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PROCESSO TC 10956/20
Documento TC 02772/21
Origem: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Natureza: Licitações e Contratos – Tomada de Preços 003/2020 – Recurso de Reconsideração
Responsável: Allan Feliphe Bastos de Sousa (Prefeito)
Interessado: Severino Luiz de Caldas (Presidente da CPL)
Advogada: Bruna Barreto Melo (OAB/PB 20896)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. Licitação e Contrato.
Município de Pedra Branca – Prefeitura Municipal. Tomada de Preços.
Credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos
emergenciais que não constam no rol da farmácia básica do Município
de Pedra Branca. Contratação de empresa representada por servidora da
administração. Regularidade com ressalvas da licitação. Irregularidade
de um dos contratos celebrados e regularidade dos demais. Aplicação
de multa. Envio de Recomendações. Encaminhamento à Auditoria.
Remessa ao Ministério Público Estadual. Recurso de Reconsideração.
Permanência da irregularidade motivadora das decisões recorridas.
Conhecimento. Não provimento.
ACÓRDÃO AC2 – TC 00454/21

RELATÓRIO
Ao julgar, na sessão plenária do dia 24 de novembro de 2020, a Tomada de Preços
003/2020 e os Contratos dela decorrentes, materializados pelo Município de Pedra Branca, sob a
responsabilidade do Prefeito, Senhor ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, cujo objeto foi o
credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que não constavam no
rol da farmácia básica do Município, cujo certame foi conduzido pelo Presidente da Comissão de
Licitação, Senhor SEVERINO LUIZ DE CALDAS, em que se sagraram vencedoras as empresas
ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA - ME (CNPJ 08.922.871/0001-74 e Contrato
066/2020), IVANISE ARAUJO MANGUEIRA - ME (CNPJ 08.602.104/0001-88 e Contrato 067/2020)
e DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA – ME (CNPJ 11.971.243/0001-93 e Contrato
068/2020), todas com propostas individuais de R$200.000,00, totalizando R$600.000,00, esta Câmara
decidiu, por meio do Acórdão AC2 - TC 02134/20, decidiu em:
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“I) JULGAR REGULAR COM RESSALVAS a Tomada de Preços 003/2020;
II) JULGAR REGULARES os Contratos 067/2020 e 068/2020, celebrados com as
empresas IVANISE ARAÚJO MANGUEIRA – ME e DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA – ME,
respectivamente;
III) JULGAR IRREGULAR o Contrato 066/2020, celebrado com a empresa ALDINEZ
ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA – ME, com DETERMINAÇÃO de imediata suspensão dos
pagamentos;
IV) RECOMENDAR no sentido de que as irregularidades detectadas pela Auditoria no
processo licitatório sob apreciação sejam evitadas em certames futuros;
V) ENCAMINHAR cópia da presente decisão à Auditoria (DIAGM10) para verificar a
pertinência do exame das despesas no acompanhamento da gestão de 2020;
VI) COMUNICAR o teor do presente processo à Promotoria de Justiça com atuação no
Município de Pedra Branca;
VII) APLICAR MULTAS individuais de R$2.000,00 (dois mil reais) cada, valor
correspondente a 38,31 UFR-PB1 (trinta e oito inteiros e trinta e um centésimos de Unidade Fiscal de
Referência do Estado da Paraíba), ao Prefeito do Município do Município de Pedra Branca, Senhor
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA (CPF 089.239.684-98), e ao Presidente da Comissão de
Licitação, Senhor SEVERINO LUIZ DE CALDAS (CPF 826.590.954-34), com fulcro no art. 56, II da
LOTCE 18/93, em razão do descumprimento da Lei 8.666/93, ASSINANDO-LHES O PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, contado da publicação desta decisão, para recolhimento da multa ao Tesouro do
Estado, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança
executiva; e
VIII) DETERMINAR o arquivamento dos autos.”

