
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO – SEFIS

 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO – NUFIS 2

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO MARANHÃO

O Núcleo de Fiscalização II, por meio dos auditores signatários da presente representação,

vem respeitosamente perante V. Ex.ª, com fulcro no inciso VI do art. 43 c/c art. 46 da Lei

n° 8.258/2005 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, interpor

REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

INAUDITA ALTERA PARS

em face do Sr. Edésio João Cavalcanti, Prefeito, e da Sra. Camila Holanda Carneiro,

Presidente  da  CPL do Município  de  Turiaçu/MA,  sendo demonstrado  pelos  fatos  e

fundamentos aduzidos a seguir:



1. PRELIMINAR

           A presente Representação decorre do exercício regular da atividade de fiscalização

para verificar a legalidade, a economicidade, a legitimidade, a aplicação de subvenções e a

renúncia de receitas, assim como a eficiência, a eficácia e a efetividade de atos, contratos e

fatos  administrativos,  possibilitando  verificar  aspectos  fundamentais  previstos  na

Constituição Federal e em normas infraconstitucionais dos órgãos e entidades fiscalizados

por esta Corte de Contas, cuja competência foi designada a este Núcleo de Fiscalização II –

NUFIS II, por meio da Resolução TCE/MA nº 324 de 11 de março de 2020 e Resolução nº

326, de 22 de abril de 2020 e efetuada com fundamento na Constituição Federal, arts. 70 e

71; na Lei Orgânica deste TCE/MA, artigos 36, 44, IV; no Regimento Interno – TCE/MA.

2. DOS FATOS

A Prefeitura Municipal  de  Turiaçu/MA realizará  tomada de preços,  cuja

sessão  de  lances  está  prevista  para  o  dia  26/08/2021,  conforme  informações  resumidas

apresentadas a seguir:

Licitação Data/
Horário

Objeto

Tomada de Preços (TP)

012/2021
26/08/2021
10:00 horas

(...)  contratação  de  empresa  para  prestação
dos  serviços  de  recuperação  asfáltica  (tapa
buraco) no Município de Turiaçu (...)

 FONTE: Diário Oficial Estado do Maranhão  – Edições  em 11/08/2021(pag. 36) – Anexo – I. 

2.1 DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EDITAIS NO SITE DO MUNICÍPIO

Pesquisa  realizada  no  Portal  da  Transparência  de  Turiaçu/MA

(www.turiacu.ma.gov.br),  cujo  resultado  consta  no  Anexo  –  II,  indicou  que  não  foram

disponibilizadas no  site  do Município, as informações, os editais e respectivos anexos do

certame licitatório acima indicado.

De fato, o Portal da Transparência da Prefeitura de Turiaçu/MA se encontra

muito  desatualizado,  desde  abril  de  2021,  conforme  se  comprova  com  informações  do

Anexo – II.

Independentemente de existirem outras alternativas  para a disponibilização

virtual  de  informações  e  documentos  dos  certames  licitatórios  de  Turiaçu/MA,

aparentemente, não há justificativas plausíveis para a desatualização do Portal.



Considerando a data prevista para a realização da sessão de lances da tomada

de preços ora abordada, constatou-se que desde 11/08/2021, deixou de ser possível divulgar

em meios virtuais, as informações e o edital/anexos da tomada de preços em apreço, com a

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da sessão de lances, ficando evidenciada a violação

às disposições do § 2o, III do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 8°, § 1°, incisos IV e V, e §

2° da Lei nº 12.527/2011. 

No que diz respeito ao encaminhamento de “elementos de fiscalização” ao

SACOP, foi  constado que a  Prefeitura  de Turiaçu/MA o fez,  em 16/08/2021,  conforme

consta no (Anexo – III), portanto, observando o prazo regulamentar, visto que a sessão de

lances da citada tomada de preços está prevista para ser realizada em 26/08/2021.

Apesar de ter sido cumprida a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis,

estabelecida  pela  IN-34/2014-TCE/MA,  no  que  diz  respeito  ao  encaminhamento  de

informações e documentos ao SACOP, tal fato não reverteu a violação à previsão legal, que

estipula  a  antecedência  de  15  (quinze)  dias  para  a  colocação  de  informações  e  do

edital/anexos da tomada de preços em ambiente virtual.

