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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 
de agosto de 2021. 
  
 

 
 

 

PROCESSO: 14.440/2021  

ÓRGÃO: PREFEITURA DE BARREIRINHA  

NATUREZA: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR  

REPRESENTANTE: EMPRESA ALMERINDA FERREIRA DE LIMA – EPP  

ADVOGADA: DRA. NAZIRA MARQUES DE OLIVEIRA - OAB/AM Nº 8.707 

REPRESENTADOS: MUNICÍPIO DE BARREIRINHA; SR. GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS, PREFEITO 

DE BARREIRINHA; SR. ANILSON BRAZ PANTOJA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO; SR. JUCINEY DA SILVA BRITO E SR. DARLAN TAVEIRA PERES, PREGOEIROS DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA.  

OBJETO: REPRESENTAÇÃO, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, FORMULADA PELA EMPRESA 

ALMERINDA FERREIRA DE LIMA – EPP PARA FINS DE APURAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES 

NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021-CPL/PMB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E 

DIAGRAMAÇÃO EM GERAL, COM VISTAS A FORNECER FORMULÁRIOS PRÉ-IMPRESSOS E 

OUTROS COM ENTREGA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM. 

RELATOR: CONSELHEIRO JULIO ASSIS CORRÊA PINHEIRO 

 
 

DESPACHO N° 833/2021 – GP 

 
Tratam os autos de Representação, com Pedido de Medida Cautelar, formulada pela empresa 

Almerinda Ferreira de Lima – EPP em face da Prefeitura de Barreirinha, neste ato representada pelo Sr. Glenio José 

Marques Seixas, e dos Pregoeiros da Comissão Permanente de Licitação da referida municipalidade, Srs. Juciney da 

Silva Brito e Darlan Taveira Peres, para fins de apurar indícios de irregularidades no Pregão Presencial n° 024/2021-
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CPL/PMB, cujo objeto é Registro de Preços para eventual contratação de empresa para Prestação de Serviços 

Gráficos e Diagramação em geral, com vistas a fornecer formulários pré-impressos e outros com entrega no Município 

de Barreirinha/AM, conforme condições descritas no Termo de Referência e seus Anexos.  

Compulsando a exordial, é possível identificar que a Representante aduz as seguintes questões:    

