contas, cabe ressalvas.
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Considerar regular com RESSALVA, a Dispensa de Licitação com fundamento no
art. 24, inc. IV, que teve por adjudicatária a OPEN SERVIÇOS E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA., CNPJ 18.296.524/0001-37, R$717.263,88, pelo prazo de
180 dias.
No relatório prévio, a Unidade Técnica de Instrução questionou a regularidade da
dispensa de licitação 006/2019, materializada pela Câmara Municipal com o objetivo de contração de
empresa especializada no serviço de portaria e de serviços gerais. Para a Auditoria, não estariam
presentes os requisitos autorizadores previstos para a contratação direta, por meio de dispensa de
licitação.
Sinteticamente, o Gestor responsável, em sua defesa, argumentou que a contratação se
deu em razão da rescisão do contrato anterior, firmado com a empresa MEG EMPRESA DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA - EPP, cuja vigência terminaria em fevereiro de 2020. Contudo, o ajuste teve que ser
rescindido por causa de descumprimento de obrigações contratuais por parte daquela empresa. Aduziu,
ainda, que se não fosse feita a contratação direta emergencial, não teria sido possível o retorno dos
trabalhos legislativos, destacando que o valor contratual foi menor do que o praticado na avença anterior.
Depois de examinar os argumentos defensórios, o Órgão Técnico manteve seu
entendimento, sob o fundamento de que teria havido falta de planejamento e diligência por parte dos
responsáveis pela gestão administrativa da Câmara Municipal, a qual teria rescindido o contrato
anteriormente firmado sem buscar, antecipadamente, os meios adequados para a regular contratação dos
serviços.
Não obstante ter questionado a referida contratação direta, a Auditoria externou
posicionamento pela regularidade com ressalvas, porquanto restou demonstrada a real necessidade dos
serviços contratados emergencialmente, assim como não foram detectados indícios de sobrepreço.
O pronunciamento do Ministério Público de Contas deu-se no sentido da expedição de
recomendação à administração do Parlamento Mirim, no sentido de que, em eventuais contratações
diretas futuras, busque-se realizar uma nova licitação com maior celeridade, sem que haja a necessidade
de utilização do prazo legal máximo de contratação emergencial. Veja-se:
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Consultando o Sistema Tramita, observa-se que a dispensa de licitação 006/2019 foi
encaminhada a esta Corte de Contas, tendo sido formalizado o Processo TC 03761/19, o qual se encontra
da guarda temporária. Veja-se:
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Consoante se observa dos documentos eletrônicos integrantes daqueles autos, constam
documentos relacionados ao processo administrativo da dispensa de licitação, o contrato dela decorrente
e termo aditivo firmado.
Em virtude do enquadramento em baixo risco, segundo termos da Resolução
Administrativa RA – TC 10/2016, todas as nuances do processo não chegaram a ser integralmente
examinadas pela Auditoria, motivo pelo qual não se mostra pertinente julgar o procedimento nessa
assentada, a despeito de ter sido considerado regular com ressalvas pela Unidade Técnica.

Classificação, empenho, liquidação e pagamento de despesas de 2018 como se fora
despesa de 2019, conforme item 2.12 do RPPCA.
No relatório prévio, a Auditoria apresentou constatação relacionada à classificação,
empenho, liquidação e pagamento de despesas de 2018 como sendo despesas de exercício de 2019,
consoante verificado nos empenhos 22, 23, 24 e 25.
Na defesa ofertada, sinteticamente, o Gestor alegou que se cuidava, na verdade, de
despesas que poderiam ser classificadas como sendo de exercícios anteriores, em decorrência da
inexistência de recursos orçamentários para a realização dos empenhos no momento adequado.
Sustentou ter havido apenas erro na indicação do elemento de despesa, circunstância que, no seu
entender, seria de menor gravidade, por se tratar de elementos de despesas orçamentárias, cuja utilização
afetaria o orçamento de 2019.
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Após examinar os argumentos defensivos, a Unidade Técnica consignou que “a
justificativa apresentada quanto a “Classificação, empenho, liquidação e pagamento de despesas de
2018 como se fora despesa de 2019, conforme item 2.12 do RPPCA”, apenas confirmam a
irregularidade apontada, razão pela qual ela é ratificada pela auditoria, que, todavia, reconhece
inexistir indícios de prejuízos ao erário”.
Ao se debruçar sobre o tema, o Órgão Ministerial assim se manifestou: “... Com isso,
houve uma classificação contábil inadequada, o que foi reconhecido pela própria Defesa. Levando-se
em conta que essa utilização do elemento de despesa 39 em vez do elemento 92 (correspondente a DEA)
não aparenta ter ensejado maiores obstáculos ao controle (como, por exemplo, a apresentação de um
cenário distorcido de despesas de pessoal, que pode ser causado por classificações contábeis
inadequadas), e também pelo fato de as despesas terem remanescido de outra gestão, a falha deve ser
reconhecida, mas deve ensejar envio de recomendação para que a atual gestão evite falhas
semelhantes”.
A eiva em comento está ligada à correta classificação, informação e registro contábil da
despesa pública, sendo oportuno evidenciar que a constatação de informações e registros imprecisos ou
contraditórios, ou até mesmo a ausência destes, vai de encontro ao que dispõem as Normas Brasileiras
de Contabilidade - NBC3. Segundo a NBC-T-1, aprovada pela Resolução 530/81 do Conselho Federal
de Contabilidade, é Princípio Fundamental da Contabilidade:
1.6 - DA FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS - Os atos e fatos contábeis
devem estar consubstanciados em registros apropriados. Qualquer que seja o processo adotado para
tais registros, devem ser sempre preservados os elementos de comprovação necessários à verificação
não só quanto à precisão como à perfeita compreensão das demonstrações contábeis.
E mais: segundo a NBC-T-2.1, aprovada pela resolução 563/83 do Conselho Federal de
Contabilidade, a escrituração contábil será executada:
2.1.2 - (...)

3

Segundo a Resolução 529/81 do Conselho Federal de Contabilidade, as NBC constituem um corpo de doutrina contábil que
serve de orientação técnica ao exercício profissional, em qualquer de seus aspectos. A sua inobservância constitui infração
profissional grave, punida nos termos da legislação pertinente.
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e) Com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos
que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
Deve a gestão do Poder Legislativo Municipal adotar as providências cabíveis para
evidenciar corretamente suas demonstrações contábeis, pois a contabilidade deve refletir, pela sua
própria natureza, os fatos reais ocorridos no âmbito da entidade, cabendo recomendações para o
aperfeiçoamento de tal conduta.

