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Processo: 202002102-00   (25/06/2020)

Município: Jacundá

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jacundá

Exercício: 2020

Assunto: Representação com pedido de Medida Cautelar

Demandado:
Licia Conceição Souza – Ordenadora de Despesas  do Fundo 

Municipal de Saúde - FMS

Interessado: Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará

Relator: Conselheiro Substituto Sérgio Dantas

Informação nº: 622/2020/6ª CONTROLADORIA/TCM/PA

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO

DE MEDIDA CAUTELAR

Tratam os presentes autos de Representação formulada pelo Ministério Público

de Contas dos Municípios do Estado do Pará, subscrita pela Procuradora, Dra. Maria Inez

Klautau de Mendonça Gueiros, com fundamento no art. 297, §1º, II e 144 e ss do RITCM/PA

c/c arts. 1º,  XIV e 6º da Lei nº 109/2016 (Lei Orgânica do TCM/PA) e art.  3º da Lei nº

086/2013  (Lei  Orgânica  do  MPCM/PA),  acerca  de possíveis  irregularidades  presentes  na

aquisição emergencial de suprimentos (material, medicamentos e equipamentos), pelo Fundo

Municipal de Saúde de Jacundá/PA, para utilização nas estratégias de prevenção, combate,

diagnóstico e tratamento da doença COVID-19, causada pelo novo Coronavírus, por meio da

Dispensa nº 7/2020-017-FMS, tipo menor preço, com valor estimado de R$2.347.634,12 (dois

milhões, trezentos e quarenta e sete mil e doze centavos) e posteriormente homologado e

adjudicado pelo valor de R$1.921.073,50 (um milhão, novecentos e vinte e um mil, setenta e

três reais e cinquenta centavos), tendo sido verificada possível violação ao previsto no art. 4º,

da Lei nº 13.979/20 c/c art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.
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Em síntese, o Órgão Ministerial apresentou exame técnico referente à Dispensa

de Licitação nº 7/2020-017-FMS, onde indicou a existência de inconsistências relativas ao

não cumprimento das exigências legais indispensáveis à realização da contratação direta em

comento,  previstas nos arts. 26, parágrafo único,  I,  II,  art.  29, IV e art.  38, IV, da Lei nº

8.666/93 c/c o art. 4º-B, I, art. 4º-E, §1º, IV, da Lei nº 13.979/20 e art. 195, §3º da CF/88, bem

como a ocorrência de sobrepreço em relação aos objetos contratados.

Tendo  em  vista  que,  no  exercício  de  2020,  mediante  sorteio,  a  Prefeitura

municipal de Jacundá/PA encontra-se afeta a esta Controladoria, os autos, após receberem

autuação no protocolo desta Corte de Contas, foram encaminhados, com fulcro no art. 68, II

do RI-TCM/PA, para análise dos requisitos de admissibilidade e manifestação, dando origem

à Informação nº 620/2020/6ª Controladoria.

DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

Quanto aos critérios de admissibilidade da Representação em tela, verifica-se

que a Representação em tela cumpre integralmente as exigências previstas no art. 291 c/c o

art. 297, §2º do RITCM/PA, quais sejam: referir-se a administrador ou responsável sujeito à

sua  jurisdição;  ser  redigida  com  clareza  e  objetividade;  conter  o  nome  completo,  a

qualificação e o endereço do representante, o qual encontra-se no rol de legitimados para

representar  a  esta  Corte  de  Contas;  conter  informações  sobre  o  fato,  a  autoria,  as

circunstâncias e os elementos de convicção; anexar e/ou indicar as provas que deseja produzir

ou indício da existência do fato e/ou ato denunciado.

Isto posto,  verificado o cumprimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos,

previstos  no  art.  291  c/c  o  art.  297,  §2º  do  RITCM/PA,  sem  prejuízo  de  posterior

julgamento de mérito,  nos manifestamos pela admissibilidade e regular processamento da

presente  Representação com pedido de  Medida  Cautelar.  Por  oportuno,  tendo em vista  o

atendimento das exigências contidas no art. 144, I, II e III do RI-TCM/PA, nos manifestamos

favoravelmente  a  concessão  de  cautelar  que  objetiva  a  suspensão  do  procedimento

supracitado, em razão de fundado receio de lesão ao erário, bem como a possibilidade de

ineficácia  da decisão final  de mérito.  Nesse diapasão,  encaminham-se os  autos  ao Exmo.
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Conselheiro  Relator,  nos  termos dos  arts.  291,  I  a  V,  §1º  e  §2º  e  292,  caput,  ambos  do

RITCM/PA.