1. DOS FATOS  
 
1. Excelência, a dinâmica dos fatos aqui narrados, bem como os documentos anexos, 
demonstra de forma clara que a Representante foi IMPEDIDA pelos Representados de 
participar do Pregão Presencial n. 024/2021-CPL/PMB em andamento naquele Município. 
Os atos praticados pelos Representados violam as regras das Leis n. 8.666/93 e n. 
10.520/2002, de forma que a medida cautelar para determinar a republicação do aviso de 
licitação e garantia da participação da Representante é medida que se impõe, como adiante 
se verá;  
2. No dia 23 de junho de 2021, a Representante tomou conhecimento por meio do 
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, do Aviso de Licitação do 
Pregão Presencial n. 024/2021-CPL/PMB (Anexo 5), cujo objeto é Registro de Preços 
para Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Gráficos e 
Diagramação em geral, com vistas a fornecer formulários pré-impressos e outros com 
entrega no Município de Barreirinha/AM, conforme condições descritas no Termo de 
Referência e seus Anexos. No aviso de licitação ficaram definidos: I. Como local da sessão 
de abertura dos envelopes: a Sala de reuniões da Comissão na cidade de Barreirinha/AM; 
II. Como local de retirada do edital e anexos: a Sala de reuniões da Comissão na cidade de 
Barreirinha/AM;  
3. No dia 28 de junho de 2021 (segunda-feira), o Sr. Erick Sandro Santos de Lima, 
representante legal da empresa Representante, PROTOCOLOU o pedido de retirada do 
Edital do referido Pregão Presencial junto à Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Barreirinha, (Anexo 6);  
4. Mesmo com o Protocolo em mãos, o procurador da Representante passou pelo 
primeiro impedimento de retirada do edital. Recebeu a absurda informação de que o 
edital só poderia ser disponibilizado, mesmo para simples leitura, a empresas com 
cadastro no CRC – Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de 
Barreirinha. Diante da absurda exigência que somente poderia ser feita na fase de 
habilitação fiscal, mas não medindo esforços para participar do certame, o procurador da 
empresa providenciou o cadastro no CRC (Anexo 7), o que foi fornecido no dia 29 de junho 
de 2021 sob o n. 009/2021, Inscrição Municipal n. 3.4.2156-01 (Anexo 8).  
5. No dia seguinte (29 de junho de 2021), fora disponibilizado o edital à Representante. Na 
análise do edital deparamo-nos com mais uma exigência ilegal, o dever de 
apresentação pelas licitantes de Atestado de Visita Técnica, não ao local de 
fornecimento do serviço, mas ao local de entrega dos produtos e que conforme 
solicitado pelo pregoeiro da CPL, deveria conter as assinaturas de três secretários 
municipais. Novamente, mesmo se tratando de exigência sem previsão legal, considerando 
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que a Representada estava com procurador na cidade, providenciou a Solicitação de 
Atestado de Visita Técnica (Anexo 9) e somente no dia seguinte, após diversas diligências 
nas secretarias da cidade, conseguiu a assinatura de três secretários (Anexo 11).  
6. No dia 02 de julho de 2021, dia agendado para a sessão pública para recebimento das 
propostas, o procurador da Representante se fez presente no local e horário marcados, 
onde estavam outros dois licitantes. Sem maiores informações, o Pregoeiro imprimiu o 
Ofício Circular n. 041/202-CPL e pediu que os presentes registrassem ciência. O conteúdo 
do ofício informava a SUSPENSÃO da sessão por motivo de readequação nos quantitativos 
da Planilha e Termo de referência (Anexo 12). A suspensão foi publicada no Diário Oficial 
dos Municípios do Estado do Amazonas em 05.07.2021 n. 2898 (Anexo 13)  
7. O novo Aviso de Licitação do Pregão Presencial n. 024/2021- CPL/PMB foi publicado no 
Diário Oficial dos Municípios no dia 14 de julho de 2021, n. 2905 (Anexo 14). Marcou-se 
como local da sessão de abertura dos envelopes: Sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação na Representação da Cidade de Barreirinha em Manais, no dia 23 
de julho de 2021.  
8. Destaque-se que foi indicado como local de retirada do edital e anexos a sala de reuniões 
da Comissão na cidade de Barreirinha/AM e a Representação da cidade de Barreirinha no 
Município de Manaus, vejamos: (...) 
9. Aproveitando que o procurador da Representante estava na capital do Estado e que, 
conforme o Aviso da Licitação, o edital poderia ser retirado na Representação do Município, 
o procurador se dirigiu à Representação, quando novamente foi IMPEDIDO de ter 
acesso ao edital, pois o servidor que o atendeu informou que não estava autorizado 
a fornecer o edital e que o mesmo só estaria disponível na cidade de Barreirinha/AM.  
10. Curiosamente, no dia seguinte (15 de julho de 2021, na edição n. 2906 do Diário Oficial 
dos Municípios do Estado do Amazonas), foi publicada uma errata do Aviso de Licitação, 
excluindo a Representação do Município como local de retirada do edital e anexos e 
mantendo a data da sessão de recebimento dos envelopes (Anexo 15). Registre-se que o 