Despesas realizadas sem observância do princípio da economicidade, conforme itens
2.13 e 2.14 do RPPCA. Execução, em 2019, de contratos assinados em exercício
anterior junto a SIN COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ 03.316.180/0001-03;
LEONARDO FONSECA RIBEIRO – ME, CNPJ 09.508.579/0001-72; CLARO S/A.,
CNPJ 40.432.544/0064-20; e UNIMED - JOAO PESSOA/PB, CNPJ
08.680.639/0001-77 – todos contrariando o disposto no caput do art. 57 da Lei
8666/93 e aditados sem objetiva demonstração da Vantajosidade.
Quando da confecção do relatório prévio, a Unidade Técnica indicou a realização de
despesas, que, no seu entender, teriam sido realizadas sem observância do princípio da economicidade.
Os gastos questionados foram os seguintes, conforme apontados nos itens 2.13 e 2.14 daquela
manifestação:

Consoante se observa, a Auditoria questionou os valores pelos quais veículos foram
locados pelo Parlamento Mirim, confrontando-os com valores consultados no site eletrônico
rentalcars.com.

19/59

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 08475/20
Na defesa ofertada, alegou-se, em síntese, o seguinte: 1) existiam consultas suficientes no
processo licitatório para a celebração de aditivo ao contrato de locação; 2) o parâmetro utilizado pela
Auditoria não seria válido pois não considerava as especificações dos veículos efetivamente locados pela
Câmara Municipal; 3) por meio do site rentalcars.com seria impossível localizar veículos com as mesmas
especificações daqueles locados pela Câmara Municipal. Nesse compasso, sustentou o Gestor que não
havia de se falar em ofensa ao princípio da economicidade.
Após exame da defesa, a Auditoria manteve seu entendimento, sob a alegação de que as
pesquisas realizadas consideraram as especificações constantes dos contratos de locação questionados e
que caberia ao Gestor demonstrar, na data em que prorrogou a vigência de contratos, a vantajosidade
dos preços contratuais. Além disso, nessa manifestação, a Unidade Técnica exteriorizou questionamento
quanto à possibilidade de prorrogação dos contratos de locação de veículos, posto que a regra do art. 57
da Lei 8666/93 prevê que as contratações devem ter vigência igual a dos créditos orçamentários que os
financia, de forma que, tendo os contratos sido assinados em 2018, a vigência deles deveria ficar adstrita
ao exercício financeiro de 2018.
Asseverou, ainda, o Órgão Auditor que, desde 2018, questiona o enquadramento das
despesas com locação de veículos pela Câmara Municipal na categoria de serviços contínuos, posto que
não considera ser tal objeto imprescindível ao regular funcionamento da Casa Legislativa nem ser parte
da missão oferecer veículo para transporte a serviço de gabinetes de Vereadores.
Ao se manifestar sobre o assunto, o Ministério Público de Contas consignou que a
temática em questão já fora objeto de exame por parte desta Corte de Contas no âmbito do Processo TC
06869/19, em cujo conteúdo foi apreciado o pregão presencial 07/2018, com o objetivo de contratação
de empresa especializada no serviço de locação de 29 (vinte e nove) veículos e uma van para atender as
atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal de João Pessoa. Veja-se o pronunciamento
do representante do Parquet de Contas:
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Com efeito, a contratação referente à locação de veículos, cujas despesas são apontadas
pela Auditoria como sendo realizadas sem observância do princípio da economicidade, já foi apreciada
por esta Corte de Contas, tendo sido julgada regular com ressalvas, por meio do Acórdão AC2 – TC
03244/18. Veja-se a parte dispositiva:
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Naquele processo, foram enfrentados os questionamentos quanto à existência de
sobrepreço na contratação, assim como em relação à caracterização da locação como serviço de natureza
continuada. Eis os trechos daquela decisão relativos a estes assuntos:
A questão do sobrepreço:
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O enquadramento como serviço de natureza contínua:
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Observa-se, portanto, que o sobrepreço foi afastado em razão de não haver elementos
suficientes para se afirmar categoricamente que tenha existido prejuízo ao erário. O fundamento e a
decisão ali adotados amoldam-se perfeitamente à presente análise, já que a Auditoria, para apontar a
ausência de demonstração de vantagem para a realização da despesa, apenas indicou como parâmetro
consulta realizada no sítio eletrônico rentalcars.com.
Conforme asseverado no Acórdão AC2 – TC 03244/18, a partir de manifestação lançada
naqueles autos pelo Parquet de Contas, não resta configurado sobrepreço “especialmente quando não
confrontados com um número maior de valores no mercado, bem como por não se ter considerado, para
indicação do sobrepreço, o número de participantes do certame, localidade da licitação, quantidade de
veículos a serem locados”. Nesse compasso, igualmente, não merece prosperar o entendimento de que,
para a realização da despesa, não tenha sido observado o princípio da economicidade.
Essa questão de comprovação da vantajosidade e possibilidade de prorrogação contratual
com previsão no art. 57, da Lei 8.666/93 também foi objeto de questionamento pela Auditoria quando
da elaboração do relatório de prestação de contas anual – análise defesa (RPCA-AD), desta feita em
relação às seguintes contratações: SIN COMUNICAÇÃO LTDA. (CNPJ 03.316.180/0001-03);
LEONARDO FONSECA RIBEIRO – ME (CNPJ 09.508.579/0001-72); CLARO S/A (CNPJ
40.432.544/0064-20) e UNIMED - JOAO PESSOA/PB (CNPJ 08.680.639/0001-77). Para a Unidade
Técnica, não teria sido demonstrada a vantajosidade da continuidade dos ajustes, além do fato de que se
tratavam de despesas oriundas de licitações realizadas em gestões anteriores, cujas prorrogações
contratuais ocorridas em 2019, no entender da Auditoria, não teriam observado o art. 57, caput, da Lei
de Licitações.
Na defesa ofertada, o Gestor aduziu, em suma, que os contratos mencionados pela
Auditoria se enquadravam como serviços de natureza contínua (publicidade, locação de veículos, plano
de saúde e telefonia móvel), para os quais deveria ser demonstrada a vantajosidade da renovação, a qual
seria limitada a 60 meses. Segundo o defendente, a vantajosidade seria econômica, não havendo a
necessidade de apresentação de estudo técnico nesse sentido, sendo suficiente a realização de pesquisas
de mercado, por meio das quais se comprovasse que o preço praticado pela empresa contratada se
encontrava abaixo do cobrado pelo mercado na data da renovação. Acrescentou que tal providência foi
devidamente adotada quando da renovação daqueles contratos.
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Depois de examinar os argumentos defensórios, a Unidade Técnica acatou apenas as
justificativas relacionadas à demonstração da vantajosidade das renovações contratuais, contudo não
aceitou a alegação de que os contratos se referiam a serviços de natureza contínua. Veja-se o trecho da
manifestação técnica:

