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RELATÓRIO  

Tratam os presentes autos de representação com pedido de medida cautelar, inaudita altera 

pars, realizada pelo Núcleo de Gestão de Informações Estratégicas e Combate à Corrupção – 

NUGEI deste Tribunal de Contas, em conformidade com os incisos VII e VIII do art. 22 da 

Resolução TCE nº 01/2019, com o Parágrafo Único do art. 20 da Resolução nº 08/2019 e, 

especialmente, com o disposto nos art. 235 (caput e inciso VI) e 452 do Regimento Interno 

desta Corte de Contas, considerando possíveis irregularidades quanto ao Pregão Presencial n° 

006/2021 com valor estimado total de R$ 834.000,00 (oitocentos e trinta e quatro mil reais), 

tendo como objeto a locação de veículos diversos para dar apoio à Prefeitura e Secretarias 

Municipais de Paulistana-PI. 

A representação trata, em resumo, das seguintes irregularidades: (1) ausência do termo de 

referência e da consequente definição do objeto licitado e a ser contratado, que permita 

identificar o bem a ser entregue, bem como o preço de mercado a ser referenciado; (2) 

restrição ao caráter competitivo do certame mediante exigência de exibição de documentos 

dos veículos como requisito de habilitação ainda na fase de propostas em contratação de 

serviço comum que se sujeita a modalidade pregão; (3) restrição ao caráter competitivo por 

meio de uso de credenciamento como fase de habilitação em contratação de serviço comum 

que se sujeita a modalidade pregão e (4) cadastro intempestivo das atas das sessões no 

sistema licitações web, em desconformidade com a instrução normativa nº 06/2017, de 16 

de outubro de 2017. Ao final o representante sugeriu (peça 01, fls. 14/15): a. Adoção de 

medida acautelatória, sem oitiva da parte, com fulcro no art. 450 do RITCE-PI (Resolução TCE-



PI nº 13/2011) no sentido de DETERMINAR à Prefeitura de Paulistana promova a SUSPENSÃO 

IMEDIATA de todos os atos relacionados à licitação: Pregão Presencial no 06/2021, bem como 

e em decorrência deste que o gestor PROMOVA a suspensão dos atos de execução e realização 

de despesas, relacionados ao Contrato Nº 046/2021. b. Adoção de medida acautelatória, sem 

oitiva da parte, com fulcro no art. 450 do RITCE-PI (Resolução TCE-PI nº 13/2011) c/c inciso I do 

art. 449 no sentido de determinar a Prefeitura de Paulistana o imediato afastamento 

temporário do Sr IVANILSON SILVA DA ROCHA das funções de Pregoeiro; c. Adoção de medida 

acautelatória, sem oitiva da parte, com fulcro no art. 450 do RITCE-PI (Resolução TCE-PI nº 

13/2011) no sentido de DETERMINAR à Prefeitura de Paulistana, através dos seu 

representante, que no prazo de 10 dias entregue na Corte de Contas toda a documentação 

original referente ao Processo Licitatório Pregão Presencial no 06/2021 e eventuais aditivos 

contratuais e seus anexos (conforme art. 171, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021). d. 

Determinar a manifestação do Excelentíssimo Prefeito de Paulistana, na figura do senhor 

JOAQUIM JÚLIO COELHO, no prazo de 15 dias, quanto a todas as ocorrências relatadas, 

determinando ainda a exibição de toda a documentação de eventuais pagamentos 

relacionados ao Contrato Nº 046/2021, especialmente aquela que tenha que as eventuais 

liquidações de despesas (conforme art. 5º, LV, da Constituição da República; art. 74, § 1º, art. 