deslocamento de Manaus ou Itacoatiara para a cidade de Barreirinha é de alto custo, pois 
não há barco e lanchas todos os dias, somente segunda, quarta e sexta-feira, com saída às 
6h da manhã. Registre-se ainda, que o envio de edital e anexos pode ser feito por e-mail e 
a CPL de Barreirinha conta com endereço eletrônico (disponível no rodapé do edital).  
11. No mesmo dia, considerando que a Representante já havia cumprido todos os 
“requisitos” impostos para a retirada do edital, considerando que no Aviso de Licitação não 
indicava custos para disponibilização do edital e anexos em mídia, considerando que a 
cidade de Barreirinha só é acessível por via fluvial e a ida até lá demanda custos elevados 
e as restrições de tráfego devido a Pandemia do Covid-19 dificultam o acesso à cidade e 
considerando o e-mail (cpl.bae.am@gmail.com) utilizado pela Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Barreirinha/AM indicado no rodapé do 1º Aviso de Licitação, a 
Representante solicitou o envio do edital e seus anexos eletronicamente (Anexo 16), mas 
não obteve qualquer retorno.  
12. Uma vez que a sessão de recebimento das propostas estava agendada para o dia 
23.07.2021 e diante do impedimento de obter o edital em Manaus ou por e-mail, o 
procurador da Representante novamente se deslocou à Barreirinha. A chegada na cidade 
foi no dia 21 de julho de 2021, e foi realizado protocolo presencial da solicitação da 
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disponibilização do edital e anexos (Anexo 17), já que no Aviso de Licitação se mencionou 
que estaria disponível até o dia 22 de julho de 2021. Vejamos: (...) 
13. Como se não bastasse todos os IMPEDIMENTOS de fornecimento do edital e 
anexos, de forma absurda e até mesmo criminosa, o pedido protocolado dia 21.07 de 
retirada do edital foi NEGADO no dia 22.07, prazo limite de disponibilização.  
14. A negativa se deu verbalmente pelos servidores do município sob a alegação de que o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação estava doente e os dois pregoeiros 
estavam em Manaus e que somente eles tinham autoridade para disponibilizar o edital e 
anexos, e informaram que o edital estaria disponível no Portal da Transparência do 
Município E QUE A SESSÃO SERIA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL.  
15. Ocorre, Excelência, que ao consultar o Portal da Transparência pela manhã, viu-se que 
o mesmo não estava disponível, e conforme registro automático do próprio Portal e se pode 
comprovar com simples acesso pela rede mundial de computadores, o edital somente foi 
disponibilizado no dia 22.07.2021 às 16:01:55. Vejamos: (...) 
Disponível para consulta em: 
https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/barreirinha/t/procedimentos licitatorios  
16. Considerando dia e hora da disponibilização, já não havia tempo hábil para a 
Representada organizar a proposta de acordo com os critérios do Edital e anexos, já que 
no Aviso de Suspensão da licitação justificaram a necessidade de readequação dos 
quantitativos da Planilha do Termo de Referência (Anexo 13). Não havia tempo hábil 
também para que o procurador da Representada se deslocasse de Barreirinha/AM para a 
capital, já que o único meio de transporte entre as duas cidades é o fluvial e o próximo só 
sairia de Barreirinha no dia seguinte, dia da sessão.  
17. Ademais, é criminoso que o Pregão cujo edital só foi disponibilizado na cidade de 
Barreirinha tenha tido sessão marcada para ocorrer em Manaus/AM.  
Conforme vê-se no edital disponibilizado no site Portal da Transparência da Prefeitura, vê-
se no item 5.2 do primeiro edital que o local da sessão foi indicado como sendo a Prefeitura 
Municipal de Barreirinha/AM. Vejamos: A Prefeitura Municipal de Barreirinha foi o único local 
onde o edital foi disponibilizado, qual motivo para realização da sessão na capital, sendo 
que o edital previa a realização em Barreirinha? Resta claro o desrespeito ao princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório;  
18. Até o presente momento não está disponível qualquer nova publicação quanto ao 
Pregão Presencial n. 024/2021-CPL/PMB nem no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado, nem no Portal da Transparência da Prefeitura. Registra-se, por importante, que 
os fatos foram registrados no site da Delegacia Virtual da Polícia Civil do Estado do 
Amazonas por meio do Boletim de Ocorrência n. 00023879/2021 (Anexo 19) e foram ainda 
representados junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas, n. 11.2021.00002094-0 
(Anexo 20);  
19. Isto posto, Excelência, resta claro que a empresa Representante foi IMPEDIDA de 
competir no certame e que devido à frustração da competitividade pela 
administração, a medida cautelar deve ser concedida determinando a republicação do 
edital, ante a plausabilidade do direito invocado, do fundado receio de dano ao erário 
público, ao interesse público e risco de ineficácia da decisão de mérito, como adiante se 
verá.  
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2. DO CABIMENTO DA REPRESENTAÇÃO  
 