1

Regimento Interno do TCE/PB. Art. 140. (...). § 2º. O Acórdão que resultar em imposição de multa ou condenação do
responsável ao ressarcimento de valores aos cofres públicos deverá indicar necessariamente o valor do débito em moeda
corrente na data da imputação e no correspondente valor em Unidade Financeira de Referência (UFR-PB), ou outro índice
que, por determinação legal ou opção do Tribunal, substitua-o como indexador.
Valor da UFR-PB fixado em 52,2 - referente a novembro/2020, divulgado no site oficial da Secretaria de Estado da Receita
da Paraíba (https://www.receita.pb.gov.br/ser/info/indices-e-tabelas/ufr-pb).
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Inconformado, o interessado interpôs o presente Recurso de Reconsideração, acostando
aos autos os documentos de fls. 374/381.
Ao examinar a documentação encartada, a Auditoria emitiu relatório de fls. 390/398, no
qual concluiu:
“Ante o exposto, à vista dos fatos e dos fundamentos jurídicos acima delineados, bem
como por tudo mais que constam nos autos, esta Auditoria se coaduna com a decisão constante no
Acórdão AC2 TC 02134/2020, em questão, opinando pela sua admissibilidade e no mérito pelo
provimento, apenas, no que se refere à suspensão do pagamento a empresa, em face do parágrafo único
do art. 59 da Lei 8666/93 das jurisprudências pátrias.
Art. 59. [...] Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.”
Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em parecer da lavra da
Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz (fls. 401/407) opinou da seguinte forma:
“Pelo expendido anteriormente, opina esta representante do MP Especializado que se
mantenha íntegra e incólume a decisão ora vergastada, inclusive no concernente às determinações e
recomendações à atual gestão do Município de Pedra Branca, Paraíba, por pertinentes.
IV - DA CONCLUSÃO
EX

POSITIS,

alvitra

esta

procuradora

de

Contas,

preliminarmente,

o

CONHECIMENTO do recurso interposto pelo Sr. Allan Feliphe Bastos de Sousa, na condição de
Prefeito do Município de Pedra Branca a quem se cominou multa pessoal, por atendidos os
pressupostos de admissibilidade e, no mérito, o seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se intacto e
inconsútil o Aresto aqui objurgado, inclusive em relação ao membro da Comissão de Licitação.”
O processo foi agendado para esta sessão, com as notificações de estilo.
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VOTO DO RELATOR
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
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 fls. 383, a 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 ALLAN FELIPHE BASTOS DE
SOUSA, mostra-se como parte legítima para a sua apresentação.
Desta forma, voto, em preliminar, pelo conhecimento do recurso interposto.