Conforme se verifica, novamente traz-se à tona o questionamento quanto ao
enquadramento ou não das contratações firmadas como sendo de natureza contínua, de forma a
possibilitar ou não a prorrogação dos ajustes celebrados.
Da decisão contida no Acórdão AC2 – TC 03244/18, observa-se que, naquele decisum, a
questão da continuidade dos serviços não foi descaracterizada em razão do recesso parlamentar, por si
só, já que seria necessária uma análise mais profunda a respeito de todos os aspectos para se identificar
se o serviço poderia ou não ser considerado como contínuo.
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Em razão disso, nestes autos, o representante ministerial, em seu derradeiro
pronunciamento, sugeriu uma rediscussão acerca dessa temática, fazendo os seguintes comentários:
“Sobre a alegação de violação ao caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93, de fato, a regra
geral, contida no referido dispositivo, prevê que a duração dos contratos administrativos deve coincidir
com a vigência dos respectivos créditos orçamentários, ou seja, o prazo de validade dos contratos
administrativos não pode ultrapassar os limites de vigência dos créditos orçamentários
correspondentes, em observância ao princípio da anualidade do orçamento.
O legislador ordinário, é verdade, admitiu algumas exceções nas quais não há
correlação entre o término do contrato e o da vigência do respectivo crédito orçamentário, posto que
se a regra do caput do art. 57 fosse interpretada de modo absoluto, seria impossível ao Estado cumprir
suas obrigações.
Por exemplo, os contratos de prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, correspondendo a obrigações de fazer e a necessidade pública permanente, podem ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses (art. 57, II, da Lei 8.666/93). As exceções é que
permitiriam a exasperação do exercício financeiro.
Sobre a exata interpretação do dispositivo citado, há divergências. Alguns lecionam que
os contratos têm sua vigência atrelada ao exercício do crédito orçamentário (caput do art. 57 Lei nº
8.666/93), e o exercício orçamentário (financeiro) coincide com o ano civil, isto é, tem início em 1º de
janeiro e término em 31 de dezembro (art. 34 da Lei nº 4.320/64). art. 165, da CF).
Já a Orientação Normativa da AGU Nº 39/11, por exemplo, em consonância com outra
parcela da doutrina administrativista, diz que a vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da
lei 8.666/93, poderá ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles
referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em
restos a pagar.
No caso dos autos, em que pese se tratar de serviços de certo modo contínuos, o
questionamento envolve a previsão inicial de vigência por 12 meses ultrapassando o ano civil. Aqui,
vale destacar que os contratos foram firmados em Gestões anteriores àquela que ora se analisa. Desse
modo, esse contexto já mitigaria a responsabilidade do Gestor de 2019.
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De qualquer forma, a preocupação do legislador é evitar que haja contratação sem lastro
orçamentário para embasar as despesas contratuais. Como não houve menção a falhas na execução
orçamentária decorrentes da medida, entendo que o caso comporta recomendação, que deve se orientar
no mesmo sentido da ON da AGU acima referida.
[...]
Com relação aos demais serviços - telefonia móvel, agenciamento publicitário e
assistência à saúde dos servidores -, reconhece-se que há espaço para discussões acerca do alcance da
expressão “serviços contínuos” quando se refere às referidas atividades.
Na linha do entendimento prevalecente no âmbito do TCU – que muitas vezes é utilizado
como diretriz hermenêutica para a interpretação do artigo 57, II, da Lei de Licitações -, “o caráter
contínuo de um serviço é determinado por sua essencialidade para assegurar a integridade do
patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades
finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um
serviço público ou o cumprimento da missão institucional”.
A partir dessa definição, que se utiliza de conceitos jurídicos indeterminados, e, pois,
abre espaço para uma maior divergência interpretativa, entendo que o serviço de telefonia se enquadra
com mais facilidade na definição de serviço contínuo, permitindo, assim, a sua prorrogação com base
no referido fundamento legal.
Em relação aos serviços publicitários, a situação tende a ser mais complexa.
Apenas a título de demonstração de como a discussão suscita debates, o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, respondendo a consulta acerca de matéria semelhante, no âmbito
do Processo nº 839016, proferiu Acórdão nos seguintes termos:
EMENTA: CONSULTA – CÂMARA MUNICIPAL – 1) CONTRATO DE
PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS – SERVIÇO DE NATUREZA
CONTINUADA – NECESSIDADE PÚBLICA PERMANENTE – VIGÊNCIA
CONTRATUAL NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.
8.666/93 – 2) CONTRATO DE PUBLICIDADE COM AGÊNCIA DE
PROPAGANDA – NÃO ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO DE
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NATUREZA CONTINUADA – VIGÊNCIA CONTRATUAL NOS TERMOS
DO CAPUT DO ART. 57 DA LEI N. 8.666/93 – 3) NEM TODO SERVIÇO
CONTÍNUO É, NECESSARIAMENTE, ESSENCIAL. 1) Os serviços de
publicidade de atos oficiais, de natureza administrativa ou legal, tais como,
leis, atos normativos, atos de pessoal, publicidade de licitações e contratos,
podem ser incluídos no rol dos serviços de natureza contínua. 2) Os contratos
de publicidade institucional de programas, obras, serviços e campanhas de
orientação social ou de caráter informativo com agências de publicidade não
são contratos que possam ser considerados de natureza contínua, devendo
observância à regra prescrita pelo caput do art. 57 da Lei n. 8.666/93. 3)
Nem todo serviço contínuo, de que trata a Lei n. 8.666/93, é,
necessariamente, essencial.
Vê-se, pois, que o TCE/MG procedeu a uma distinção no âmbito dos contratos
administrativos de publicidade, admitindo como “contínuos” apenas uma parte deles, a depender de
seu objeto.
Já a Instrução Normativa nº 3/2018, do Poder Executivo Federal, disciplina as licitações
e contratos de serviços de publicidade na respectiva esfera administrativa. Em seu artigo 48, por
exemplo, há indicação de que a vigência contratual poderá ser prorrogada na forma da legislação,
desde que haja previsão contratual. Apesar de não indicar com precisão qual fundamento legal
ampararia tal prorrogação, é possível concluir que, dentre as hipóteses do artigo 57 da Lei nº 8.666/93,
aquela que mais se associaria aos serviços de publicidade seria a do inciso II – serviços a serem
exercidos de forma contínua.
Com essas considerações, demonstra-se que há posições relevantes que admitem, ao
menos em algumas situações, a prorrogação de serviços de publicidade.
[..]
Destaque-se que os exemplos acima citados – TCE/MG e IN federal – não vinculam, sob
qualquer forma, este Tribunal de Contas. No entanto, foram indicados como diretriz hermenêutica para
a análise do caso, que, diante de um enunciado normativo com conceitos jurídicos indeterminados,
acaba admitindo uma maior flexibilização interpretativa.”
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Essa discussão acerca de enquadramento de objetos contratuais como sendo de natureza
continuada foi igualmente objeto de exame na prestação de contas anuais relativas ao exercício de 2016
da Câmara Municipal de João Pessoa – Processo TC 05345/17. Os fundamentos ali exteriorizados podem
ser perfeitamente replicados no presente caso.
Com efeito, o cerne da questão está atrelado ao enquadramento ou não dos objetos
licitados na espécie de serviço de natureza continuada. Ou seja, estariam os serviços decorrentes das
contratações mencionadas pela Auditoria (publicidade, locação de veículos, plano de saúde e telefonia
móvel) afetos àquela espécie de serviço (de natureza continuada)? O assunto gera polêmica,
principalmente em razão de o legislador não ter conceituado o que seria prestação de serviço executado
de forma contínua.
Com efeito, ao tratar da duração dos contratos, a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, em seu art. 57, caput, determina que ela (a duração) ficará adstrita à vigência dos
créditos orçamentários. Contudo, conforme previsão do inciso II, a prestação de serviços a serem
executados de forma contínua poderá ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.
Apesar da permissibilidade dada pelo legislador, não restou definido/conceituado o que seria serviço de
natureza contínua.
Para o administrativista Diógenes Gasparini:
“serviço de execução contínua é o que não pode sofrer solução de continuidade na
prestação que se alonga no tempo, sob pena de causar prejuízos à administração pública que dele
necessita. Por ser de necessidade perene para a administração pública, é atividade que não pode ter
sua execução paralisada, sem acarretar-lhe danos. É, em suma, aquele serviço cuja continuidade da
execução a Administração Pública não pode dispor, sob pena do comprometimento do interesse
público.” (in Prazo e prorrogação do contrato de serviço continuado. Revista Diálogo Jurídico.
Salvador – Bahia, n. 14, jun./ago. 2002, p. 2).
Nesse contexto, parte da doutrina associa serviço de natureza contínua com serviço
essencial, de forma que estariam acobertados pela possibilidade de prorrogação da vigência somente
aqueles serviços cuja interrupção traria prejuízo à Administração Pública.
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Contudo, avaliando o teor do dispositivo legal que permite a prorrogação, (art. 57, II),
observa-se que a lei não restringiu as hipóteses de contratos executados de forma contínua. Portanto, os
serviços que se enquadrariam no permissivo legal seriam todos aqueles que são executados de forma
contínua, não importando se são essenciais, ou que a interrupção provoque dano à Administração, sendo
suficiente, pois, que seja executado de forma contínua.
Esclarecendo os motivos da exceção à regra geral, Marçal Justen Filho assevera o
seguinte, in verbis:
“Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também as necessidades
públicas permanentes relacionadas com atividades de menor relevância (tal como limpeza, por
exemplo). O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita através
de um serviço.
Tem sido costumeira a identificação entre serviços contínuos e serviços essenciais. Não
há maior fundamento para respaldar essa orientação. É verdade que inúmeros serviços essenciais são
contínuos – mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. Veja-se que se a Lei pretendesse
vincular a aplicação do dispositivo aos casos de serviços essenciais, tê-lo-ia explicitamente feito.
Invocar a presença de um serviço essencial para aplicar o dispositivo equivale a ignorar a razão de ser
do dispositivo.” (in Comentário à lei de licitações e contratos administrativos / Marçal Justen Filho. –
14 ed. – São Paulo: Dialética, 2010. p. 726).
O ilustre autor registra, ainda, que a prorrogabilidade não se vincula à importância do
serviço, mas sim à previsibilidade da existência de recursos orçamentários para o futuro custeio. Assim
expõe o administrativista, in litteris:
“Um serviço contínuo, relacionado com uma necessidade permanente e renovada,
poderá ser contratado com previsão de prorrogação porque se presume que sempre haverá inclusão de
verbas para sua remuneração no futuro. Logo, é perfeitamente possível que um serviço contínuo não
apresente maior essencialidade – tal como se passa, sob certo ângulo, com o serviço comum de limpeza.
Por outro lado e na medida em que a necessidade a ser atendida é permanente, torna-se
muito problemático interromper sua prestação, risco que poderia ser desencadeado se houvesse
necessidade de promover licitação a cada exercício orçamentário”.
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No caso dos autos, observa-se que os serviços indicados talvez não se encaixem na
qualidade de serviços essenciais, contudo, é forçoso reconhecer que, em todos os exercícios financeiros,
há previsibilidade da existência de recursos orçamentários para o respectivo custeio, de forma que eles
podem se enquadrar na classe de serviços de natureza contínua.