- A Constituição da República, do Estado do Amazonas, a Lei Orgânica do TCE/A e seu 
respectivo Regimento Interno asseguram a qualquer pessoa a legitimidade para denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas.  
- Com maior razão, os licitantes devidamente estruturados e qualificados e que pretendam 
prestar serviços ao poder público e se veem comprovadamente e ilegalmente impedidos, 
têm o dever de atuar quando tiver conhecimento de fatos deletérios que estejam sob a 
jurisdição das Cortes de Contas.  
- Nos termos do art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, o Tribunal receberá de qualquer pessoa, órgão ou entidade, pública ou privada, 
representação em que se afirme ou se requeira a apuração de ilegalidade ou má gestão 
pública.  
- No caso sob exame, tais requisitos foram atendidos à exaustão, conforme será 
demonstrado adiante.  
 
3. DO DIREITO  
 
- A Lei de Licitações exige do administrador público uma série de condutas voltadas para a 
garantia de que a administração pública preste o melhor e mais correto serviço advindo da 
iniciativa privada. Para tanto, impõe-se aos licitantes a adequação a uma série de 
regramentos legais para garantia do cumprimento do objeto da licitação.  
- E para o cumprimento do objeto, é necessário que esteja garantido que tantos quantos 
licitantes desejarem participar da licitação. No caso em tela, vimos que estão sendo violados 
os seguintes princípios norteadores da Lei de Licitações. Quais sejam:  
- a) PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO FORMAL, que visa garantir que os procedimentos 
adotados pela administração pública sejam formais, a fim de observar fielmente as normas 
contidas na legislação. A função desse princípio é restringir o poder estatal e dificultar a 
adoção de atos arbitrários;  
- b) PRINCÍPIO DA AMPLA COMPETITIVIDADE, que é o princípio oriundo da essência da 
licitação. Para a obtenção da proposta mais vantajosa, é imprescindível que haja caráter 
competitivo entre os participantes do certame. Assim, qualquer ato por parte da 
administração, seja de exigência ou restrição que lhe tire o caráter competitivo, não deverá 
ser admitido;  
- c) PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU IGUALDADE, que visa o tratamento isonômico entre os 
participantes da licitação, em respeito ao princípio da impessoalidade. Além disso, o 
tratamento isonômico converge com o princípio da competitividade, pois não impõe restrição 
entre os participantes com relação a porte, desde que compatível com o objeto da licitação, 
ou sede dos licitantes, mesmo porque tais restrições acarretariam na redução de quantidade 
de participantes, com a consequente diminuição de competição;  
- d) PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCARTÓRIO, Como 
princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O 
instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, 
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não podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele. Por 
essa razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele 
estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/93;  
- Pautado na transgressão de tais princípios, o entendimento dos Tribunais de Contas é 
firme em apontar que essa prática ofende diversos dispositivos da Lei n. 8.666/93: Arts. 4º, 
21 §2º, 31, III, 40, VI e 43, I.  
- É de extrema gravidade e até mesmo criminoso, como já se disse, que o procedimento 
formal não tenha sido adotado para impedir a ampla concorrência no certame. A 
Representante evidentemente não foi tratada com igualdade, com isonomia e tão grave 
quanto impedir um licitante de participar do procedimento é o fato de que o edital indicava 
a cidade de Barreirinha para sessão de recebimento das propostas de preço e a sessão se 
deu na capital do Estado.  
- Portanto, deve ser anulada a sessão que ocorreu sem garantia da ampla concorrência e 
em desrespeito ao edital, devendo essa Corte de Contas SUSPENDER imediatamente o 
Pregão Presencial n. 024/2021-CPL/PMB, determinando que a Comissão de Licitação 
republique com nova data para realização do certame, dando assim efetividade ao princípio 
da competitividade e ampla concorrência assegurado pela Lei de Licitações.  
 
