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PROCESSO TC 13817/14
Origem: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental
Natureza: Licitação – Dispensa
Responsável: Francisco Duarte da Silva Neto
Interessados: Daniel Bruno Barbosa da Silva
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
LICITAÇÃO E CONTRATOS Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri
Ocidental. Dispensa de licitação. Registro de preços. Implementação da tecnologia
social “Cisternas de Placas de 16 mil litros de água para o Consumo Humano”.
Ausência de elementos que possibilitem o exame do mérito. Extenso lapso temporal.
Declaração de análise iliquidável do procedimento e dos ajustes. Prestação de contas
de 2014 julgada regular. Despesas decorrentes do certame julgadas regulares em
processo específico de Inspeção Especial de Obras. Arquivamento.
RESOLUÇÃO PROCESSUAL RC2 – TC 00054/22

RELATÓRIO
Cuida-se da análise da Dispensa de Licitação 002/2014, materializada pelo Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental, durante a gestão do Senhor FRANCISCO DUARTE
DA SILVA NETO, tendo por objeto a implementação da tecnologia social “Cisternas de Placas de
16 mil litros de água para o Consumo Humano”.
Documentação inicial e contratos firmados acostados às fls. 02/52.
Despois de examinar os elementos acostados, a Auditoria desta Corte de Contas
confeccionou relatório inicial (fls. 56/58), indicando a necessidade de notificação do gestor
interessado para apresentar documentos ausentes imprescindíveis ao exame da matéria.
Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, foi determinada a citação da autoridade
responsável, a qual deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme atesta certidão de fl. 64.
Diante da ausência de esclarecimentos, o processo seguiu para análise do Ministério
Público de Contas, o qual, em parecer de lavra do Procurador Bradson Tibério Luna Camelo (fls.
69/70), pugnou pela baixa de resolução, fixando prazo para o envio da documentação vindicada.
Na sequência, o julgamento foi agendado para a presente sessão, com as intimações
de estilo, conforme atesta a certidão de fl. 71.
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VOTO DO RELATOR
Conforme se verifica do acima relatado, o presente processo teria por objetivo a análise
da Dispensa de Licitação 002/2014, materializada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri
Ocidental, durante a gestão do Senhor FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, para a
implementação da tecnologia social “Cisternas de Placas de 16 mil litros de água para o Consumo
Humano”.
Contudo, os elementos que compuseram inicialmente o caderno processual
mostraram-se insuficientes para o exame da contratação direta. A Unidade Técnica chegou a solicitar
a documentação faltante, porém não foi atendida pela autoridade responsável. Esta, inclusive, foi
devidamente notificada para se manifestar sobre o relatório exordial da Auditoria, porém deixou
transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido.
Diante da lacuna, tanto o Órgão Técnico quanto o Parquet de Contas entenderam que
seria necessária a fixação de prazo para que o gestor responsável encaminhasse a documentação
vindicada, possibilitando o exame da dispensa e dos contratos dela decorrentes.
Em que pese os entendimentos externados, observa-se ser contraproducente prorrogar
a instrução processual, em razão do extenso lapso temporal, bem como em virtude de outras
circunstâncias apuradas via Sistema Tramita, relativamente à prestação de contas anuais de 2014
oriundas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental e de inspeção de obras realizadas
naquele exercício.
Com efeito, em consulta aquele Sistema, observou-se que as contas anuais relativas ao
exercício de 2014, oriundas daquela entidade, foram julgadas regulares por meio do Acórdão AC1 –
TC 03189/16, proferido pelos membros da colenda Primeira Câmara no âmbito do Processo TC
04132/15. Veja-se a parte dispositiva da decisão:
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Perscrutando o conteúdo daquele caderno processual, observou-se que, em sede de
relatório inicial ali lançado (fls. 74/82), a Auditoria desta Corte de Contas consignou a existência de
processo de Inspeção Especial de Obras (Processo TC 04954/16), onde foram avaliados obras e/ou
serviços de engenharia realizados pelo CISCO. Veja-se o trecho extraído daquela manifestação:

Conforme se verifica, restou consignado que, para as obras de construção de cisternas
de placas, foi pago o montante de R$1.958.033,71 e que, consoante documentação apresentada, não
foram encontradas irregularidades.
A fim de certificar o registro acima, procedeu-se à consulta do Processo TC 04954/16,
cujo conteúdo se refere à Inspeção Especial de Obras destinada à avaliação das obras e/ou serviços
de engenharia realizados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO,
durante o exercício financeiro de 2014.
Naquele processo, foi confeccionado relatório inicial (fls. 5/10), no qual se evidenciam
as obras averiguadas, dentre as quais se encontra o objeto destes autos. Veja-se imagem capturada
daquela manifestação exordial:
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Mais adiante, ao se manifestar sobre as obras de construção das cisternas, a Unidade
Técnica pontuou que não foram encontradas irregularidades na execução das despesas. Veja-se o
exame levado a efeito pela Auditoria:
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Diante do que foi apurado na inspeção de obras, no âmbito daquele processo, foi
proferido o Acórdão AC1 – TC 03466/16, mediante o qual os membros da egrégia Primeira Câmara
julgaram regulares as despesas executadas com as obras inspecionadas. Veja-se a decisão:
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Consoante se verifica, apesar de não existirem, neste caderno processual, elementos
que viabilizem o exame de mérito do procedimento e dos contratos, as despesas decorrentes da
contratação direta foram julgadas regulares.
Além do mais, os recursos aplicados foram eminentemente federais conforme quadro
já aqui reproduzido:

Nesse compasso, conforme mencionado alhures, não se mostra producente dilatar a
instrução do presente processo, devendo a análise de dispensa e dos contratos ser arquivada.

Diante do exposto, VOTO no sentido de que os membros desta colenda Câmara
decidam: I) EXTINGUIR o presente processo, em virtude das despesas relacionadas já terem sido
julgadas nos âmbitos dos Processos TC 04132/15 e 04954/16; II) 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, IX, do Regimento
Interno do TCE/PB; e III) DETERMINAR o arquivamento deste processo.
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 13817/14, referentes à análise
da Dispensa de Licitação 002/2014, materializada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri
Ocidental, durante a gestão do Senhor FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, tendo por objeto
a implementação da tecnologia social “Cisternas de Placas de 16 mil litros de agua para o Consumo
Humano”, RESOLVEM os membros da 2ª CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado
(2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator:
I) EXTINGUIR o presente processo, em virtude de as despesas relacionadas já terem
sido julgadas nos âmbitos dos Processos TC 04132/15 e 04954/16;
II) 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, IX, do Regimento Interno do TCE/PB; e
III) DETERMINAR o arquivamento deste processo.
Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Presencial e Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 12 de abril de 2022.

Assinado

13 de Abril de 2022 às 12:51

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado
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Cons. em Exercício Oscar Mamede Santiago
Melo
CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO

Assinado
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Sheyla Barreto Braga de Queiroz
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Assinado
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Cons. em Exercício Antônio Cláudio Silva
Santos
CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO

