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SECRETARIA DE ESTADODAINFRAESTRUTURA,
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO
AMBIENTE - SEIRHMA. Dispensa de licitação nº
002/2020.Contrataçãodeempresaparareconstrução
de barragem. Irregularidade. Multa. Determinação à
Auditoria para avaliação dos custos da obra.
Recomendação. Comunicação ao Ministério Público
Comumparaasprovidênciasqueentendercabíveis. 

ACÓRDÃO AC2 TC 01810/2021 
RELATÓRIO 
Trata-se da análise da Dispensa de licitação nº 002/2020, realizada pela Secretaria de
Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA, tendo como
autoridade homologadoraosecretáriodeEstadoDeusdeteQueirogaFilho,objetivandoacontratação
de empresa de engenharia especializada para obras de reconstrução da Barragem Pedra Lisa, no
municípiodeImaculada,novalordeR$9.944.313,66.AempresacontratadafoiaExtraConstruções,
IncorporaçõeseEmpreendimentosEIRELI 
A Auditoria, em relatório preliminar, fls. 150/157, opinou pela concessão de medida
cautelar,comvistasasuspenderaexecuçãodoContraton°0014/2020,celebradoentreaSEIRHMAe
a empresa Extra Construções, Incorporações e Empreendimentos EIRELI, bem como a posterior
rescisão unilateral pela SEIRHMA do referido contrato, tendo em vista a ocorrência de fraude à
licitação. Ato contínuo, tomando por base os arts. 204 a 206 do Regimento InternodestaCortede
Contas, sugeriu também a declaração de inidoneidade da referida empresa, bem como o
encaminhamentodosautosaoMinistérioPúblicoEstadual,tendoemvistaodescritonositens11e12
doRelatório,paraconhecimentoeasdevidasprovidênciasqueentendernecessárias. 
AsirregularidadesconstatadaspelaAuditoriaforamasseguintes: 
1. Ausente a solicitação da Unidade Competente para a contratação do objeto da dispensa, e a
consequenteautorização; 
2. Ausenteajustificativadadispensadelicitação; 
3. AusênciadoProjetoBásico; 
4. Ausência dos documentos de habilitação jurídica, qualificação técnica, e qualificação
econômico-financeiradaEmpresa; 
5. Conforme consta dadocumentaçãodefls.2/24,aEmpresatemcomodiretoradministrativooSr.
Francisco Chagas Soares de Sousa. Em consulta ao SAGRES, verificou-se que ele é servidor
públicoefetivodoEstadodaParaíba,ocupantedocargoderegentedeensino.Deacordocomo
art. 9, III, da Lei n°8.666/1993,nãopoderáparticipar,diretaouindiretamente,dalicitaçãoouda
execuçãodeobraouserviçoedofornecimentodebensaelesnecessários,servidoroudirigente
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Ademais, de acordo com o
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Estatuto do Servidor do Estado da Paraíba,évedadoaoservidor,participardocapitalsocial,da
diretoria, da gerência, da administração, do conselho técnico ou administrativo de empresa ou
sociedadeprivada. 
6. Em consulta ao SAGRES, foi verificado empenhos e pagamentos feitos por entes públicos do
Estado da Paraíba em favor da Empresa EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E
EMPREENDIMENTOSEIRELI,noperíodode2013a2020,omontantetotaldeR$14.788.460,43. 
7. Ao consultar no TRAMITA, verificou-se também que o Sr.FranciscoChagasSoaresdeSousaé
residente e domiciliado no bairropopulardeMangabeira,regiãocompostaporfamíliasdeclasse
médiabaixaeclassebaixa.Talresidência,noentenderdaAuditoria,estámaiscompatívelcoma
rendaderegentedeensino,cargoefetivoocupadopelosócioadministradordaEmpresaEXTRA.
Doexposto,verifica-seaexistênciadeindíciosde“sóciolaranja”,narespectivaempresa; 
8. EmconsultaaoTRAMITA,aAuditoriaconstatouaexistênciadoProcessoTCn°21284/19,oriundo
da SEIRHMA, referente à Concorrência n° 002/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DAS
OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS – 4ª ETAPA. De acordo com
informações extraídas do mesmo, mais precisamente adocumentaçãodehabilitaçãodareferida
empresa, verificou-se que o seu Responsável Técnico, por nome de DINART MOREIRA E
SANTOS, é réu em uma Ação Civil Pública com pedido de responsabilização por Ato de
ImprobidadeAdministrativa,impetradapeloMinistérioPúblicoFederal(Doc.TCn°57585/20),bem
comofoidenunciadopeloMinistérioPúblicoFederal,noâmbitodaOperaçãoRecidiva(Doc.TCn°
57587/20). 
9. Emconclusão,aAuditoriaopinoupelaconcessãodamedidacautelar,comvistasuspenderaexecuçãodo
Contrato e posterior rescisão unilateral do mesmo, declaração de inidoneidade da empresa Extra
Construções,IncorporaçõeseEmpreendimentosEIRELIeencaminhamentodosautosaoMinistérioPúblico
Estadual, 

Diante das conclusões da Auditoria, o Relator determinouanotificaçãodoSecretárioda
SEIRHMA, da Empresa Extra e do diretor administrativo Francisco Chagas Soares de
Sousaparaapresentaçãodedefesa. 
ApresentaramdefesaaSEIRHMA(fls.170/712)eaEXTRA(fls.717/72). 
A Unidade Técnica de Instruçãoprocedeuaanálisedasdefesas,fls.749/759,mantendo
as irregularidades dos Itens 10 e 11 do relatório inicial, sugerindo a notificação do Sr. Deusdete
QueirogaFilho(secretário),paraapresentarosseguintesesclarecimentos: 
⮚ Os motivos da empresaVIGAENGENHARIAEIRELIEPP-CNPJ:14.575.353/0001-
24, responsável pela construção da Barragem Pedra Lisa (Concorrência n°
01003/2016), supostamente não ter sido acionada para corrigir as falhas estruturais
mencionadas no documento defls.30,utilizadocomojustificativaparaacontratação
emergencialemanálise. 
⮚ AsrazõesdeterdeflagradoaDispensan°00002/2020,aindanoperíododegarantia
do contrato anterior; cujos pagamentos ao credor EXTRA CONSTRUÇÕES,
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INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 11.094.171/0001-43, já
totalizamR$1.266.594,66. 
⮚ Esclarecer o fato desta obra, e nenhuma outra da Secretaria de Estado da
Infraestrutura,dosRecursosHídricosedoMeioAmbiente–SEIRHMA,nãoconstarno
GeoPB. 
⮚ Apresentar o contrato desta obra, bem como informações acerca do estágio atual
destas obras, notadamente no que se refere à sua conclusão, e aos serviços de
reparaçãoqueforamexecutados. 
Novadefesafoiapresentadaàsfls.763/1383. 
Emrelatórioconclusivo,fls.1406/1411,aAuditoriaassimsepronunciou: 
Quanto à Empresa EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, ter como diretor administrativo o Sr. Francisco Chagas Soares de
Sousa,adefesareitera,emsíntese,serdototaldesconhecimentodaSEIRHMAovínculofuncionaldo
Sr.FranciscoChagasSoaresdeSousacomoEstadodaParaíba,nacondiçãoderegentedeensino.
Requer o saneamento da falha, considerando o art. 147daLei14.133/2021,econsiderandoqueas
obras estão em plena execução, e que não houve dolooumá-fédosprocedimentosdecontratação
destadispensadelicitação. 
A Auditoria mantém a irregularidade, por considerar que é dever do gestor verificar a
regularidadedosseuscontratados,inclusivenosaspectosqueenvolvemvínculoscomaAdministração
Pública (art.9°,III,daLein°8.666/1993),situaçãoqueganharelevoemumacontrataçãodireta,por
dispensa de licitação, no qual a escolha do fornecedor, desde que justificada, é de livreescolhado
dirigentedaSEIRHMA. 
EmrelaçãoaosempenhosepagamentosfeitosporentespúblicosdoEstadodaParaíba
emfavordaEmpresaEXTRACONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕESEEMPREENDIMENTOSEIRELI,
nomontantedeR$14.788.460,43(2013a2020),tendoaindacomosócio-administradordaEmpresao
Sr. Francisco Chagas Soares de Sousa, que é residente e domiciliado no bairro popular de
Mangabeira, a defesa reitera, emresumo,serdototaldesconhecimentodaSEIRHMAodomicíliodo
Sr.FranciscoChagasSoaresdeSousa. 
A Auditoria ratifica a irregularidade, pois entende que a verificação da coerência
patrimonialdocontratado,sobretudoquandopodeserobtidaemumasimplesconsultanoGoogle,não
pode ser desconsiderada pelo gestor, notadamente em uma vultosa contratação, por dispensa de
licitação, cuja escolha do fornecedor é inteiramente discricionária. Trata-se de medida acautelatória,
quevisaresguardaratémesmooPrincípiodamoralidadeadministrativa. 
No que concerne aos motivos da empresa VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ:
14.575.353/0001-24, responsável pela construção da Barragem Pedra Lisa (Concorrência n°
01003/2016), supostamente não ter sido acionadaparacorrigirasfalhasestruturaismencionadasno
documentodefls.30,utilizadocomojustificativaparaacontrataçãoemergencialemanálise,ogestor
esclarece, em resumo, a existência doProcessoJudicialn°0800283-88.2020.8.15.0941,quetramita
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daComarcadeÁguaBranca/PB.Alega,ainda,queacausadosdanosàbarragemPedraLisaestáem
avalição,inclusivequantoàorigemser“forteschuvas”,alémdanormalmenteprevistanoperíodo;eo
rompimentodeduasbarragensàmontante,quefezcomqueavazãofossemaiorqueasuportadano
sangradouro. 
A Auditoria constatou, em consulta ao referido processo,que,em01/06/2020,ocorreua
antecipaçãodatutelarequeridapeloMPPB,dentreoutras,comdeterminaçãoaoGovernodaParaíba
para que execute todas as medidas necessárias para garantir a estabilidade e a segurança da
barragemPedraLisa(AchadodeAuditoria,fls.1395/1401).Noentanto,nãorestoucomprovadoquais
foramasefetivasprovidências,noâmbitointernodaSEIRHMA,queforamadotadasemfacedaVIGA