3.1. DA IRRELUGAR EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL DE 
CONTRIBUINTES DE BARREIRINHA PARA RETIRADA DO EDITAL  
 
- Conforme visto na documentação anexa, logo após a primeira publicação do Aviso de 
Licitação foi feita a exigência de apresentação de Certificado de Registro Cadastral para 
retirada do edital, o que foi seguido pela Representante. Curiosamente, de posse do Edital, 
observou-se a seguinte EXIGÊNCIA ILEGAL: (...) 
- Ocorre que, conforme a Lei de Licitações, o exigido cadastro municipal é atinente à 
Regularidade Fiscal da empresa e não para o local de prestação de serviços, mas o local 
da sede do licitante. Vejamos: (...) 
- Vê-se que a lei menciona de forma clara e expressa que a inscrição exigível é do cadastro 
no município sede do licitante e não do local onde o material será entregue, até mesmo 
porque caso a Representante se sagre vencedora do certame, a produção do material se 
dará na cidade de Itacoatiara/AM e entregue na cidade de Barreirinha/AM.  
- E aqui não se nega a apresentação de comprovação da Inscrição no Cadastro, tanto que 
a pedido dos servidores do Município a Representante providenciou o Certificado de 
Registro Cadastral (n. 009/2021 – Inscrição Municipal n. 3.4.2156-01 – Anexo 8), o que se 
discute é condicionar a entrega do edital a tal inscrição e o pior, exigir que as concorrentes 
sanem tal exigência antes da abertura das propostas, quando o correto seria no ato de 
contratação. Tal exigência que configura ilegalidade e violação ao princípio do procedimento 
formal.  
 
3.2. DA IRREGULAR EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VISITA 
AO LOCAL DA ENTREGA COM ASSINATURAS TRÊS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS  
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- Considerando que o Aviso de Suspensão da licitação justificou a necessidade de 
adequação dos quantitativos, mesmo sem acesso ao segundo edital, acredita-se, por óbvio, 
que as demais exigências foram mantidas.  
- Dentre as exigências do edital, temos a seguinte no item 13.1.5.4 (...) 
- O objeto o certame, qual seja, Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços Gráficos e Diagramação em geral, com vistas a fornecer 
formulários pré-impressos e outros com entrega no Município de Barreirinha/AM, conforme 
condições descritas no Termo de Referência e seus Anexos, logo, não há justificativa para 
exigência de visita ao local de entrega, posto que inicialmente o próprio edital foi 
disponibilizado na sede da Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM que já é o local de 
entrega.  
- É certo que o Termo de Referência deve conter informações quanto à necessidade ou não 
de realização de vistoria, com vistas a conferir aos interessados em participar da licitação o 
conhecimento das dificuldades que encontrarão para a execução dos serviços ou entrega 
dos bens.  
- No entanto, a vistoria obrigatória deve ser solicitada apenas nos casos em que essa 
exigência é imprescindível à elaboração de propostas e à execução do objeto, situação que 
deve restar comprovada nos autos do processo, mediante apresentação de razões técnicas, 
sob pena de se restringir indevidamente a competição na licitação, como no caso dos autos.  
- Embora a Representante tenha cumprido devidamente tal item (Anexo 11), entende-se 
que tal exigência não é imprescindível para a elaboração das propostas, posto que qualquer 
licitante do Pregão em questão sabe os custos necessários para entrega de material na 
cidade de Barreirinha. Tal exigência restringe a competição tanto quanto os servidores que 
impossibilitam o acesso ao edital. Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Contas da União 
a esse respeito: (...) 
- No caso dos autos, a visita poderia ser recomendada para conhecimento das condições e 
dificuldades existentes, mas não se mostra imprescindível à formulação de propostas ou à 
execução do objeto, devendo facultar aos licitantes a sua realização, apresentando as 
devidas justificativas.  
- Ainda nesse ponto, a exigência do edital contém outra irregularidade, menciona “locais de 
entrega”, no plural, mas não fornece dados suficientes para que os licitantes saibam de que 
lugares se trata. Tanto que o procurador da Representante demorou mais de um dia para 
conseguir as absurdas e três assinaturas de secretários municipais, pois diligenciava nas 
secretarias e não encontrava os titulares das pastas. Sobre tal situação, se posiciona o 
TCU: (...) 
- Logo, vê-se que a exigência na forma apresentada no edital é ilegal, conforme reconhecido 
pelo Tribunal de Contas da União.  
 