Inscrição de Restos a Pagar não processados referente a despesas que efetivamente
só se realizaram no ano de 2020, como se fora despesas de 2019.
Quando da confecção do relatório de prestação de contas anual – análise defesa (RPCAAD), a Auditoria indicou eiva relacionada à inscrição de restos a pagar não processados de despesas de
2019, mas que efetivamente só se realizaram no ano de 2020. O questionamento da Unidade Técnica se
deu em relação aos seguintes gastos:

Para a Auditoria, as despesas com os credores acima, apesar de terem sido empenhadas
no exercício de 2019, somente se efetivaram no presente exercício (2020), de forma que, para Órgão
Técnico, não haveria justificativa para tal medida.
Na defesa ofertada, o Gestor argumentou não ter havido qualquer ilegalidade, tendo em
vista que o instrumento dos restos a pagar possui previsão na Lei 4.320/64, inclusive aqueles não
processados.
Após o exame das alegações defensivas, a Unidade Técnica manteve seu entendimento,
sob o seguinte fundamento:
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Ao se manifestar, o Ministério Público de Contas externou o entendimento de que a
circunstância verificada pela Auditoria poderia ser afastada do rol de irregularidades. Veja-se a análise
ministerial, cujo trechos do pronunciamento são colacionados abaixo, a título de fundamentação:
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Nesse compasso, a circunstância indicada pela Auditoria deve ser afastada.