86 ss, art. 100 e art. 141 da Lei Orgânica do TCE-PI - Lei Estadual nº 5.888/09); e art. 186, 237, 

238, IV, 242, I, e 275, § 1º, do RITCE-PI - Resolução TCE-PI nº 13/2011). e. Determinar a 

manifestação da empresa JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR ME (JB TRANSPORTES E 

SERVIÇOS)- CNPJ No 19.675.432/0001-20, na figura do seu representante, Senhor JOÃO BOSCO 

CAVALCANTI COELHO JUNIOR, no prazo de 15 dias quanto a todas as ocorrências relatadas ou 

o quanto antes, determinando ainda, já havendo execução de serviços relacionados ao 

Contrato Nº 046/2021, que seja exibida toda a documentação que comprove a despesa do 

incorrida com abastecimento dos veículos, pagamentos dos condutores dos mesmos, serviços 

de manutenção dos veículos, relacionados ao contrato e nos termo do item 4.1.5 Pregão 

Presencial no 06/2021 (conforme art. 5º, LV, da Constituição da República; art. 74, § 1º, art. 86 

ss, art. 100 e art. 141 da Lei Orgânica do TCE-PI (Lei Estadual nº 5.888/09); e art. 186, 237, 238, 

IV, 242, I, e 275, § 1º, do RITCE-PI (Resolução TCE-PI nº 13/2011). f. Citar, nos termos do art. 

186 do Regimento Interno deste Tribunal, os senhores JOAQUIM JÚLIO COELHO, Prefeito de 

Paulistana, e a empresa JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR ME (JB TRANSPORTES E 

SERVIÇOS) - CNPJ No 19.675.432/0001-20, através do seu representante, o senhor JOÃO 

BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR e, ainda, o Pregoeiro IVANILSON SILVA DA ROCHA, para 

que, querendo, possam se defender e apresentar os esclarecimentos que julgarem 

necessários. É, em síntese, o relatório.  

DA FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Pregão Presencial nº 006/2021 para a locação de veículos 

diversos para dar apoio à Prefeitura e as Secretarias Municipais do município de Paulistana, 

que foi autuado através do Processo Administrativo no 011/2021 e informado a esta Corte de 

Contas, no Sistema Licitações Web, através do TCN-000471/21, em 22 de janeiro de 2021. A 

representação afirma que: o Pregoeiro apresentou justificativa para a não utilização da 

modalidade Pregão sob a forma ELETRÔNICA sob o principal argumento do município “não 

dispor de recursos tecnológicos satisfatórios” para tanto e ainda declarou que a modalidade 

adotada em nada feriria a ampla concorrência, uma vez que, segundo ele, foi dada farta 

publicidade ao certame. O que inicialmente constava no edital, especificamente nos itens 2.3 e 



2.8 transcritos abaixo, as seguintes cláusulas restritivas: 2.3 - No caso de participação de 

empresa, a mesma deverá ter sede e/ou filial neste Município, até a contratação, cujas 

instalações e frota de veículos deverão ser adequadas ao fornecimento do objeto do presente 

certame (grifou-se). ... 2.8- A prioridade de contratação para as micro empresa (ME), empresa 

de pequeno porte (EPP)e microempreendedor individual (MEI), sediadas no âmbito local ou 

regional fica estipulado até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço valido (art. 48, 

§3°, LC 23/2006),compreendendo-se por sediadas localmente aquelas com o estabelecimento 

localizado nas imediações do Município de paulistana PI e, regionalmente, conforme definido 

pelo IBGE, preferindo-se pela ordem as empresas locais e, não havendo estas, as regionais, 

justificando-se a prioridade como um incentivo para a economia local.  O que em virtude dessa 

notória restrição de competitividade, no dia 28 de janeiro de 2021, a empresa MOVILOC 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

26.821.585/0001-02, com sede estabelecida na Avenida Senador Helvídio Nunes, 1825, Picos-

PI, impugnou o edital alegando cláusula restritiva.  Que em 01 de fevereiro de 2021 o 