É o relatório.

DECIDO:

Analisando  os  requisitos  do  art.  297  do  Regimento  Interno  do  TCM/PA,

verifico que a Representação presente preenche todos eles, quais sejam:

Art. 297. Serão recebidos no Tribunal como representação os documentos

encaminhados  por  agentes  públicos  comunicando  a  ocorrência  de

ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude

do exercício do cargo, emprego ou função.

§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:

I – chefe do Poder Executivo;

II – membros dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público;

III – responsáveis pelos órgãos de controle interno, em cumprimento ao

disposto no parágrafo único do art. 23 da Constituição do Estado;

IV – membros dos Tribunais de Contas;

V – servidores públicos;

VI – outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham essa prerrogativa

por força de suas atribuições legais.

§  2º  Aplicam-se à  representação,  no que couber,  as  normas  relativas  à

denúncia, inclusive quanto à admissibilidade e tramitação processual.
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Assim, preenchidos esses requisitos,  ADMITO A REPRESENTAÇÃO, para

determinar seu regular processamento, e na forma do §2º do art.  292 do RITCM, trago a

decisão ao conhecimento do Plenário, para a seguir encaminhá-la à Secretaria para cientificar

o Interessado sobre o seu inteiro teor, e após, à 6ª Controladoria para processamento regular

do processo nº 202002102-00.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos vinculantes expressos no art.

144, II e III do RITCM/PA, decido pela adoção de MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-017-FMS JACUNDÁ E CONTRATO Nº

20200230, firmado entre o FMS de Jacundá e a empresa ALTAMED DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS  LTDA-ME,  com  vigência  de  22/05/2020  a  20/11/2020,  por  restar

comprovado  fundado receio de grave lesão ao erário ou risco de ineficácia da decisão de

mérito,  nos  termos  dos  arts.  95  e  96,  II,  da   Lei  Complementar  Estadual  nº  109/2016,

determinando que sejam adotadas as seguintes providências pela Sra. LICIA CONCEIÇÃO

SOUSA, Ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Jacundá:

1- Sustação e suspensão, na fase em que se encontram, da Dispensa de Licitação nº 7/2020-

017-FMS, com valor adjudicado/homologado de R$1.921.073,50 (um milhão, novecentos e

vinte e um mil, setenta e três reais e cinquenta centavos), incluindo o Contrato nº20200230,

bem  como  de  qualquer  empenhamento  de  despesa  já  porventura  firmado  pelo  Fundo

Municipal de Saúde, até a apuração final dos  fatos;

2-  Diante  da  medida  de  sustação/suspensão  do certame licitatório  e  contratação  advinda,

acima imposta, fixo o prazo de 24h (vinte e quatro horas), a contar da comunicação desta

decisão, através da publicação da mesma junto ao Diário Oficial Eletrônico do TCM-PA, para

inserção de documentação comprobatória junto ao Mural de Licitações do TCM-PA, fazendo

constar, ainda, a suspensão do contrato e/ou empenhamento de despesa, em razão da decisão

cautelar proferida por este Conselheiro Relator;
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3-  Nos  termos  das  determinações  exaradas,  fixo  multa  diária, em  desfavor  do  Fundo

Municipal de Saúde de Jacundá - FMS, em caso de não atendimento, no importe de 3.000

(três mil) UPF’s-PA, pelo descumprimento desta decisão, em conformidade com o art. 283 do

RITCM/PA.

Encaminhe-se  os  autos  à  Secretaria  Geral  deste  TCM-PA  para  imediata

comunicação da Cautelar aplicada, através de publicação no Diário Eletrônico do TCM-PA e

via ofícios.

Retornem  os  autos  à  6ª  Controladoria  para  o  processamento  regular  da

representação.

 

Belém (PA), 26 de junho de 2020

Conselheiro Substituto Sérgio Dantas
Relator
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