3.3. DA IRREGULARIDADE DE DESRESPEITO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  
 
- Como comprovado, o instrumento convocatório, qual seja, o Edital de Licitação (Anexo 
19), prevê no item 5.2 que: A reunião para recebimento dos envelopes e cadastramento das 
Propostas de Preços será pública, dirigida por um(a) Pregoeiro(a), em conformidade com 
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este Edital e seus Modelos Anexos, na Prefeitura Municipal de BARREIRINHA, no dia e 
hora definidos no preâmbulo deste edital.  
- A Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras 
por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 
estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se 
assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as 
disposições constantes do edital ou instrumento congênere.  
- Durante a elaboração do Edital de licitação, a Administração Pública deverá rigorosamente 
observar o que nele está descrito, sob pena de contribuir para a frustração do certame, o 
que acarretará em prejuízos para a Administração, como no caso dos autos.  
- Os servidores da Prefeitura informaram que a sessão foi realizada na cidade de Manaus, 
o que está afastado da legalidade uma vez que o local indicado no edital de licitação era a 
Prefeitura de Barreirinha/AM, devendo ser ANULADA a sessão realizada no dia 23 de julho 
de 2021.  
 
4. DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA 
CAUTELAR  
 
- De acordo com a Resolução n. 03 de 02 de fevereiro de 2021: (...) 
- Sabe-se ainda, que tais requisitos não são cumulativos, bastando a configuração de um 
deles para a necessidade de concessão de medida cautelar com as determinações cabíveis 
para o caso.  
- No entanto, no presente caso, entendemos que todos os requisitos mencionados no Art. 
1º foram preenchidos, de forma que a concessão para imediata suspensão do certame bem 
como determinação para nova publicação do edital se faz necessária.  
- Observando os pedidos realizados por e-mail, protocolos formalizados realizados no 
Protocolo Geral da Prefeitura, as demais diligências frustradas e comprovação do não 
recebimento do edital apesar do requerimento no prazo, nessa Representação demonstra-
se a PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO decido a frustração da competitividade, 
ausência de tratamento isonômico, de forma que é evidente a necessidade de suspensão 
do Pregão Presencial n. 024/2021-CPL/PMB.  
- Toda a jornada para obtenção do edital passada pelo procurador da Representada 
demonstra que no procedimento em questão, a competitividade não foi respeitada e tal fato 
leva a crer inclusive a possibilidade de direcionamento de licitação, caso contrário, qual 
seria o problema de permitir a participação da Representante?  
- Não existe qualquer sinal de que o bom direito esteja na proteção à situação jurídica do 
Pregão Presencial n. 024/2021-CPL/PMB. Dessa forma, impõe-se a suspensão imediata do 
Pregão Presencial n. 024/2021-CPL/PMB, para nova publicação do edital do certame, nos 
termos do art. 71, IX, c/c art. 75, da Constituição Federal. (...) 
- Por óbvio, Excelência, caso não seja concedida medida cautelar para sustar os atos do 
Pregão Presencial n. 024/2021-CPL/PMB e garantir a competitividade, o dinheiro público 
pode ser aplicado indevidamente em empresas que não concorreram da forma regular na 
licitação e sem a possiblidade de apresentação de propostas mais vantajosas de pretensas 