É  necessário  destacar,  que  a  Prefeitura  de  Turiaçu/MA  vêm  usando  do

artifício  de  disponibilizar  as  informações  e  editais  das  tomadas  de  preços  que  realiza,

presencialmente e no SACOP, mas sempre com antecedência inferior à prevista legalmente.

Tal  postura,  acaba  por  prejudicar  potenciais  interessados  localizados  em

outras localidades distantes, que eventualmente se encontrem impedidos de comparecerem à

sede da Prefeitura.

Assim,  considerando  que  o  tipo  de  serviço  a  ser  contratado,  exige  a

implementação de procedimentos de cotação de preços, além de cálculos orçamentários de

certa complexidade, os quais se tornam mais facilitados, à medida em há disponibilidade de

maior prazo para realizá-los, não há como negar, que a supressão de alguns dias do prazo

mínimo legal para disponibilização do edital em ambiente virtual, instala desequilíbrio entre

participantes do município e de outras localidades.

Ademais, a análise das informações do Anexo – III (registros do SACOP),

atesta que o Município se utiliza do SACOP para divulgação da maioria dos editais/anexos

em  ambiente  virtual,  no  entanto,  não  informa  nos  “avisos”  das  tomadas  de  preços,  o

endereço eletrônico  do “mural”  do TCE/MA. Ao contrário,  informa nos “avisos” dessas

licitações,  o  endereço  do  Portal  da  Transparência,  mas  o  mantém  com  informações

desatualizadas. 



Dessa forma, diante das omissões identificadas, torna-se possível inferir que

esteja havendo obstrução proposital de acesso aos editais e anexos das tomadas de preços do

Município,  configurando  violação  grave  aos  princípios  e  às  normas  que  regulam  os

processos licitatórios.

A não disponibilização dos editais  e anexos, conforme acima mencionado,

configura violação ao princípio da legalidade, da transparência, da equidade e da eficiência,

cuja preservação é atribuição inerente à boa administração pública.

Dessa  forma,  conclui-se  não  existir  mais  condições  de  serem  adotadas

providências,  visando ao reestabelecimento do equilíbrio entre o direito  dos interessados

locais e de outras localidades, de terem acesso antecipado a informações e documentos do

certame licitatório em questão.

Em  razão  do  exposto,  torna-se  necessário  o  adiamento  do  certame,  com

republicação do “aviso”, comunicando a nova data da sessão de lances, seguida da efetiva

disponibilização das informações, do edital e dos anexos do certame, observando os prazos

legalmente estabelecidos.

O não cumprimento dos prazos legais para disponibilização dos editais das

licitações acima mencionadas,  em ambiente eletrônico que possibilite  acesso à distância,

como o Portal da Transparência de Turiaçu/MA e SACOP, viola o disposto no art.21, § 2º,

inciso III da Lei 8.666/93 c/c o §3° do art. 21 da Lei n° 8.666/93, que estabelece: “os prazos

são  contados  a  partir  da  última  publicação  do  edital  ou  ainda  da  efetiva

disponibilidade do edital, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde”. 

                  Foi observada a seguinte redação nos Avisos das Licitações publicados pela

Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA:

(..)  Edital  poderá  ser  consultado  gratuitamente  e
retirado diretamente na sala da Comissão Permanente
de  Licitação  –  CPL,  no  Prédio  da  Prefeitura
Municipal,  localizado na Rua Dr.  Paulo Ramos,  Nº
143,  Bairro  Centro,  Turiaçu/MA,  ou  pelo  e-mail:
cplturiacu.ma@gmail.com,  de  segunda a  sexta-feira,
no horário de expediente da CPL, das 8h às 12h, ou
pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu (...)

Observa-se que o Aviso da tomada de preços do Município de Turiaçu/MA,

informa e-mail para contatos de esclarecimentos, obedecendo às normas que regulamentam



as regras sobre publicidade oficial de certames licitatórios, mas as descumpre, quando não

informa número de telefone.

