
 

REF.: TC N.º TC/014152/2019 
DECISÃO MONOCRÁTICA – GLN ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 
MEDIDA DE URGENCIA EM FACE DAS POSSIVEIS IRREGULARIDADES POR PARTE DO 
PREGOEIRO E DA P. M. DE JOAQUIM PIRES - PREGÃO Nº 020/2019  
PROCURADOR: MÁRCIO ANDRÉ MADEIRA DE VASCONCELOS  
RELATOR: CONSELHEIRO LUCIANO NUNES SANTOS  
DECISÃO: Nº 083/2021 – GLN Vistos, etc.  
 
Trata de Processo de Representação com pedido de liminar apresentada pela Empresa C & J 
Transportes e Construções, em face das possíveis irregularidades por parte do pregoeiro Sr. 
Iranildo Pires Sampaio Vale e da Prefeitura Municipal de Joaquim Pires/PI, pessoa jurídica de 
direito público, representada pelo prefeito Sr. Genival Bezerra da Silva, referentes ao pregão 
presencial nº 020/2019, para registro de preços para contratação dos serviços de transporte 
escolar da rede municipal de ensino do município de Joaquim Pires - PI (peça 02). Em despacho 
(peça 03), foi determinada a citação do pregoeiro e do prefeito municipal para apresentação 
de defesa em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Determinação que foi 
cumprida, conforme ofícios de peças 04 e 05. Entretanto, conforme certidão acostada na peça 
09, apenas o prefeito municipal se manifestou. Apesar de intempestiva, a justificativa foi 
acolhida (peça 11). Após, o processo foi encaminhado à DFAM, que emitiu seu relatório à peça 
14. Encaminhados os autos ao MPC para emissão de Parecer este opinou pelo Arquivamento 
dos presentes autos, pois “possui o mesmo objeto do TC/013453/2019 julgado nos termos do 
Acórdão TCE-PI nº 1.637/2020, publicado às fls. 06/07 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-TCE/PI) 
de 28/10/2020”. Analiso. A representante denuncia a prática de supostas irregularidades por 
parte do pregoeiro e da prefeitura municipal no âmbito do pregão presencial de nº 020/2019, 
referente a registro de preços para contratação dos serviços de transporte escolar da rede 
municipal de ensino do município de Joaquim Pires - PI. Por esta razão, requereu a suspensão 
do processo por meio de liminar, a qual não foi concedida pelo relator. A DFAM resumiu as 
irregularidades apontadas na representação quanto ao pregão presencial nº 020/2019 às fls. 
01/02 - peça 14. No caso, a representante afirmou que já é a segunda denúncia apresentada 
para a apreciação das mesmas irregularidades nesse mesmo tipo de licitação, sendo que no 
seu entendimento não houve a correção dos possíveis riscos apontados e que os denunciados 
repetiram o edital sem que houvesse as correções necessárias. Nesse sentido, alegou que 
dispositivos como os art. 30, inciso III; 31, inciso I; 40, inciso X da lei nº 8.666/93 e ainda art. 47 
da lei nº 123/2006, no seu entendimento, não foram obedecidos. Em defesa, o prefeito 
municipal informou que o pregão presencial nº 020/2019 foi tornado público no dia 
25/06/2019, por meio de avisos publicados no Diário Oficial dos Municípios (DOM), no Jornal o 
Dia e no Diário Oficial da União (DOU) e que o edital foi disponibilizado na internet, no site do 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). Também, que a sessão pública prevista 
inicialmente para o dia 05 de julho sofreu adiamento para o dia 18 de julho, perfazendo um 
total de 16 dias úteis entre a publicação e a abertura da sessão sem que houvesse qualquer 
impugnação ou pedido de esclarecimento. Ademais, pontuou que na véspera da sessão, em 17 
de julho, a CPL recebeu e-mail da ouvidoria do TCE, sugerindo o adiamento da sessão, em 
virtude de denúncia que apontava supostas irregularidades no edital do pregão. Afirmou que o 
edital foi cadastrado no TCE em 26/06/2019, contendo todas as informações pertinentes às 
especificações e quantitativos de rotas, tipo de transporte escolar, com rotas e quilometragens 
definidas, quantitativos de dias por mês e quantidade de meses, capacidade dos veículos, de 
acordo com as normas do CTB para esse tipo de transporte, a sessão de abertura do pregão foi 
marcada para 02/08/2019. Em seguida argumentou que, diante dos fatos apontados pela 
ouvidoria do TCE, inseriu no termo de referência esclarecimentos sobre o tipo de transporte e 