licitantes que não conseguiram participar do certame.  
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- Em caso de demora de análise do mérito da presente demanda, há grave risco de repasse 
de recursos públicos a empresa participante de certame viciado, irregular e ilegal, violando 
princípios constitucionais em delicada situação das finanças públicas municipais, 
configurando assim o FUNDADO RECEIO DE GRAVE LESÃO AO ERÁRIO.  
- Vê-se ainda, de maneira indubitável, que caso não seja concedida a medida cautelar, 
TORNARÁ INEFICAZ A DECISÃO DE MÉRITO. Maculou-se as regras do devido processo 
legal, razão pela qual observar o mérito por meio do rito ordinário permitirá que a 
administração homologue processo licitatório eivado de flagrantes ilegalidades.  
- No ordenamento jurídico brasileiro, os Tribunais de Contas, por força constitucional, devem 
zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, conforme prevê o art. 70, da Constituição 
Federal. (...) 
- No caso em tela compete a este Tribunal agir para que os recursos públicos municipais 
(que já são escassos) não sejam aplicados em contratos oriundos de procedimento 
licitatório ilegal.  (grifo)  
 

Por fim, a Representante, através deste instrumento de fiscalização, requer, liminarmente, a suspensão 

do Pregão Presencial nº 024/2021-CPL/PMB; e, no mérito, o prosseguimento regular da Representação para 

determinar a retirada do edital das exigências ilegais apontadas, bem como a anulação dos atos praticados nos autos 

do Pregão Presencial nº 024/2021-CPL/PMB, desde a realização da sessão onde não se observou os procedimentos 

legais, determinando nova publicação do aviso de licitação, conforme se verifica abaixo:  

5. DOS PEDIDOS  
 
Do exposto, a Representante REQUER, nesta ordem:  
I. o juízo positivo de ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO pela Presidência ou Relator 
dessa e. Corte de Contas (art. 1º, do Regimento Interno do TCE/AM) e, por conseguinte, a 
distribuição do feito ao Relator Conselheiro;  
II. o DEFERIMENTO, monocraticamente, pelo Exmo. Relator, diante da urgência do caso, 
de MEDIDA CAUTELAR de suspensão do Pregão Presencial n. 024/2021-CPL/PMB, em 
decorrência da ilegalidade dos atos praticados pelos Representados, tendo em vista a 
iminente possibilidade de homologação do certame antes da análise do mérito da 
Representação, e, para tal fim: a) DETERMINAR A SUSPENSÃO do Pregão Presencial n. 
024/2021-CPL/PMB, inclusive vedando a prática de qualquer ato (art. 1º, II, do Regimento 
Interno do TCE/AM); b) a submissão do processo ao Pleno do Tribunal de Contas, na 
sessão subsequente (art. 1º, § 1º, do Regimento Interno do TCE/AM);  
III. DETERMINAR a retirada do edital das exigências ilegais aqui apontadas;  
IV. A ANULAÇÃO dos atos praticados nos autos do Pregão Presencial n. 024/2021-
CPL/PMB, desde a realização da sessão onde não se observou os procedimentos legais, 
DETERMINANDO nova publicação do aviso de licitação. (grifo) 
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Pois bem, passando à análise dos requisitos de admissibilidade do presente feito, observa-se que a 

Representação está prevista no art. 288 da Resolução nº 04/2002 – TCE/AM (Regimento Interno desta Corte), sendo 

cabível em situações que se afirme ou requeira a apuração de ilegalidade ou má gestão pública, bem como nos casos 

expressos em lei, especialmente os referidos na Lei n° 8.666/93 (Lei de Contratos Administrativos e Licitações).  