MÉRITO
É imperioso frisar a necessidade de todo e qualquer gestor público prestar contas de seus
atos, submetendo-se ao controle exercido pelo Tribunal de Contas. Tal obrigação decorre do fato de
alguém se investir na administração de bens de terceiros. No caso do poder público, todo o seu
patrimônio, em qualquer de suas transmudações (dinheiros, bens, valores, etc.), pertence à sociedade,
que almeja testemunhar sempre uma conduta escorreita de seus competentes gestores.
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O controle deve agir, por sua vez, com estreita obediência aos ditames legais que regem
a sua atuação, os quais se acham definidos na Constituição Federal, na legislação complementar e
ordinária e em normas regimentais, de âmbitos federal, estadual ou municipal. O princípio constitucional
da legalidade impõe ao controle e aos seus jurisdicionados que se sujeitem às normas jurídicas. Nesse
diapasão, o augusto Supremo Tribunal Federal, em decisão digna de nota, assim já se manifestou:
“Todos os atos estatais que repugnem à constituição expõem-se à censura jurídica – dos
Tribunais especialmente – porque são írritos, nulos, desvestidos de qualquer validade. A constituição
não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos e nem ao império dos fatos e das
circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste – enquanto for respeitada – constituirá a garantia
mais efetiva de que os direitos e liberdades não serão jamais ofendidos”. (RT 700:221, 1994. ADIn
293-7/600, Rel. Min. Celso Mello).
Nessa assentada, em suas razões recursais, o interessado busca justificar a contratação da
empresa ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA – ME, e modificar os itens III e IV da decisão
contida no Acórdão AC2 - TC 02134/20
Em síntese, alegou que (fl. 377):
“Data máxima vênia, mas a decisão merece ser modificada, mais precisamente no que
tange aos itens III e IV, uma vez que a contratação da empresa ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO
PEREIRA –ME não implicou prejuízo ao Certame ou ao Interesse Público, além de estar ausente
qualquer dano ao erário ou a coletividade, conforme relata-se a seguir.
Ab initio, cumpre consignar que embora irregularidade apontada verse sobre a
contratação de empresa de propriedade da servidora do Ente licitante, não houve o cometimento de
quaisquer transgressões aos ditames legais no que tange a licitude do procedimento, a livre competição
entre os concorrentes, o tratamento isonômico, e sobretudo a imparcialidade.
A esse respeito cumpre ratificar que a função da servidora não detém qualquer ligação
com a Comissão de Licitação, não devendo prosperar qualquer pensamento no sentido de se obter
informação privilegiada.
Doutro ponto, é sobremodo assinalar que, não obstante ao equívoco quanto à vedação
legal da servidora, a contratação em tela objetivou unicamente garantir o bem estar da população local,
a efetivação do real interesse público, bem como garantir de maneira inconteste o acesso da população
aos direitos constitucionais inerentes à saúde, não podendo ser desconsiderado neste ponto o Estado de
Calamidade Pública instalado no Brasil.”
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A Unidade Técnica, fls. 394/395, assim se pronunciou:
“Relativo à questão consubstanciada ao item III que se refere ao julgamento irregular
do contrato 066/2020, celebrado com a empresa ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA – ME,
com determinação de imediata suspensão dos pagamentos, ressalta esta Auditoria que o recorrido não
deve lograr êxito em vista da vedação do artigo 9º da Lei nº 8.666/93 que não se restringe ao gestor ou
integrante da comissão de licitante:
Art.9º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de
obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: (...) III- servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
Todavia, no ponto, referente à determinação de imediata suspensão dos pagamentos,
deve-se interpretar no sentido de que a suspensão do Contrato leva a suspensão de pagamento, a partir
daquela decisão, até porque, a lei veda o enriquecimento ilícito.
Por conseguinte, acredita a Auditoria que nesse ponto, o Acórdão AC2 TC 02134/2020
deve ser modificado, em vista de que a invalidação do contrato administrativo não autoriza a
Administração a enriquecer indevidamente à custa do patrimônio privado, conforme assenta a
jurisprudência do STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.311.455/RS
2012/0040717-9 - Relatora: Ministra Regina Helena Costa, em 24/06/2015.