Pregoeiro acolheu a impugnação e retificou o edital de licitação retirando o item 2.3, que 

claramente restringia a competição. Porém, em flagrante busca por direcionar o certame, 

ausente qualquer justificativa expressa, o Pregoeiro IVANILSON SILVA DA ROCHA, ao mesmo 

tempo em que retirou o item 2.3, manteve o restritivo item 2.8 e alterou o item 4.1.3, para 

permitir novamente a restrição da competitividade e o direcionamento do certame, conforme 

se ilustra a seguir 4.1.3. - Referência ao número do PREGÃO e descrição do objeto da presente 

licitação, com a indicação dos quantitativos, tipo do serviço cotado, com a indicação dos 

veículos a serem locados em conformidade com as especificações descritivas neste EDITAL, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 

mais de um resultado; Nova redação: 4.1.3. - Referência ao número do PREGÃO e descrição do 

objeto da presente licitação, com a indicação dos quantitativos, tipo do serviço cotado, com a 

indicação dos veículos a serem locados com o respectivo documento do veículo em dias, em 

conformidade com as especificações descritivas neste EDITAL, sem conter alternativas de 

preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.  

que segundo as informações insertas no sistema de licitações, o certame seguiu com sua 

abertura em 12 de fevereiro de 2021, a adjudicação e homologação em 05 de abril de 2021. O 

edital de abertura do Pregão Presencial no 06/2021 previu a distribuição do objeto em quatro 

lotes, de I a IV, com valores, respectivamente, de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil 

reais), R$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais), R$ 84.000,00 (oitenta e 

quatro mil reais) e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), totalizando R$ 834.000,00 

(oitocentos e trinta e quatro mil reais) como o valor previsto para a licitação. Que conforme se 

declarou, 24 (vinte e quatro licitantes) teriam se credenciado para participarem da licitação 

conduzida pelo Pregoeiro IVANILSON SILVA DA ROCHA e pelos auxiliares Wilson Patrício de 

Sousa e Luís Henrique Almeida Rodrigues. No credenciamento, apesar de ofertado, não teria 

comparecido representante apenas da empresa LUCIANO GIL CONSTRUÇÕES EIRELLI. Na 

continuidade do certame, segundo se fez constar nas informações encaminhadas a esta Corte, 

18 (dezoito) empresas foram desclassificadas por apresentarem “propostas genéricas sem a 

especificação dos veículos, descumprindo o item 4, subitem 4.1.3 do Edital e, dentre essas, 3 

(três) teriam descumprido ainda os subitens 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6. Que das seis empresas 

restantes, apenas a empresa JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR ME(JB TRANSPORTES 

E SERVIÇOS), CNPJ No 19.675.432/0001-20, teria comparecido e negociado lances até um 



limite de R$ 692.100,00 (seiscentos e noventa e dois mil e cem reais). Então, foi ela declarada 

HABILITADA e VENCEDORA do certame licitatório. A referida Sessão Pública, conforme consta, 

ocorreu às 11hs do dia 05 de março de 2021. Que o Edital não impediu ou permitiu a 

sublocação de veículos, no todo ou em parte, sendo omisso nesse sentido, mas apenas 

requereu, na conformidade do precitado subitem 4.1.3, que os licitantes indicassem os 

veículos a serem locados com o respectivo documento do veículo em dias. A referida 

especificação do(s) veículo(s) deveria se dá na forma indicada no Anexo III do Edital.  que 

ainda no curso da referida licitação, em 04 de março de 2021, portanto, no dia anterior da 

precitada Sessão de Lances, a Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Delegacia de Combate 

à CorrupçãoDECCOR, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado-TCE-PI, deflagrou a 