Isto é, a Representação é um instrumento de fiscalização e exercício do controle externo utilizado 

justamente para se exigir da máquina pública a investigação sobre determinados fatos que aparentemente ensejam 

prejuízos ao erário.  

Considerando que a presente Representação tem como escopo apurar suposta ilegalidade no âmbito do 

Poder Público, constata-se que o caso em comento se enquadra nas hipóteses elencadas no supracitado dispositivo 

normativo.  

No que tange à legitimidade, estabelece o art. 288, caput, da mencionada resolução, que qualquer 

pessoa, órgão ou entidade, pública ou privada, é parte legítima para oferecer Representação. Dessa forma, em 

observância aos ditames desta Corte de Contas, resta-se evidente a legitimidade da empresa Almerinda Ferreira de 

Lima - EPP para ingressar com a presente demanda.  

Instruem o feito, além da peça vestibular subscrita de forma objetiva e com a necessária identificação, 

documentos em anexo que contemplam as impugnações feitas pela Representante a esta Corte de Contas e que 

auxiliam na compreensão dos fatos narrados na inicial.  

Dessa forma, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.  

Acerca da competência do Tribunal de Contas para apreciar e deferir Medida Cautelar, faz-se necessário 

salientar que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 114, de 23 de janeiro de 2013, que alterou a Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, confirmou-se expressamente a possibilidade do instituto de 

medida cautelar no âmbito desta Corte de Contas, conforme previsão no inciso XX do art. 1º da Lei n° 2.423/1996 e 

do inciso XIX do art. 5º da Resolução nº 04/2002 – TCE/AM.  

Portanto, em atenção ao poder geral de cautela conferido aos Tribunais de Contas, verifica-se que esta 

Corte é competente para prover cautelares a fim de neutralizar situações de lesividade ao interesse público, assim, 

conferindo real efetividade às suas deliberações finais, conforme previsto no art. 42-B, incisos I a IV, da Lei n° 2.423/96 

(redação dada pela Lei Complementar n° 204 de 16/01/2020).  
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Quanto ao presente pedido de tutela, tem-se que os requisitos necessários para se alcançar providência 

de natureza cautelar são o fumus boni juris, pela plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretende a 

segurança, e o periculum in mora, ao se vislumbrar um dano potencial, um risco que corre o processo principal de 

não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, ressaltando que no âmbito desta Corte de Contas, tal requisito é 

composto por 3 (três) espécies, não cumuláveis, nos termos do art. 42-B, caput, da Lei n° 2.423/96, a saber: a) 

fundado receio de grave lesão ao erário; b) fundado receio de grave lesão ao interesse público ou; c) risco de ineficácia 

de decisão de mérito.  

Ante o exposto, entendo que os autos devam ser encaminhados ao Relator competente para apreciação 

da cautelar e estudo mais apurado dos fatos aduzidos na peça inicial.  

Assim, ADMITO A PRESENTE REPRESENTAÇÃO, nos termos da primeira parte do inciso II do art. 3º 

da Resolução n° 03/2012-TCE/AM, e determino à Divisão de Medidas Processuais Urgentes – DIMU que adote as 

seguintes providências:  

1)  PUBLIQUE o presente Despacho no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AM, em até 24 (vinte e 

quatro) horas, consoante dispõe o art. 42-B, § 8°, da Lei n° 2.423/96, observando a urgência que 

o caso requer;  

2)  ENCAMINHE o processo ao Relator do feito para apreciação da Medida Cautelar, nos termos 

do art. 42-B da Lei n° 2.423/96 c/c art. 3°, inciso II, da Resolução n° 03/2012 – TCE/AM. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de julho 

de 2021.  

  

 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 

de julho de 2021. 

 