Julgamento irregular da Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão
Presencial 01/2019 da EMATER-PI e do contrato dela decorrente. Imputação de
débito no valor de R$6.105,00.
Em sua última manifestação, a Auditoria entendeu pela irregularidade da adesão à ata de
registro de preços decorrente do pregão presencial 01/2019, materializado pela EMATER-PI (Instituto
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí), sugerindo, ainda, uma imputação de débito no valor
de R$6.105,00. A análise realizada sobre essa adesão deu-se em virtude de provocação feita pelo
Ministério Público de Contas, nos termos contidos na cota de fls. 2496/2647.
O exame envidado pelo Órgão Ministerial originou-se a partir de questionamento da
Auditoria quanto às despesas feitas com o credor EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA,
relativamente à aquisição de 15 switchs 48 portas, 45 notebooks, 50 microcomputadores, entre outros
itens de tecnologia. Além de outros aspectos suscitados, foram acrescentados novos elementos à
discussão em virtude de potenciais inconsistências encontradas pelo Parquet de Contas.
Conforme consignado, observou-se que a referida despesa decorreu do procedimento de
Adesão à Ata de Registro de Preços 02/2019 (Documento TC 03284/20), a qual, por seu turno, foi
originada a partir do Pregão Presencial 01/2019, levado a cabo pelo EMATER-PI.
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Examinando o conteúdo do Documento TC 03284/20, o Órgão Ministerial observou que
o Contrato 43/2019, firmado entre a Câmara Municipal de João Pessoa e EDMILSON ALVES
BARBOSA & CIA LTDA (CNPJ 10.742.806/0001-09) possuiu o valor de R$558.915,00, exatamente o
valor contido na NE 000671, citada pela Auditoria e que ensejou pagamento no exercício de 2020. O
contrato em questão possui diversos itens contratados – todos relacionados a equipamentos de tecnologia
na área de informática.
O questionamento do Parquet Especial envolveu especificamente os itens 01, 04, 09 e 10
contratados. Em suma, foram interrogados os seguintes aspectos: a) havia autorização normativa
municipal para a referida adesão à ata? b) por que motivo os itens em questão foram adquiridos junto a
fornecedores que não haviam vencido a ata? c) no caso específico do item 9, os documentos indicavam
também que o valor pago correspondia a equipamento de especificações superiores ao que fora solicitado
para aquisição.
Notificado para prestar esclarecimentos, o Gestor responsável alegou:
1) O Sistema de Registro de Preços está previsto na Lei 8.666/1993, sendo aplicável à
toda Administração Pública. Esta norma é atualmente regulamentada pelo Decreto 7.982/2013 em
âmbito federal, pelo Decreto 11.319/2004 no âmbito do Estado do Piauí e pelo Decreto 5.542/2005 no
âmbito do Município de João Pessoa;
2) Anexação da íntegra do processo administrativo referente à Adesão 02/2019;
3) A vantajosidade legalmente exigida é econômica. Assim, não havendo na lei
exigência de estudo técnico de vantajosidade, é suficiente que seja realizada a pesquisa de preços que
comprove que o preço praticado pela empresa contratada está abaixo do cobrado pelo mercado na data
da renovação. E isso foi devidamente realizado no processo de Adesão à Ata em apreço, conforme se
verifica da tabela da qual consta o preço vencedor da Ata de Registro de Preços da EMATER/PI e das
consultas constantes na íntegra do processo anexado;
4) O MP de Contas identificou corretamente que os itens acima mencionados foram
adquiridos do fornecedor EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA e não dos vencedores
originais do Pregão promovido pela EMATER/PI. Tal fato se deveu única e exclusivamente ao não
interesse dos vencedores do certame em fornecer os equipamentos para a Câmara Municipal de João
Pessoa, conforme se comprova dos documentos juntados aos autos (Anexo 02), o que justificou a
convocação do segundo colocado para realizar o fornecimento dos itens;
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5) O MP de Contas, quando da análise da Adesão à Ata de Registro de Preços 02/2019,
identificou que a CMJP adquiriu o item 65 pelo preço do item 66. Ocorre que aconteceu um erro de
digitação que não causou qualquer prejuízo ao erário. No contrato que foi feito tomando por base as
especificações do Termo de Referência, o item 9 tem a descrição equivalente ao item 65 da Ata de
Registro de Preços, no entanto o preço registrado é referente ao item 66.
Depois de examinados os argumentos defensórios, a Auditoria apresentou as seguintes
conclusões:
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Por seu turno, ao analisar a matéria, o Ministério Público de Contas externou o
entendimento de que as constatações verificadas impediam atestar a higidez do procedimento de adesão,
de forma que caberia a aplicação de sanção pecuniária a Gestor. Quanto à sugestão de imputação de
débito, consignou que, embora o procedimento de adesão tenha se concluído em 2019, a despesa
impugnada dele decorrente somente aconteceu no ano de 2020. Nesse compasso, por tratar a presente
prestação de contas relativa ao exercício de 2019, poderiam ser gerados questionamentos quanto à
imputação de valores pagos em 2020. Embora não tenha, pois, opinado pela imputação, entendeu o
Parquet de Contas que a circunstância era suficiente para repercutir negativamente nas contas ora
examinadas, devendo o fato ser remetido ao acompanhamento da gestão de 2020, para fins de discussão
quanto à imputação de débito.
Para o deslinde da questão, mister se faz examinar os questionamentos suscitados pelo
Órgão Ministerial e as análises realizadas.
Antes, porém, convém registrar que a matéria debatida no presente tópico se reporta ao
procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços (ARP), documento formado a partir do Sistema de
Registro de Preços - SRP, previsto no art. 15, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O
Sistema de Registro de Preços cuida de um conjunto de procedimentos efetuado pela Administração
Pública, visando o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para
contratações futuras. Segundo os ensinamentos do ilustre administrativista Hely Lopes Meirelles:
“Registro de Preços é o sistema de compras pelo qual os interessados em fornecer
materiais, equipamentos ou serviços ao Poder Público concordam em manter os valores registrados no
órgão competente, corrigidos ou não, por um determinado período e fornecer as quantidades solicitadas
pela Administração no prazo previamente estabelecido”.
O registro de preços é precedido de licitação, realizada nas modalidades concorrência ou
pregão e deve merecer prévia e ampla pesquisa de mercado, sendo o critério de julgamento, em regra, o
de menor preço.
Depois de concluída a licitação, em qualquer das modalidades acima mencionadas, os
preços, as condições de contratação e a indicação dos respectivos fornecedores ficam registrados na Ata
de Registro de Preços, a qual deverá ser divulgada em órgão oficial de imprensa da Administração
Pública. A referida Ata fica à disposição para que os órgãos e entidades participantes do registro de
preços, ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração, ainda que não tenha participado do
certame licitatório, possam dela usufruir.

38/59

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 08475/20
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, que não pode ser superior a um ano,
havendo necessidade do objeto licitado, basta ao órgão ou entidade tomar as medidas necessárias para
formalizar a requisição, verificar se o preço registrado continua compatível com o mercado e emitir o
empenho ou, se for o caso, assinar o termo de contrato.
Indubitavelmente, com a adoção do SRP, os procedimentos de contratação são mais ágeis.
Outra vantagem visível é que o Sistema de Registro de Preços evita o fracionamento da despesa, pois a
escolha da proposta mais vantajosa já foi precedida de licitação nas modalidades concorrência ou pregão,
não restritas a valores limites para contratação. Urge ressaltar que a existência de preços registrados não
obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário
do registro preferência em igualdade de condições.
Feita esta introdução acerca do Sistema de Registro de Preços, cumpre evidenciar quais
foram os questionamentos suscitados pelo Parquet de Contas, a saber:


Havia autorização normativa municipal para a referida adesão à ata?