 

a prestação do serviço tal como explicitado na cláusula 7.1.13 e no tópico 11 do edital, bem 
como no corpo da minuta do contrato parte integrante do edital disponível no site do TCE. A 
DFAM ressaltou que a matéria versada neste processo já foi apreciada no bojo do 
TC/013453/2019. A DFAM pontuou que em 22/07/2019 foi enviado novamente o edital ao TCE 
com nova data de abertura e com esclarecimentos ao termo de referência do pregão 
presencial nº 020/2019, com o objetivo de adequar a licitação aos fatos apontados pela 
ouvidoria do TCE. Nota-se que os esclarecimentos adotados dizem respeito apenas sobre o 
tipo de transporte e a prestação do serviço tal como explicitado na cláusula 7.1.13 e no tópico 
11 do edital, bem como no corpo da minuta do contrato, parte integrante do edital disponível 
no site do TCE. Após, em 01/08/2019, foi apresentada a presente denúncia alegando que os 
vícios apontados no edital não teriam sido corrigidos pela municipalidade Passando-se à 
análise das conclusões da DFAM no âmbito do presente processo, verifica-se que quanto aos 
itens nº 1, 2, 3, 4 e 6, considerando que a matéria já foi analisada e rejeitada no 
TC/013453/2019, a divisão técnica não apreciou novamente no relatório de peça 14. Mas, 
quanto aos itens nº 5 (Ausência do tipo de veículo a serem licitados nas rotas de viagens) e 7 
(Ausência da reserva de 25% de acordo com a Lei 123/06 reservado as empresas ME, EPP 
MEIP), o prefeito apresentou esclarecimento ao termo de referência apenas informando que 
os veículos devem atender aos requisitos do art. 136 e 139 do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), ou seja, o tipo de veículo é o de passageiro devendo ser registrado como veículo de 
passageiro e que a capacidade de passageiros do veículo deve atender a quantidade de alunos 
previsto em cada rota, conforme termo de referência, sem especificar o tipo de veículo, 
deixando totalmente a critério dos licitantes. Assim sendo, a DFAM concluiu que o município 
não corrigiu as referidas irregularidades, devendo ser adotados os mesmos encaminhamentos 
do TC/013453/2019. DECISÃO Ante o Exposto, corroborando na íntegra com o Parecer 
Ministerial, adotando as razões apresentadas – mediante os relatórios apresentados pela 
DFAM e Parecer do MPC – como as minhas razões de decidir, conforme permissivo contido no 
art. 238, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Contas; Tendo em vista que a 
Primeira Câmara do TCE-PI, em 29/09/2020 decidiu nos termos do Acórdão nº 1.637/2020, 
pelo conhecimento da representação (TC/013453/2019), e, no mérito, pela sua procedência 
parcial, e, ainda, pela aplicação de multa ao gestor, Sr. Genival Bezerra da Silva (prefeito 
municipal), no valor correspondente a 500 UFR-PI (art. 79, I, da lei nº 5.888/09); Considerando, 
por fim, que a presente representação possui o mesmo objeto do TC/013453/2019 julgado nos 
termos do Acórdão TCE-PI nº 1.637/2020, publicado às fls. 06/07 do Diário Oficial Eletrônico 
(DOE-TCE/PI) de 28/10/2020, Determino o arquivamento dos presentes autos com fulcro no 
art. 402 do RITCE/PI, autorizado pelo art. 236-A do mesmo Diploma Legal. Gabinete 
Conselheiro Luciano Nunes, Tribunal de Contas do Estado, Teresina – PI, 10 de Março de 2021. 
(Assinado Digitalmente) Conselheiro Luciano Nunes Santos Relator. 
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