III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a nulidade
do contrato administrativo não obsta o dever de a Administração Pública indenizar, sob
pena de enriquecimento ilícito, o contratado pelos serviços prestados.”
Para o Ministério Público de Contas (fls. 405/406):
“Além disso, é válido ressaltar que a contratada partilhou o objeto igualmente com
outras duas empresas licitantes, o que leva a concluir, em princípio, que todas eram igualmente capazes
de prover o objeto pretendido à Administração Pública local contratante.
Impende, por fim, trazer à baila que todo o procedimento licitatório foi mal documentado,
o que dificulta o exame verticalizado da matéria por esta Corte de Controle Externo. Com efeito, os
autos se ressentem de denominação específica dos medicamentos adquiridos, não se sabendo tampouco
quais insumos cada empresa se comprometeu a fornecer, caracterizando omissões que impedem o
regular deslinde das irregularidades levantadas ao longo da instrução processual.
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Deve-se, outrossim, esclarecer ao Chefe do Poder Executivo que as situações de urgência
não convalidam ilegalidades, tampouco as relativizam.”
E complementa (fls. 406/407):
Ora, a vedação de que servidores do ente promotor da licitação participem de
procedimentos licitatórios por ele encetados visa assegurar que todos que almejam contratar com a
Administração gozem de tratamento isento e semelhante. Por isso é que a observância dessa norma é
tão importante e seu descumprimento no caso ora posto ao crivo do Parquet justifica plenamente a
aplicação das sanções previstas no item IV do decisum.
D’outro giro, o impetrante argumenta que a suspensão dos pagamentos configuraria
enriquecimento ilícito por parte da Administração, ponto com o qual concorda a Auditoria que, em tema
da Análise das razões recursais, sublinhou que tal suspensão prevalece apenas a partir da decisão na
qual restou confirmada a ilegalidade.
Ora, suspender o pagamento antes da emissão do decisum é que faria com que a
Administração se locupletasse ilicitamente, não depois, até porque diz respeito aos efeitos práticos do
julgamento.
Nessa esteira de pensamento, não faria o menor sentido julgar irregular um contrato e
admitir ou convalidar a continuação dos efeitos financeiros sob o pálio da vedação ao enriquecimento
ilícito por parte da Administração contratante.
Por outro lado, a decisão foi omissa no tangente à indeclinável representação de ofício
ao Poder Legislativo de Pedra Branca, como sói acontecer nos casos em que as cortes de contas julgam
irregulares contratos firmados pelo Poder Público (Executivo, stricto sensu), malgrado tenha havido
preocupação no sentido de provocar o MP Estadual (promotor de justiça da comarca), igualmente fiscal
da Administração Pública.
Da forma posta, a decisão imprimiu um arco prático – determinando a suspensão dos
pagamentos feitos em decorrência de contrato julgado irregular e preservando o erário público -, no
entanto, não recepcionou a dimensão formal e indeclinável da ciência ao Poder Legislativo, titular do
Controle Externo da Administração Pública, para fins de ciência [formal] da existência de ajuste
inquinado pelo tribunal de contas e sustação dos atos defluentes do procedimento infirmado, em
conformidade com a dicção constitucional:
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X- sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso
Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não
efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
Pelo expendido anteriormente, opina esta representante do MP Especializado que se
mantenha íntegra e incólume a decisão ora vergastada, inclusive no concernente às determinações e
recomendações à atual gestão do Município de Pedra Branca, Paraíba, por pertinentes.”
No ponto em questão, o Gestor alegou que a irregularidade na contratação da empesa
ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA – ME, cuja responsável pela empresa é servidora
pública municipal, não implicou prejuízo ao certame ou ao interesse público, além de estar ausente
qualquer dano ao erário ou a coletividade.
Não obstante, o item em questão já foi exaustivamente analisado, senão vejamos:
A Auditoria identificou como irregularidade a participação de servidora como
representante legal da empresa licitante e vencedora (fl. 130).
A defesa argumentou que (fl. 153):
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Ao examinar a defesa, a Auditoria argumentou (fl. 342):