ENGENHARIAEIRELIEPP,comfinsdeapurarsuaeventualresponsabilidadenoeventoocorridocom
abarragemPedraLisa,notadamentecomfinsderessarcimentosaoeráriodoEstadodaParaíba.Tais
omissões do Sr. Deusdete Queiroga Filho (Secretário), caso se configurem, implicam a sua
responsabilização direta, também por este Tribunal de Contas, razão pela qual a irregularidade é
mantida. 
NotocanteàsrazõesdetersidodeflagradaaDispensan° 00002/2020,aindanoperíodo
degarantiadocontratoanterior;cujospagamentosaocredorEXTRACONSTRUÇÕESjátotalizamR$
1.266.594,66, informa a defesa que as medidas adotadas objetivaram resguardar o erário, pois a
iminentepossibilidadederupturadabarragemcausariaconsequênciaserepercussõesmaisgravosas,
inclusivecomperdasdevidashumanas. 
A Unidade Técnica de Instrução considera ser necessário reconhecer que se for
considerada a concessão da antecipação datutelarequeridapeloMinistérioPúblicodaParaíba,não
existiremoutrasalternativasaogestordaSEIRHMA,anãoserviabilizar,atémesmoporumadispensa
delicitação,oinícioaosserviçosderecuperaçãodaestruturadaBarragemPedraLisa.Ocorrequeo
Contrato emergencial n° 014/2020,fls.776/799,assinadoem17/08/2020,deformainusitada,sequer
estabelecevigência,emtotaldesacordocomoart.55,incisoII,daLein° 8.666/1993.Alémdisso,os
serviçosemergenciaisnaBarragemdeveriamtersidoconcluídosaté17/02/2021,conformeprevêoart.
24,incisoIVdaLein°8.666/1993.Aoinvésdisso,aototalarrepiodaLeideLicitações,aSEIRHMA,
em15/01/2021,promoveaditivoquealteraoprazoaté17/06/2021(fls.1359/1361),esobajustificativa
da pandemia e dificuldades com a fundação, prorroga em mais 150 (cento e cinquenta) dias, que
representaacréscimode83%dolimitelegalmentepermitido. 
Inescondível que a dispensa emergencial, ainda que se dê por motivos legítimos, não
exime o gestor que, de forma tempestiva, inicie os preparativos do procedimento regular de
contratação,enecessariamenteincluacláusularesolutivanocontratodecorrente,queestabeleçaasua
extinção logo após a conclusão do processo licitatório. Portanto, entende que a irregularidade
permanece. 
No que tange ao fato desta obra, e nenhuma outra da Secretaria de Estado da
Infraestrutura, dos Recursos Hídricos edoMeioAmbiente–SEIRHMA,constarnoGeoPB,aDefesa
afirmaqueocorreramdificuldadesdosetortécnicodaSEIRHMAparaalimentarosistemadoGeoPB. 
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ParaoÓrgãodeInstrução,causaestranhezaqueaSEIRHMA,aoserecusarforneceras
informaçõesdasobraspúblicasaesteTCE-PB,aleguesupostasdificuldadesparaalimentaroGeoPB,
procedimento que é comumente realizado pelos mais diversos municípios paraibanos. Cumpre
destacar, ainda, que consulta realizada em 09/08/2021 mostra que inexistem dados de obras de
responsabilidade da SEIRHMA no GeoPB. Irregularidade, portanto,mantida.Sugere-seaplicaçãode
multa. 
Finalmente,quantoàapresentaçãodocontratodestaobra,bemcomoinformaçõesacerca
do estágio atual destas obras, notadamente no que se refere à sua conclusão, e aos serviços de
reparaçãoqueforamexecutados,aDefesajuntouosdocumentosdefls.813/1358. 
A Auditoria registra que na copiosa documentação juntada pela SEIRHMA não se
visualizam elementos que apontem para a efetiva conclusão destaobra,quejáextrapolaolimitede
180(centoeoitenta)diaslegalmenteestabelecidonaLeideLicitações. 
Como dito, ainda que tenha origem em motivos legítimos, umacontrataçãoemergencial
podevirasetornarirregularpelainérciadogestorresponsávelemadotarasprovidênciasnecessárias
para que, se inicie e se conclua, uma regularlicitaçãodentrodoprazode180(centoeoitenta)dias
previstonaLein° 8.666/1993. 
Vale destacar que uma contratação emergencial, sem sombra de dúvidas, é cabível
somente para garantir a estabilidade e a segurança da barragem Pedra Lisa, dos riscos de uma
iminente ruptura. Ou seja, afastada a situação de urgência, não se vislumbram razões para que os
serviçosnãosejamexecutadosporempresaselecionadaporregularlicitação. 
Portodooexposto,entende-sequeaDispensan° 00002/2020éIRREGULAR. 
O Ministério Público emitiu o Parecer nº 01398/21, da lavra do d. procurador Marcílio
Toscano Franca Filho, fls. 1414/1417, pugnando pela irregularidade da Dispensa de Licitação, com
aplicaçãodemultaeremessadecópiadosautosaoMinistérioPúblicocomumparaasprovidênciasde
estilo. 
VOTODORELATOR 
ORelatoracompanhaoentendimentodaAuditoriaedoParquet,votandonosentidoquea
2ª Câmara julgue irregular a Dispensa de Licitação nº 002/2020, com aplicação de multa de R$
3.000,00, recomendação e representação ao Ministério Público Comum para as providências que
entender cabíveis, com encaminhamento do Processo à Auditoria para avaliação dos custos da
referidaobraderecuperaçãodaBarragemPedraLisa. 