Operação Liderança para a realização de buscas e apreensões de documentos relacionados a 

supostas fraudes na contratação e prestação dos serviços de locação de veículos no município 

de Paulistana, Piauí. Apura-se suposto desvio de recursos públicos no Município de Paulistana 

a partir das contratações para locação de veículos verificadas com a empresa LIDER 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ: 17.569.421/0001-30) no período de 2013 a 2020, 

período da gestão do ex-prefeito de Paulistana GILBERTO JOSÉ DE MELO. As irregularidades 

teriam se iniciado com o direcionamento da licitação e se consumado com a combinação da 

subcontratação, sobrepreço e superfaturamento. Investiga-se os possíveis crimes de fraude à 

licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, dentre outros possíveis.  que as mesmas cláusulas 

restritivas foram utilizadas para direcionar as licitações em favor da empresa LIDER 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ: 17.569.421/0001- 30), fato que agora se clareia a 

partir da farta documentação apreendida. Que com relação a citada Operação, esclareceu-se 

que a autoridade judiciária autorizou que as “diligências” fossem feitas com auxílio dos 

auditores do Tribunal de Contas e que os mesmos ficavam também autorizados a se 

debruçarem o material apreendido para ajudar os investigadores da DECCOR na confecção dos 

relatórios com as informações úteis para o caso. Ainda, autorizou o compartilhamento de 

relatórios, documentos e demais informações obtidas com a investigação com o TCE-PI para a 

instrução de processos administrativos de contas que envolvam o Município de Paulistana-PI. 

 que no âmbito das contas de gestão municipal do exercício 2018, autuada no Tribunal de 

Contas sob TC 007616/2018, auditores da Diretoria de Fiscalização da Administração 

Municipal-DFAM apontaram para graves irregularidades na locação de veículos – 

especialmente para transporte escolar – mas que, pelas características, foram decorrentes do 

mesmo modus operandi aqui sob o procedimento de controle. 2.2 DAS IRREGULARIDADES DO 

CERTAME: 2.2.1 AUSÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA CONSEQUENTE DEFINIÇÃO DO 

OBJETO LICITADO E A SER CONTRATADO, QUE PERMITA IDENTIFICAR O BEM A SER ENTREGUE, 

BEM COMO O PREÇO DE MERCADO A SER REFERENCIADO O Edital do Processo Licitatório do 

Pregão Presencial 006/2021 apenas fez constar "LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA DAR 

APOIO A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PAULISTANA" e fez referência a 

inexistente Termo de Referência no seu Anexo I, descumprindo, portanto, os requisitos 

previstos no artigo 3º, inciso II da Lei 10.520/2002: Art. 3º A fase preparatória do pregão 

observará o seguinte: [...] II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição; (grifo nosso) O termo de referência do edital “é o documento que deverá conter 

elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento 

detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de 



acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de 

aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e 

gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva”. 

Assim, é importantíssimo que o termo de referência descreva os padrões mínimos de 

qualidade, bem como as condições necessárias de uso ou outros elementos que impeçam a 

aquisição de bens e serviços de má qualidade. Ocorrendo a descrição suficiente, o fornecedor 

estará vinculado ao fiel cumprimento das  condições editalícias, impedindo-o, na ânsia de 

baixar seus preços, de uma possível prestação do objeto em condição inferior. Nesse sentido, 

coincide a jurisprudência do TCU, a ponto de ter sumulado o entendimento quanto à 

relevância da definição do objeto ser precisa, suficiente e clara, no edital licitatório: SÚMULA 

177: A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da 

competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do 

qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes 

potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação 

para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à 

definição do objeto do pregão. (grifo nosso) Assim, cabe mencionar que, diante da 

essencialidade do requisito da descrição precisa e clara do objeto, essa ausência não se trata 

de mero erro formal ou pequena desconformidade legal. Nesse contexto, destaca-se que a 

ausência de definição de elementos mínimos do objeto do Pregão Presencial n° 006/2021, 

impede qualquer estimativa de preço de mercado do objeto licitado, uma vez a descrição 

genérica permite que seja contratado qualquer veículo, sem impor qualquer limitação de 

qualidade ao mesmo (ano de fabricação dos veículos, quilômetros rodados ou outros), 

possibilitando, de modo desarrazoado, a contratação de veículos com mais de 10 anos até 

veículos novos, 0 km, impedindo qualquer estimativa de preço razoável para a contratação 

efetivamente pretendida pela Administração. Por consequência, inviabilizaria, também, futura 

e correta liquidação da despesa para posterior pagamento, em desconformidade com as 

disposições legais dos art. 62 e 63 da Lei 4.320/64. 2.2.2 RESTRIÇÃO AO CARÁTER 

COMPETITIVO DO CERTAME MEDIANTE EXIGÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DOS 

VEÍCULOS COMO REQUISITO DE HABILITAÇÃO AINDA NA FASE DE PROPOSTAS EM 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM QUE SE SUJEITA A MODALIDADE PREGÃO: Após 

retificação e publicação do novo Edital, datado em 01/02/2021, foi inserida uma nova clausula 

que restringe o objeto, exigindo-se dos eventuais interessados, ainda na fase inicial de 

propostas para contratação de serviço comum que se sujeita à modalidade Pregão, que 

apresentassem a relação dos veículos a serem ofertados bem como de toda sua 

documentação correspondente e, em dia: 4.1.3. - Referência ao número do PREGÃO e 

descrição do objeto da presente licitação, com a indicação dos quantitativos, tipo do serviço 

cotado, com a indicação dos veículos a serem locados com o respectivo documento do veículo 

em dias, em conformidade com as especificações descritivas neste EDITAL, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado (grifouse). No entanto, essa exigência não encontra amparo na legislação vigente, e 

trata-se de uma medida ilegal e desarrazoada. Destaca-se que tal medida inabilitou 

18(dezoito) interessados. 2.2.3 RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO POR MEIO DE USO DE 

CREDENCIAMENTO COMO FASE DE HABILITAÇÃO EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM 

QUE SE SUJEITA A MODALIDADE PREGÃO: A singularidade da fase externa do pregão, com 

todas as suas regras próprias, está bem definida no art. 4º, caput e seus incisos, da 



10.520/2002, sendo inadmissível inverter-se a ordem e/ou cronologia concatenada nas 

referidas disposições. No caso sob exame, verificou-se que sua condução inverteu as etapas de 

habilitação e proposta de preços, contrariando a legislação e impossibilitando que 

14(quatorze) empresas interessadas participarem do certame. Nessa perspectiva, a forma 

como foi conduzido o procedimento licitatório concernente ao Pregão Presencial 06/2021 

demonstra, mais uma vez, a intenção de restringir a competitividade própria almejada para os 

certames públicos, bem como possibilitar danos ao erário, pois propostas melhores poderiam 

serem apresentadas. 2.2.4 CADASTRO INTEMPESTIVO DAS ATAS DAS SESSÕES NO SISTEMA 

LICITAÇÕES WEB, EM DESCONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2017, DE 16 

DE OUTUBRO DE 2017 A Instrução Normativa desta Corte de Contas de nº 06/2017, de 16 de 

outubro de 2017, consoante as alterações trazidas pela IN TCE no 10, de 13 de dezembro de 

2018, determina no art. 7º que até 10 (dez) dias úteis após a homologação de cada 

procedimento licitatório, deverá o responsável proceder à sua FINALIZAÇÃO no Sistema 

Licitações Web, informando o licitante vencedor e o valor total de sua proposta, bem como 

todos os participantes, inclusive os inabilitados e os que tiveram suas propostas 

desclassificadas. Na referida Finalização, conforme explícito no § 3º, as ATAS das Sessões 

deveriam ser anexadas eletronicamente no Sistema Licitações Web. Na análise concernente ao 

procedimento em tratativa, verificou-se que o cadastro efetuado no sistema Licitações Web 

aconteceu apenas no dia 20/04/2021, 15(quinze) dias após a sua homologação. Importante 

destacar que foi apenas com a juntada intempestiva dessas atas (dia 20/04/2021) que foi 

possível a unidade técnica tomar ciência das irregularidades ocorridas ao longo do processo 

licitatório, o que implicou em sua atuação posterior a contratação. 3. DA POSSÍVEL AUSÊNCIA 

DE CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA: Foi contratada em razão do 

Pregão Presencial nº 006/2021 a empresa JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR ME 

(CNPJ: 19.675.432/0001-20), com nome de fantasia JB TRANSPORTES E SERVICOS, que foi 

aberta em 28/01/2014 e se encontra ativa com sede na cidade de Paulistana, Piauí. Com um 

capital social declarado de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), essa empresa, desde sua 

abertura, considerando-se os seis anos passados, apenas nos exercícios de 2018, 2019 e 2020 

recebeu pagamentos públicos, exclusivamente municipal, quase na sua totalidade do 

município de Queimada Nova, Piauí, que totalizou R$ 103.569,00 (cento e três mil e 

quinhentos e sessenta e nove reais). Nesse período, teve registrado apenas dois empregados, 

sendo que um deles, o senhor Luís Henrique da Costa, foi admitido em 03 de agosto de 2020. 

Nessa perspectiva, com foco na capacidade operacional da pessoa jurídica para suportar o 

objeto do Contrato nº 046/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 006/2021, verificou-se 

que a empresa possui apenas um veículo do tipo VW/COMILVERSATILE I, PLACA PFG7130 

(ônibus) registrado em seu nome, portanto incompatível com o objeto efetivamente licitado. 

Por sua vez, seu responsável, o senhor JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR possui 

apenas dois veículos que, em tese, considerando a concepção defeituosa do termo de 

referência por não haver uma especificação detalhada do objeto, poderia ser compatível com 

o objeto contratual, um VW/SAVEIRO CS ST MB, PLACA OYM3948, FABRICAÇÃO 2014 e um 

FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA OEF8676, FABRICAÇÃO 2012. Oportunamente, cuida-se 

em chamar atenção para o fato de para o integral cumprimento contratual teria que ser posto 

a disponibilidade dos órgãos municipais 12 (doze) veículos, conforme previsto no Anexo I do 

Edital referente Pregão Presencial nº 06/2021. Entendeu-se, portanto, que a empresa 

contratada, em decorrência do referido pregão citado, não teria condições técnica-



operacionais para a mencionada execução contratual. 2.3 DA CONCESSÃO DA MEDIDA 

CAUTELAR Para a concessão de medida cautelar perante essa Corte de Contas, há a 

necessidade da presença simultânea do periculum in mora (traduzido na situação de perigo da 

questão) e do fumus boni juris (que nada mais é do que a verossimilhança do direito alegado). 

Diante disso, nos termos da Lei Orgânica do TCE/PI (art. 86 - Lei Estatual nº 5.888/2009) e do 

Regimento Interno dessa Corte de Contas (nos arts. 246, III, c/c art. 449 e seguintes), encontra-

se presente o periculum in mora, visto que, as irregularidades, aqui mencionadas, poderá 

gerar dano grave e de difícil reparação à Administração Municipal. Já o fumus boni juris é 

demonstrado, pela violação a disposições legais e jurisprudênciais reguladoras do sistema de 

licitações e contratos públicos, como o artigo 3º, inciso II da Lei 10.520/2002, como também 

outros vícios e cláusulas restritivas de competitividade. Analisados, portanto, a representação 

apresentada, com respaldo no receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, ou risco de 

ineficácia da decisão de mérito, considerando presentes os requisitos do fumus boni juris e do 

periculum in mora, verifica-se a possibilidade de decretação de MEDIDA CAUTELAR, sem prévia 

oitiva da parte, de acordo com a previsão do art. 87 da Lei nº 5.888/09, que diz: Art. 87. O 