É  importante  frisar,  que  mesmo  havendo  a  disponibilização  de  e-mail  e

número de telefone, é necessário adotar medidas para que não ocorram irregularidades no

uso desses meios de comunicação, pois fica consumado desvio, quando os esclarecimentos,

repasse de informações e de editais/anexos, são condicionados à identificação do solicitante,

o  que  invariavelmente  ocorre,  principalmente  nas  situações  em  que  não  há  a  efetiva

divulgação das informações e editais em meio virtual, como no presente caso, conforme já

comentado anteriormente. 

A  não  disponibilização  de  informações dos  editais/anexos  de  certames

licitatórios no Portal da Transparência ou em qualquer outro ambiente virtual, dentro dos

prazos  estabelecidos  por  cada  lei  que  trata  de  forma  específica  de  cada  modalidade  de

licitação, obriga os potenciais interessados a comparecerem à sede da Prefeitura, visando à

obtenção dos documentos imprescindíveis à participação nas disputas.

Esse procedimento acarreta, em princípio, dois problemas centrais:  (1) falta

de transparência pelo descumprimento da Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011 e (2)

restrição à competitividade.

A  limitação  à  publicidade  e  à  transparência,  mencionadas  no  parágrafo

anterior,  eleva  a  patamares  acentuados,  o  nível  dos  riscos  de correr  direcionamento  dos

certames,  bem  como  o  não  alcance  de  uma  melhor  eficiência  administrativa  por  não

obtenção de proposta mais vantajosa para o Município, em flagrante descumprimento dos

princípios  da  legalidade,  isonomia,  competitividade,  publicidade,  impessoalidade  e

economicidade, explicitados no art. 3º da Lei 8.666/93: 

“Art.  3º A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio

constitucional  da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a

administração  e  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será

processada  e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da

probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§1º É vedado aos agentes públicos:

I  -  Admitir,  prever,  incluir  ou tolerar,  nos atos  de  convocação,  cláusulas  ou

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo

(...)” (GRIFO NOSSO)



                Assim,  qualquer  medida  que  obrigue  o  comparecimento  presencial  dos

interessados nas disputas à sede da prefeitura municipal, certamente levará a autoridade pública

a tomar conhecimento de antemão, acerca das empresas que estejam interessadas nos certames,

ferindo assim o direito ao sigilo e à equidade.

Ressalte-se que a publicidade das licitações e seus editais deve ser efetuada por

meio  da  internet,  tornando  desnecessário  e  irregular  obrigar  que  o  interessado  compareça

antecipadamente, in loco, para efetivamente obter os documentos indispensáveis à formulação

das propostas, conforme preconiza a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que no

seu art. 8°, § 1°, incisos IV e V, e § 2° que determina:

“Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente

de requerimentos,  a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas

ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar,

no mínimo:

IV  –  informações  concernentes  a  procedimentos  licitatórios,  inclusive  os

respectivos editais e resultados, em como a todos os contratos celebrados;

V - Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e

obras de órgãos e entidades;

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas

deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem,

sendo  obrigatória  a  divulgação  em  sítios  oficiais  da  rede  mundial  de

computadores (internet)”. (GRIFO NOSSO).

O  princípio  da  transparência  é  também  um  dos  pilares  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, na qual consta claramente a obrigação de divulgação na internet

dos  procedimentos  licitatórios  realizados  (art.  48  e  48-A,  da  Lei  Complementar  n°

101/2000).

Ao não disponibilizar na internet acesso às suas licitações, o gestor incorre

em descumprimento da Lei de Acesso à Informação e Lei de Responsabilidade Fiscal,

estando sujeito às sanções lá estabelecidas.

Por  todo  o  exposto,  restou  configurado  o  descumprimento  de  diversos

normativos  legais  pela  administração  contratante,  mormente  Lei  n°  8.666/93,  Lei



n°12.527/2011,  LC  101/2000  e  ofensa  aos  princípios  da  legalidade,  publicidade,

transparência e vantajosidade.

3. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR

Prevista  no  artigo  75,  da  Lei  n°  8.258/2005,  Lei  Orgânica  TCE/MA,  a

expedição de cautelar visa prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões.

No entanto, deve-se observar os requisitos necessários à concessão de medida

cautelar, quais sejam, o fumus boni juris e periculum in mora, a fim de que a cautelar seja

dotada  de  moderação  e  tenha  o  intuito  de  resguardar  os  princípios  constitucionais  e  o

interesse público.

