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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGADO DE SÃO
FÉLIX. DENÚNCIA contra o ex-Prefeito, acerca de
irregularidades do Pregão Presencial nº 035/2015.
Procedência parcial. Regularidade com ressalvas da
Licitação. Recomendação. Comunicação da decisão
aosinteressados. 

ACÓRDÃO AC2 TC 01853/2021 
RELATÓRIO 
Trata de denúncia apresentada pelo vereador, à época, Wagner Villar Saraiva contra o
ex-prefeito municipal de Salgado de São Félix, Sr. AdjailsonPedroSilvadeAndrade,sobrepossível
irregularidade no Pregão Presencial nº 00035/2015, tendo por objeto a aquisição de combustíveis,
óleosefiltrosparaatenderasdemandasdasSecretariasMunicipais. 
Por determinação do Relator, a Auditoria analisou a denúncia, emitindo o relatório
preliminar,fls.344/347,comaseguinteconclusão:notificaçãodoSr.AdjailsonPedroSilvadeAndrade
(ex-prefeito), e da Sra. Elangine Pereira de Albuquerque (pregoeira) com fins de que, querendo,
apresentem defesa para as irregularidades apontadas no relatório, relativamente à ausência a
pesquisademercadoeajustificativaparaasquantidadesadquiridas,bemcomoquesejaapresentada
a declaração da Sra. Elangine Pereira deAlbuquerque(pregoeira),edemaismembrosdaequipede
apoio, que comprovem o atendimento do art. 51, § 4º da Lei 8.666/93, considerando a atuação de
todosdaComissãonosanosde2016a2020. 
Notificados,apresentoudefesaaPregoeira,atravésdoDocumentonº54517/21. 
Analisando a defesa, fls. 382/3858, a Auditoria concluiu pela procedência parcial da
denúncia,apenasnoquedizrespeitoaausênciadejustificativaparaasquantidadesdecombustíveis. 
OMinistérioPúblicojuntoaoTCE-PB,emParecernº01315/21,fls.390/395,dalavrada
d.procuradoraSheylaBarretoBragadeQueiroz,pugnoupela: 
I.

REGULARIDADE COM RESSALVA do procedimento em análise e do contrato dele
decorrente,casoexistente,semcominaçãodemultapessoalàautoridaderesponsável,Sr.
AdjailsonPedroSilvadeAndrade; 

II. RECOMENDAÇÃO ao atual Prefeito ConstitucionaldeSalgadodeSãoFélix,Sr.Adáurio
Almeida, no sentido de: a) cumprir, fidedignamente, os preceitos da Carta Magna
pertinentesàAdministraçãoPúblicaelegislaçõesdispositivassobreLicitaçõeseContratos
em futuros certames; b) apresentar informações completas e esclarecedoras acerca da
necessidade dos bens licitados, inclusive junto ao Sistema disponibilizadopeloórgãode
controle externo estadual; ec)nãorepetirounovamenteincorrernainconformidadeaqui
destacada; 
III. CONHECIMENTO, porém, procedência parcial da(s) denúncia(s) atravessadas nestes
autos de processo de exame de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, sem
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cominação de multa pessoal à autoridade licitante responsável, dadaanaturezaebaixo
impactodaeivaconfirmadapeloÓrgãoTécnicodeInstrução; 
IV. COMUNICAÇÃO formal do inteiro teor da decisão a ser prolatada aos interessados
(denuncianteedenunciado);e 
V. ARQUIVAMENTOdamatéria. 
PROPOSTADORELATOR 
ORelatoracompanhaoParquet,pelaprocedênciaparcialdadenúncia,regularidadecom
ressalvasdaLicitaçãoedoContrato,comasrecomendaçõessugeridas,ecomunicaçãodadecisãoao
denunciante. 
DECISÃODA2ªCÂMARA 
Vistos,relatadosediscutidososautosdoProcessoTC01692/16,quetratamdedenúncia
apresentadapelovereador,àépoca,WagnerVillarSaraiva,contraoex-prefeitomunicipaldeSalgado
deSãoFélix,Sr.AdjailsonPedroSilvadeAndrade,sobrepossívelirregularidadenoPregãoPresencial
nº00035/2015,tendoporobjetoaaquisiçãodecombustíveis,óleosefiltrosparaatenderasdemandas
das Secretarias Municipais, ACÓRDAMosConselheirosintegranteda2ªCâmaraTribunaldeContas
doEstadodaParaíba,porunanimidadedevotos,nasessãorealizadanestadata,em: 
I.

CONSIDERARparcialmenteprocedenteaDenúnciaapresentada; 

II.

JULGAR REGULAR COM RESSALVA o Pregão Presencial nº 00035/2015 e o contrato
deledecorrente; 

III.

COMUNICARoteordadecisãoaodenunciante;e 

IV.

RECOMENDARàatualAdministraçãodaestritaobservânciaàsnormasconstitucionaise
legais,evitandorepetirairregularidadeaquiconstatada. 
Publique-se,intime-seecumpra-se. 
Sessãoremota–2ªCâmaradoTCE-PB. 
JoãoPessoa,26deoutubrode2021. 
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