Segundo asseverou o Gestor responsável, o Sistema de Registro de Preços está previsto
na Lei 8.666/1993, sendo aplicável à toda Administração Pública. Esta norma é atualmente
regulamentada pelo Decreto 7.982/2013 em âmbito federal, pelo Decreto 11.319/2004 no âmbito do
Estado do Piauí e pelo Decreto 5.542/2005 no âmbito do Município de João Pessoa.
No exame realizado, o Ministério Público de Contas questionou a existência de
autorização normativa municipal possibilitando a adesão à ata de registro de preços. Segundo sustentou
o Órgão Ministerial, para que um órgão da administração possa “pegar carona” em uma determinada ata
de registro de preços materializada por outro órgão seriam necessários três requisitos:
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Nesse compasso, levando em consideração que a Câmara Municipal de João Pessoa
lastreou a adesão no Decreto Federal 7.982/2013, entendeu o Parquet de Contas ser um embasamento
normativo impróprio, já que o referido ato normativo se aplicaria apenas à esfera federal. Na sua visão,
pois, o procedimento foi viciado por ausência de autorização normativa própria do Município de João
Pessoa/PB.
Em que pese o posicionamento do Órgão Ministerial, é forçoso reconhecer que o Sistema
de Registro de Preços – SRP está previsto no art. 15, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
sendo regulado por meio de decreto nas esferas federal, estadual e municipal. Para que um órgão não
participante do registro de preços possa contratar com fornecedor, cujos preços foram registrados, fazse necessário que exista autorização por parte do órgão gerenciador e que esta possibilidade esteja
prevista na norma que regulamenta a matéria.
No caso em comento, o órgão gerenciador da ata de registro de preços aderida pela
Câmara Municipal de João Pessoa foi a EMATER-PI, de forma que se faz necessário observar se o
normativo que regulamenta a matéria no Estado do Piauí possibilita a adesão por parte de órgão não
participantes a atas feitas por órgão daquele Estado.
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Segundo asseverou o defendente, no âmbito do Estado do Piauí, o Sistema de Registro de
Preços está regulamento pelo Decreto Estadual 11.319/2004. Examinando o conteúdo do referido
diploma legal, verifica-se que há previsão, conforme previsto no art. 24, para que, durante a vigência, a
ata de registro de preços possa ser utilizada por qualquer órgão ou ente da Administração que não tenha
participado ou aderido ao certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão controlador, desde que
comprovada as vantagens. Veja-se:

[...]
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Nesse contexto, percebe-se a existência de autorização normativa no âmbito do Estado
do Piauí que possibilita a utilização das atas de registos de preços por entes ou órgão da administração
que não tenham participado do certame licitatório. Registre-se que, para tanto, deve ser feita consulta ao
órgão controlador (gerenciador), a fim que externe autorização para a adesão pretendida.
No caso em comento, a Câmara Municipal efetivou a consulta à EMATER-PI, conforme
se verifica dos elementos contidos às fls. 2777/2779 e 2784/2785. Vejam-se imagens capturadas:
Ofício da Câmara Municipal de João Pessoa manifestando interesse na adesão:
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Ofício da EMATER-PI autorizando a adesão:

Registre-se, por oportuno, que, na própria ata de registro de preço, foi consignada a
possibilidade de adesão por parte de outro órgão não participante, conforme imagem:
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Uma vez autorizada à adesão (carona), ao órgão aderente é permitida a contratação com
o fornecedor cujos preços foram registrados na respectiva ata. Para tanto, ainda deve haver consulta ao
fornecedor, a fim de que manifeste interesse em fornecer os produtos cujos preços foram registrados.
Acerca da contratação envidada, surgiu o segundo questionamento feito pelo Órgão
Ministerial, qual seja:
 Por que motivo alguns itens (01, 04, 09 e 10) foram adquiridos junto a fornecedores
que não haviam vencido a ata?
Segundo apurou o Parquet de Contas, alguns itens teriam sido adquiridos pela Câmara
Municipal de João Pessoa junto a fornecedores que não teriam vencido a ata de registro de preços. Vejase o levantamento feito pelo Órgão Ministerial:
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[...]
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Na defesa ofertada, a autoridade responsável alegou que os itens foram adquiridos junto
ao fornecedor EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA, porquanto não houve interesse dos
vencedores do certame em fornecer os equipamentos para a Câmara Municipal de João Pessoa, conforme
se comprova dos documentos juntados. Para o defendente, a negativa de interesse do vencedor em
fornecer os produtos pretendidos justificaria a convocação do segundo colocado para o fornecimento
dos itens. Vejam-se imagens dos documentos juntados:
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Após analisar as justificativas apresentadas, o Órgão Ministerial entendeu pela ocorrência
de irregularidade, já que não haveria previsão legal para a contratação da licitante que ficou em segundo
lugar no certame. Veja-se o pronunciamento ministerial:
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Para saber se a convocação do segundo lugar foi adequada ou não, necessário se faz
examinar quais foram os fornecedores que tiveram os preços registrados na ata de registro de preços
materializada pela EMATER-PI. Nessa linha, conforme se extraí de imagem capturada da ARP 02/2019
(fls. 2690/2736), as seguintes empresas foram registradas:
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Relativamente aos itens questionados pelo Parquet de Contas, observa-se a seguinte
situação na referida ARP.
Item 01 do contrato da CMJP – equivalente ao item 15 da ARP:

Conforme se verifica, para este item, a vencedora foi a empresa CONNECT
COMPUTADORES E SISTEMA LTDA, sendo consideradas classificadas em 1º e 2º lugares,
respectivamente, as firmas EDIMILSON ALVES BARBOSA E CIA LTDA e FORTECOM LTDA.
Segundo asseverou o defendente, a empresa vencedora não manifestou interesse em
fornecer os produtos à Câmara Municipal de João Pessoa, razão pela qual foi consultada a firma
classificada em 1º lugar, a qual manifestou interesse em fornecê-lo.
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Item 04 do contrato da CMJP – equivalente ao item 33 da ARP:
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Conforme se verifica, para este item, a vencedora foi a empresa CONNECT
COMPUTADORES E SISTEMA LTDA, sendo consideradas classificadas em 1º e 2º lugares,
respectivamente, as firmas INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO
LTDA e EDIMILSON ALVES BARBOSA E CIA LTDA.
Segundo asseverou o defendente, a empresa vencedora e a classificada em 1º lugar não
manifestaram interesse em fornecer os produtos à Câmara Municipal de João Pessoa, razão pela qual foi
consultada a firma classificada em 2º lugar, a qual manifestou interesse em fornecer o produto.
Item 09 do contrato da CMJP – equivalente ao item 65 da ARP:
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Conforme se verifica, para este item, a vencedora foi a empresa CONNECT
COMPUTADORES E SISTEMA LTDA, sendo consideradas classificadas em 1º e 2º lugares,
respectivamente, as firmas e EDIMILSON ALVES BARBOSA E CIA LTDA e INFORMÓVEIS
DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA.
Segundo asseverou o defendente, a empresa vencedora não manifestou interesse em
fornecer o produto à Câmara Municipal de João Pessoa, razão pela qual foi consultada a firma
classificada em 1º lugar, a qual manifestou interesse em fornecê-lo.
Item 10 do contrato da CMJP – equivalente ao item 69 da ARP:
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Consoante se verifica, para este item, a vencedora foi a empresa INFORMÓVEIS
DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA, sendo consideradas classificadas em
1º e 2º lugares, respectivamente, as firmas e EDIMILSON ALVES BARBOSA E CIA LTDA e
CONNECT COMPUTADORES E SISTEMA LTDA.
Segundo asseverou o defendente, a empresa vencedora não manifestou interesse em
fornecer o produto à Câmara Municipal de João Pessoa, razão pela qual foi consultada a firma
classificada em 1º lugar, a qual manifestou interesse em fornecê-lo.
Essa convocação de empresas que não venceram o certame não foi aceita pelo Parquet
de Contas, o qual externou o entendimento de que não haveria previsão legal para contratação da licitante
que ficou em segundo lugar.
Em se tratando de procedimento de adesão à ata de registro de preços, não há nos decretos
que regulamentam o Sistema de Registro de Preços, em quaisquer das esferas governamentais, previsão
quanto à convocação de licitante classificado em segundo lugar, quando o fornecedor cujo preço foi
registrado manifestar ausência de interesse em fornecer o produto ao órgão aderente que não participou
do certame. Nesse contexto, diante da ausência normativa expressa, pode-se aplicar por analogia as
regras relativas à convocação de licitantes que não se sagraram vencedores, mas que podem ser
convocados para contratação no caso de desistência ou recusa do vencedor em assinar o contrato com a
administração, porquanto participaram e tiveram seus preços devidamente registrados na respectiva ata,
inclusive com previsão da ordem de classificação.
Conforme previsão contida no art. 64, §2º, da Lei 8.666.93, “é facultado à Administração,
quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação”.
Nessa situação, para as licitações realizadas sob as modalidades previstas na Lei 8.666/93,
o regramento normativo conferiu discricionariedade à Administração Pública, a qual pode optar pela
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, desde que estes aceitem executar o
contrato nas mesmas condições propostas pelo licitante classificado em primeiro lugar ou revogar a
licitação.

53/59

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 08475/20
Já para a modalidade pregão, a possibilidade facultada pela legislação diverge um pouco,
já que, caso o primeiro colocado se recuse a assinar o contrato, a Administração deve convocar os
licitantes subsequentes, na ordem de classificação, e realizar negociação, não havendo a obrigatoriedade
destes em igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art. 27, §3º, do Decreto
5.450/05, que assim dispõe: “O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2º ou
quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os
requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.
Ocorre que estas possibilidades se aplicam para o caso de o licitante vencedor desistir ou
recursar de assinar o contrato. No caso em comento, observa-se tratar de situação distinta, na qual foi
verificada a ausência de interesse de fornecer produto cujo preço foi registrado em ata de registro de
preço a órgão aderente que não participou do certame. Caberia, pois, a convocação dos licitantes
remanescentes para manifestarem interesse no fornecimento do produto?
Para esta situação, mostra-se pertinente e prudente examinar a ata de registro de preços
para saber quais os fornecedores tiveram produtos com os preços registrados. Examinando, pois, o
conteúdo da ARP 02/2019 da EMATER-PI, observa-se a descrição dos seguintes fornecedores
registrados:
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Consoante se observa, oito empresas figuram como fornecedoras registradas na referida
ARP e todas foram subscritoras daquele documento (fls. 2735/2736). Ao longo da ata, são listados os
itens cujos preços foram registrados, aparecendo, para a grande maioria deles, a relação de três empresas,
sendo uma considerada vencedora e as demais classificadas (em 1º ou em 2º lugar).
Consoante mencionado e demonstrado alhures, para os itens questionados pelo Parquet
de Contas, evidenciou-se a mesma sistemática. Isto é, para estes itens, constou na ARP uma empresa
licitante como vencedora e as demais como classificadas. Nesse compasso, a resposta à indagação é,
não havendo interesse no fornecimento do produto pelo licitante vencedor, podem ser convocados
os licitantes remanescentes, já que estes também figuraram como fornecedores e foram signatários
da ata de registro de preços, nos termos da Lei 8.666/93, art. 15, II c/c o art. 64, § 2º:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
Art. 64. [...]
§ 2º. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato
ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista
no art. 81 desta Lei.
Assim, não se mostra razoável considerar a circunstância como irregular, mormente em
razão de os preços contratados corresponderem aos registrados na referida ata, conforme se observa do
contrato 43/2019 (fls. 2824/2836), firmado entre a Câmara Municipal de João Pessoa e a empresa
EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA.
O único questionamento quanto ao valor contratado refere-se ao terceiro aspecto
suscitado pelo Parquet de Contas:
 No caso específico do item 9, os documentos indicavam também que o valor pago
correspondia a equipamento de especificações superiores ao que fora solicitado para aquisição.
Em sua defesa, o Gestor apresentou a justificativa de que teria acontecido um erro de
digitação que não causou qualquer prejuízo ao erário. No contrato que foi feito tomando por base as
especificações do Termo de Referência, o item 9 tem a descrição equivalente ao item 65 da Ata de
Registro de Preços, no entanto o preço registrado é referente ao item 66.
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A Auditoria entendeu que os esclarecimentos prestados não provaram que houve erro de
digitação, razão pela qual entendeu pela ocorrência de dano, porquanto fora adquirido produto não
especificado no termo de referência.
Ao se pronunciar sobre o ponto, o Ministério Público de Contas asseverou que, “como
pontuou a Auditoria, embora todo o procedimento de adesão tenha se concluído em 2019, com
celebração de contrato datada de 30/12/2019, assim como o empenho do valor integral, os pagamentos
só ocorreram no corrente exercício”. Para o Parquet de Contas, por se tratar de PCA relativa a 2019,
poderiam ser gerados questionamentos quanto à imputação de valores pagos apenas no exercício
seguinte.
Nesse compasso, levando-se em conta que as despesas decorrentes do contrato 43/2019
(fls. 2824/2836), firmado entre a Câmara Municipal de João Pessoa e a empresa EDMILSON ALVES
BARBOSA & CIA LTDA, somente foram concretizadas no presente exercício de 2020, cabe a remessa
de cópia da decisão à DIAFI, a fim de proceder à devida averiguação no processo de acompanhamento
do jurisdicionado.
Ressalte-se, por oportuno, como bem ponderou o Órgão Ministerial, caber averiguação
quanto à possível substituição de produtos, com modificação de fabricantes, solicitada pela empresa
contratada, conforme evidenciado no documento de fls. 2813, cuja imagem segue abaixo colacionada:
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À guisa de conclusão.
As contas anuais contemplam, além dos fatos impugnados pela Auditoria, o exame das
contas gerais de governo, sob os enfoques da legalidade, legitimidade e economicidade. Tal análise
abrange: cumprimento de limites máximos de despesas com pessoal; equilíbrio das contas; execução do
orçamento através de seus créditos ordinários e adicionais; pagamento de salário mínimo a servidores;
cumprimento de obrigações previdenciárias; licitações; além de outros fatos mencionados no Parecer
Normativo PN - TC 52/2004.
Com essas observações, os fatos impugnados, examinados juntamente com outros tantos
componentes do universo da prestação de contas anual, não são capazes de atrair juízo de reprovação. É
que, a prestação de contas, sabidamente, é integrada por inúmeros atos e fatos de gestão, alguns
concorrendo para a sua reprovação, enquanto outros para a aprovação. Dessa forma, no exame das contas
de gestão, o Tribunal de Contas mesmo diante de atos pontualmente falhos, pode, observando as demais
faces da gestão – contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e fiscal -, posicionar-se
pela aprovação das contas, sem prejuízo de aplicar outras sanções compatíveis com a gravidade dos
fatos, inclusive multa.
Neste sentido, valioso trabalho publicado pelo Ministro Carlos Ayres de Brito, do
Supremo Tribunal Federal. Cite-se:
“Mas qual a diferença entre ilegalidade e irregularidade? Legalidade é fácil: é aferir da
compatibilidade do ato administrativo, da despesa do contrato, da licitação com a lei. E regularidade,
o que significa regularidade? Exatamente legitimidade.
[...]
Então, pelo art. 37, a Constituição torna o direito maior do que a própria lei. E
poderíamos chamar esse art. 37 como consubstanciador desse mega princípio da legitimidade ou
juridicidade, ou licitude, que é muito mais que simples legalidade. E o Tribunal de Contas foi
contemplado com essa força de apreciar não só a legalidade das despesas, mas a regularidade na
prestação das contas”. 4