Ao utilizar  o  erário  para a contratação de determinada obra ou serviço,  o

Poder Público se submete, ao regime jurídico das licitações e contratos administrativos, cujo

artigo 3º preconiza a garantia de isonomia de tratamento entre os licitantes, a sujeição à da

legalidade, e a busca pela proposta mais vantajosa, sob os aspectos financeiro e qualitativo.

Além disso, a maior vantajosidade materializa-se pela adequação e satisfação

do interesse coletivo que, em primeira instância, foi quem delegou a seus representantes a

responsabilidade de gerir a coisa pública.

A quebra dos princípios esculpidos na Lei nº 8.666/93 e 12.527/2011, limita a

participação de licitantes, impedindo o alcance da maior vantajosidade para a Administração

Pública.  No presente  caso,  restou demonstrado que houve descumprimento  de normas e

princípios  legais,  pois  a  não  divulgação  e  disponibilização  dos  Avisos  das  Licitações

manifestamente restringe a participação de licitantes.

Assim sendo, a presente representação demonstra de forma clara e inequívoca

a ocorrência de descumprimento constitucional, vez que o princípio da legalidade é basilar

para  a  atividade  administrativa,  conforme  previsto  no  art.  37,  caput,  da  Constituição

Federal.

Um elemento importante a ser levado em consideração, para a concessão de

medida cautelar, é a configuração do perigo da demora, que se constitui no presente caso, do

perigo da licitação ser consumada sem que a maior vantajosidade seja alcançada.

Entendendo-se assim demonstrado e materializado os requisitos ensejadores

da concessão de medida cautelar, pela presença do fumus boni iuris e o periculum in mora.



4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, com fulcro no art. 43, VI da LOTCE/MA c/c art. 268-A,

VI do Regimento Interno, este Núcleo de Fiscalização requer:

a) o conhecimento da presente Representação, nos termos regimentais, uma vez que atende

aos requisitos de admissibilidade;

b) a tramitação preferencial do processo, por revelar fato grave, nos termos do art. 152, V

e adoção do rito sumaríssimo, em conformidade com o art. 241, parágrafo único, ambos do

Regimento Interno do TCE/MA;

c) a expedição de medida cautelar, ‘inaudita altera pars’, nos termos do art. 75, da Lei n°

8.258/2005, Lei Orgânica TCE/MA, determinando ao Sr. Edésio João Cavalcanti, Prefeito,

e à  Sra. Camila Holanda Carneiro,  Presidente da CPL do Município de Turiaçu/MA,

que:

c.1)  procedam  à  suspensão  dos  atos  administrativos  referentes  à  Tomada  de  Preços  nº

012/2021,  e  que  efetuem  as  adequações  necessárias  para  garantir  a  total  publicidade  e

competitividade deste certame  reabrindo o prazo de  15 (quinze) dias para  apresentação de

propostas,  devendo a  contagem do prazo ocorrer  a  partir  da  efetiva  disponibilização  do

edital e anexos no Portal de Transparência do município, em obediência ao art. 8º, §1º, IV e

§2º da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação; 

d) a citação dos Representados, para, se assim lhes aprouver, apresentar defesa acerca dos

fatos e fundamentos constantes da presente Representação; 

e) Ao final, se constatadas irregularidades:

e.1) que sejam convertidos os autos em tomada de contas especial,  para levantamento do

dano ao erário;

e.2) que seja aplicada a multa prevista nos incisos II e III do art. 67 da LOTCE/MA; 

e.3) que seja imputado débito do montante não aplicado devidamente.

f)  Ao  final  da  instrução  determinar  a  juntada  de  cópia  do  relatório  final  e  da  Decisão

Plenária  às  contas  do exercício  2021 do fiscalizado,  para que repercutam na apreciação

destas, conforme §2º do art. 43 da Resolução 324/2020 TCE/MA.

São Luís (MA), 19 de agosto de 2021.

Samuel Rodrigues Cardoso Neto



Auditor Estadual de Controle Externo
Mat. 12.062 TCE/MA

Maria Natividade P Farias
Auditora Estadual de Controle Externo

Lider de Fiscalização 6
Mat. 10983

Flaviana Pinheiro Silva
Auditora Estadual de Controle Externo

Gerente de Fiscalização – NUFIS 2
Mat.  6908

 

 