Relator ou o Plenário, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou a 

direito alheio, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante 

provocação, adotar medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, 

entre outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o 

Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada. (Grifou-se). 3 DA DECISÃO Em razão do 

exposto, tendo restado configurado o fundado receio de grave lesão a direito alheio, ou de 

risco de ineficácia da decisão de mérito, e estando claramente presentes os requisitos do 

fumus boni juris e do periculum in mora, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR, nos seguintes 

termos: a) Determina-se a SUSPENSÃO IMEDIATA de todos os atos relacionados à licitação: 

Pregão Presencial nº 06/2021, bem como e em decorrência deste que o gestor PROMOVA a 

SUSPENSÃO dos atos de execução e realização de despesas, relacionados ao Contrato Nº 

046/2021. b) Determina-se o imediato afastamento temporário do Sr. IVANILSON SILVA DA 

ROCHA das funções de Pregoeiro; c) Determina-se à Prefeitura de Paulistana, através do seu 

representante Sr. Joaquim Júlio Coelho, que no prazo de 10 dias úteis entregue na Corte de 

Contas toda a documentação original referente ao Processo Licitatório Pregão Presencial nº 

06/2021 e eventuais aditivos contratuais e seus anexos (conforme art. 171, § 2º, da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021). d) Determina-se a CITAÇÃO do Excelentíssimo Prefeito de 

Paulistana, na figura do senhor JOAQUIM JÚLIO COELHO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

quanto a todas as ocorrências relatadas, determinando ainda a exibição de toda a 

documentação de eventuais pagamentos relacionados ao Contrato Nº 046/2021, 

especialmente aquela que tenha que as eventuais liquidações de despesas (conforme art. 5º, 

LV, da Constituição da República; art. 74, § 1º, art. 86 ss, art. 100 e art. 141 da Lei Orgânica do 

TCE-PI - Lei Estadual nº 5.888/09); e art. 186, 237, 238, IV, 242, I, e 275, § 1º, do RITCE-PI - 

Resolução TCE-PI nº 13/2011). e) Determina-se a CITAÇÃO da empresa JOAO BOSCO 

CAVALCANTI COELHO JUNIOR ME (JB TRANSPORTES E SERVIÇOS)- CNPJ Nº 19.675.432/0001-

20, na figura do seu representante, Senhor JOÃO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR, no 

prazo de 15 (quinze) dias quanto a todas as ocorrências relatadas ou o quanto antes, 

determinando ainda, já havendo execução de serviços relacionados ao Contrato Nº 046/2021, 

que seja exibida toda a documentação que comprove a despesa do incorrida com 

abastecimento dos veículos, pagamentos dos condutores dos mesmos, serviços de 



manutenção dos veículos, relacionados ao contrato e nos termo do item 4.1.5 Pregão 

Presencial no 06/2021 (conforme art. 5º, LV, da Constituição da República; art. 74, § 1º, art. 86 

ss, art. 100 e art. 141 da Lei Orgânica do TCE-PI (Lei Estadual nº 5.888/09); e art. 186, 237, 238, 

IV, 242, I, e 275, § 1º, do RITCE-PI (Resolução TCE-PI nº 13/2011). f) Determina-se a CITAÇÃO, 

nos termos do art. 186 do Regimento Interno deste Tribunal, do Pregoeiro Sr. IVANILSON 

SILVA DA ROCHA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, quanto a todas as ocorrências relatadas 

para que, querendo, possa se defender e apresentar os esclarecimentos que julgar 

necessários. g) Encaminhem-se os autos à Secretaria das Sessões, para fins de publicação desta 

decisão e inclusão na Sessão Plenária seguinte para homologação, com base no art. 87 da Lei 

Orgânica do TCE/PI, e art. 451 do Regimento Interno do TCE/PI. Teresina (PI), 03 de maio de 

2021. (Assinado digitalmente) Delano Carneiro da Cunha Câmara Conselheiro Substituto - 

Relator 