Para o Ministério Público de Contas (fls. 350/351):
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Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 1628/18 – Plenário,
debruçou-se sobre o tema e frisou, inclusive, que a vedação não faz distinção quanto ao nível de
conhecimento do servidor sobre o objeto a ser contratado. Eis algumas passagens da mencionada
decisão:
33. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, de acordo
com os princípios da moralidade e impessoalidade, não se mostra adequada a contratação de empresas
cujos sócios dirigentes sejam empregados da empresa contratante, de modo a serem evitados quaisquer
direcionamentos ou favorecimentos não compatíveis com o interesse público (v.g. Acórdãos Plenário
702/2016, 2.057/2014 e 1.448/2011).
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34. Outrossim, registro que não merece prosperar a principal linha argumentativa
desses gestores, no sentido de que a norma legal somente veda a participação de servidores como
pessoas físicas e não como sócios de pessoas jurídicas. Ora, essa interpretação do art. 9º, inciso III,
da Lei 8.666/1993 vai de encontro ao espírito da norma que é afastar eventuais direcionamentos da
licitação, pois esses direcionamentos podem ocorrer tanto para o servidor pessoa física quanto para
pessoa jurídica a qual esteja vinculado. Assim, de acordo com os princípios da moralidade,
impessoalidade e isonomia, e tal qual exposto nos precedentes jurisprudenciais antes mencionados, a
alegação não merece prosperar.
35. Veja-se que a vedação não faz distinção quanto ao nível de conhecimento do servidor
sobre o objeto a ser contratado. Nesse sentido, são pertinentes as seguintes considerações constantes
do voto condutor da Decisão 133/1997-Plenário:
“basta que o interessado seja servidor ou dirigente do órgão ou entidade
contratante para que esteja impedido de participar, direta ou indiretamente, de
licitação por ele realizada. É certo, entretanto, que, caso fosse admitida no
certame a participação de servidores, este fato por si só já constituiria
infringência ao princípio da moralidade, insculpido no art. 37, caput, da
Constituição Federal.”
36. Não é demais lembrar também que se trata aqui de ilícito formal, pois a norma não
exige a concretização do resultado lesivo para caracterizar a infração à norma legal (v.g. Acórdão
1019/2013-TCUPlenário)
O voto condutor da decisão acolheu o Parecer do Ministério Público de Contas,
salientando a observação feita pela Auditoria que a empresa contratada não é a única fornecedora de
medicamentos. Verificaram-se outras empresas contratadas, a partir do mesmo processo licitatório, para
fornecimento de medicamentos ao Município, domiciliadas no Município de Itaporanga (fls. 298/304).
Em relação à execução do contrato, ao consultar o Sistema SAGRES, consta que, após
publicação da decisão, 27/11/2020 (fl. 369), foi contabilizado o empenho 4938 datado de 28/12/2020 no
montante de R$34.995,72 em favor do credor ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA-ME
(CNPJ 08.922.871/0001-74), vejamos:
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Ainda consultado o Sistema SAGRES, o referido empenho não atingiu o estágio da
liquidação da despesa, ou seja, não houve o fornecimento da mercadoria ou fornecimento do serviço ao
Município:
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Assim, o empenho deverá ser acompanhado pela Auditoria, conforme já determinado no
item V da decisão contida no Acórdão AC2 - TC 02134/20.
Como bem pontuou o Ministério Público de Contas, é desnecessário prover parcialmente
o recurso para esclarecer o que a lei já prescrevia. A decisão, ao determinar a imediata suspensão dos
pagamentos, esclareça-se por oportuno, não atinge o que a lei já assegurava por direito do fornecedor,
nos moldes da Lei 8.666/93:
Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade
de quem lhe deu causa.
Como se observa, é direito do fornecedor receber pelo que houver executado até a
declaração de nulidade, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de
quem lhe deu causa.
Assim, para chegar à satisfação do direito de o fornecedor receber em razão do que
eventualmente tenha executado anteriormente a 27/11/2020 (data da publicação da decisão que julgou
irregular o contrato), é preciso o mesmo requerer e a Administração Pública processar num procedimento
de reconhecimento de dívida e, nele, atestar ou certificar o efetivo fornecimento e que a nulidade não é
imputável ao fornecedor.
Por todo o exposto, sobre o Recurso de Reconsideração manejado pelo Senhor
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA em face de decisão lavrada quando do exame da Tomada de
Preços 003/2020 e dos Contratos dela decorrentes, materializados pelo Município de Pedra Branca,
VOTO para que esta Câmara decida:
I) preliminarmente, CONHECER DO RECURSO; e
II) no mérito, NEGAR-LHE provimento, mantendo na íntegra os termos da decisão
consubstanciada no Acórdão AC2 - TC 02134/20.
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 10956/20, referentes à análise,
nessa assentada, de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor ALLAN FELIPHE BASTOS DE
SOUSA em face de decisão lavrada quando da análise da Tomada de Preços 003/2020 e dos Contratos
dela decorrentes (Acórdão AC2 - TC 02134/20), materializados pelo Município de Pedra Branca,
visando o credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que não
constam no rol da farmácia básica do Município, com a declaração de impedimento do Conselheiro em
Exercício Oscar Mamede Santiago Melo, 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) preliminarmente, CONHECER DO RECURSO; e
II) no mérito, NEGAR-LHE provimento, mantendo na íntegra os termos da decisão
consubstanciada no Acórdão AC2 - TC 02134/20.
Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 13 de abril de 2021.
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