4

“A Real Interpretação da Instituição Tribunal de Contas”. In Revista do TCE/MG. Ano XXI, nº 2/2003, p. 49.

57/59

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 08475/20
À luz da legislação e da jurisprudência assentada nesta Corte de Contas, notadamente em
face do Parecer Normativo PN - TC 52/2004, os fatos apurados pela sempre diligente Auditoria, atraem
providências administrativas para o aperfeiçoamento da gestão pública, porém não justificam a
reprovação das contas.
Diante do exposto, VOTO no sentido de que este Órgão Fracionário, sobre a prestação
de contas advinda da Mesa da Câmara Municipal de João Pessoa, relativa ao exercício de 2019, sob a
responsabilidade do Vereador Presidente, Senhor JOÃO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO,
decida:
I) DECLARAR O ATENDIMENTO INTEGRAL às disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
II) JULGAR REGULAR COM RESSALVAS a prestação de contas ora examinada,
ressalvas em razão da contribuição patronal em favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
haver se situado abaixo da estimativa;
III) RECOMENDAR a adoção de providências no sentido de evitar as falhas
diagnosticadas pela Auditoria e guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, bem
como às normas infraconstitucionais pertinentes, em especial: a) observar os prazos da Resolução
Normativa RN – TC 09/2016; b) regulamentar por meio de lei a realização de despesas com plano de
saúde em favor de agentes públicos; e c) informar em cada prestação de contas, em relatório detalhado,
as atividades da comissão permanente de avaliação da acumulação de vínculos;
IV) REPRESENTAR à Receita Federal do Brasil sobre os fatos relacionados às
obrigações previdenciárias;
V) ENCAMINHAR cópia da decisão à DIAFI, para fins de anexação ao processo de
acompanhamento de 2020 da Câmara Municipal de João Pessoa, com escopo de averiguar as despesas
decorrentes do contrato 43/2019, firmado com a empresa EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA
LTDA; e
VI) INFORMAR que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências
especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas, nos termos
do art. 140, § 1º, inciso IX, do Regimento Interno do TCE/PB.
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2ª CÂMARA
PROCESSO TC 08475/20
DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE-PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 08475/20, referentes à prestação
de contas advinda da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa, relativa ao exercício de 2019,
sob a responsabilidade do seu Vereador Presidente, Senhor JOÃO CARVALHO DA COSTA
SOBRINHO, ACORDAM os membros da 2ª CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
(2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:
I) DECLARAR O ATENDIMENTO INTEGRAL às disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
II) JULGAR REGULAR COM RESSALVAS a prestação de contas ora examinada,
ressalvas em razão da contribuição patronal em favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
haver se situado abaixo da estimativa;
III) RECOMENDAR a adoção de providências no sentido de evitar as falhas
diagnosticadas pela Auditoria e guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, bem
como às normas infraconstitucionais pertinentes, em especial: a) observar os prazos da Resolução
Normativa RN – TC 09/2016; b) regulamentar por meio de lei a realização de despesas com plano de
saúde em favor de agentes públicos; e c) informar em cada prestação de contas, em relatório detalhado,
as atividades da comissão permanente de avaliação da acumulação de vínculos;
IV) REPRESENTAR à Receita Federal do Brasil sobre os fatos relacionados às
obrigações previdenciárias;
V) ENCAMINHAR cópia da decisão à DIAFI, para fins de anexação ao processo de
acompanhamento de 2020 da Câmara Municipal de João Pessoa, com escopo de averiguar as despesas
decorrentes do contrato 43/2019, firmado com a empresa EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA
LTDA; e
VI) INFORMAR que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências
especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas, nos termos
do art. 140, § 1º, inciso IX, do Regimento Interno do TCE/PB.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 08475/20
Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 03 de novembro de 2020.

Assinado

3 de Novembro de 2020 às 20:37

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE E RELATOR
Assinado

5 de Novembro de 2020 às 17:32

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