DECISÃODA2ªCÂMARA 
Vistos,relatadosediscutidososautosdoProcessoTC15238/20,quetratamdaDispensa
deLicitaçãonº002/2020,realizadapelaSecretariadeEstadodaInfraestrutura,dosRecursosHídricos
e do Meio Ambiente - SEIRHMA, tendo como autoridade homologadora o secretário de Estado
Deusdete Queiroga Filho, objetivando a contratação de empresa de engenharia especializada para
obras de reconstrução da Barragem Pedra Lisa, no município de Imaculada, no valor de R$
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9.944.313,66, ACORDAMosConselheirosintegranteda2ªCâmaraTribunaldeContasdoEstadoda
Paraíba, por unanimidade de votos, com declaração de impedimento do Conselheiro Arnóbio Alves
Viana,nasessãorealizadanestadata,em; 
1. JulgarirregularaDispensadeLicitaçãonº002/2020; 
2. Aplicar multa pessoal ao Sr. Deusdete Queiroga Filho, no valor de R$ 3.000,00
(equivalentea52,73UFR-PB),comfulcronoart.56,II,daLOTCE-PB,assinando-lheo
prazo de 60 dias, a contar da publicação deste ato no Diário Oficial Eletrônico do
TCE-PB,pararecolhimentovoluntárioàcontadoFundodeFiscalizaçãoFinanceirae
Orçamentária Municipal, sob pena de cobrançaexecutiva,desdelogorecomendada,
nostermosdoart.71,§4º,daConstituiçãodoEstadodaParaíba; 
3. Determinar à Auditoria que proceda a avaliação dos custos da recuperação da
BarragemPedraLisa,decorrentedareferidadispensa;  
4. Recomendar ao Gestor que observe a Lei de Licitações e Contratos nas próximas
contrataçõesdaespécie;e 
5. RepresentaraoMinistérioPúblicoComumparaasprovidênciasqueentendercabíveis. 
Publique-se,intime-seecumpra-se. 
Sessãopresencial/remota–2ªCâmaradoTCE-PB. 
JoãoPessoa,19deoutubrode2021. 
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Assinado

25 de Outubro de 2021 às 10:14

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE
Assinado

25 de Outubro de 2021 às 09:15

Cons. Subst. Antônio Cláudio Silva Santos
RELATOR

Assinado

26 de Outubro de 2021 às 18:08

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

