MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
EXCELENTÍSSIMO SENHORA DOUTORA CONSELHEIRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRIBUIÇÃO

POR

DEPENDÊNCIA

AO

PROCESSO N. 2018/51114-1
TRÂMITE PREFERENCIAL.
URGÊNCIA PREVISTA NO ART. 42, VIII,1 DO
REGIMENTO INTERNO.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ vem
através do Procurador de Contas que esta subscreve, no desempenho de sua
missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e a
guarda da lei, nos termos delineados no art. 11 de sua Lei Orgânica (Lei
Complementar nº 9/1992, com redação dada pela Lei Complementar nº 85/2013)
e com fulcro nos artigos 130 da Constituição Federal e 41 da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Pará, oferecer a seguinte
REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
em face da (1) Secretaria Estadual de Transportes, representada pelo Sr. Kleber
Ferreira de Menezes; (2) ENGETERRA – Construções e Terraplanagem Ltda. inscrita
no CNPJ 01.100.046/0001-45, com sede na Rua da Providência, n. 1001-B,
Coqueiro, Ananideua/PA, CEP: 67015-206; (3) TERRAPLENA LTDA., inscrita no CNP
1

Art. 42. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade terão tramitação preferencial, os documentos e
processos referentes a: VIII - representações que possam resultar dano ao erário estadual ou
irregularidade grave;
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14.698.658/0001-23, com sede na Estrada da Maracacuera, s/n, Setor B – Qdr. 6,
Lote 1/2/3 e 11, Macacuera, Distrito Industrial de Icoaraci, Belém/PA, CEP:
66.815-140, pelos fundamentos de fato e de direito que se passa a expor.

I.

DOS FATOS.
No efetivo exercício de seus misteres constitucionais, o Ministério

Público de Contas do Estado do Pará instaurou Procedimento Administrativo
Preliminar de número 2018/0101-2 com o fito de requisitar, da Secretaria ora
representada, informações a respeito das seguintes contratações realizadas
mediante dispensa de licitação:
a) Dispensa de Licitação nº 04/2017, no valor de R$ 1.439.643,60,
publicada no DOE que circulou aos 01/11/2017, relativa à
contratação emergencial para construção 12 (doze) pontes em
madeira de lei. Empresa Contratada: Engebrayf Engenharia Ltda;
b) Dispensa de Licitação nº 01/2017, no valor de R$ 9.194.798,89,
publicada no DOE que circulou aos 11/11/2017, relativa à
contratação de empresa especializada na execução de serviços
de restauração asfáltica da PA-150, no subtrecho Jacundá (Km
333)/ Nova Ipixuna (Km 365,5), totalizando 32,5 km. Empresa
Contratada: Terraplena Ltda.;
c) Dispensa de Licitação nº 02/2017, no valor de R$ 9.194.798,89,
publicada no DOE que circulou aos 11/11/2017, relativa à
contratação de empresa especializada na execução de serviços
de restauração asfáltica da PA-150, no subtrecho Nova Ipixuna
(Km 365,5)/ Morada Nova (Km 398), totalizando 32,5 km.
Empresa Contratada: Engeterra Construções e Terraplanagem
Ltda.;
Atendida a requisição, a documentação fora encaminha a este

Parquet de Contas. Em minudente análise dos documentos acostados, verificouse que todas as dispensas foram justificadas com fulcro no inciso IV do art. 24 da
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Lei 8.666/932, ou seja, em hipóteses caracterizadas pela nota da emergência ou
da calamidade pública.
Ocorre que a situação emergencial justificadora das Dispensas de
Licitação de n. 01/2017 e 02/2017 fora, aparentemente, criada a partir da incúria
administrativa em vencer os tramites burocráticos necessários para a realização
do devido procedimento licitatório, com possível favorecimento às empresas
contratadas.
Em nenhum momento as contratações foram abalizadas em evento
anormal e imprevisível, o que faz por sugerir uma emergência surgida da desídia
administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, possivelmente
atribuível à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para
prevenir a ocorrência de tal situação, nos exatos termos ensinados há tempos
pelo Tribunal de Contas da União.3
Há mais.
O conteúdo da documentação colhida durante a apuração parece
indicar que as referidas contratações podem ter sido fruto de conluio,
encampado com o fim de favorecer determinadas empresas, frustrando o caráter
competitivo, impessoal e isonômico do sistema de compras públicas adotado
pelo ordenamento jurídico pátrio.
Eis a generalidade dos fatos, passemos ao direito e às minúcias do
caso.

II. DA CONEXÃO E NECESSÁRIA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO
PROCESSO N. 2018/51114-1

2

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.
3

Decisão nº 347/94, Plenário, DOU, 21 jun. 1994.
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A análise da documentação, encaminhada pela SETRAN a este
Ministério Público de Contas revelou que a contratação oriunda do processo de
Dispensa de Licitação n. 04/2017, embora calçada em justificativa emergencial
plausível, ao que aparenta, também fora maculada por acordo entre a empresa
contratada e a Administração Pública. Todavia, este procedimento, em razão das
peculiaridades fáticas e circunstanciais que lhes são comuns, foi objeto de
Representação autônoma, protocolizada sob o n. 2018/51114-1.
Ocorre que a identidade das causas de pedir e de alguns dos
pedidos – notadamente os liminares – de ambas as Representações, reclama a
reunião dos processos com o objetivo de se evitar julgamentos contraditórios.
Para tanto, diante do silêncio do Regimento Interno quanto à
possiblidade de reunião de processos em virtude de se mostrarem conexos entre
si, necessário que, nos termos do permissivo constante de seu art. 290, nos
socorramos das regras pertinentes à matéria, expostas na legislação processual
civil, que assim disciplina:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento
relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam

gerar

risco

de

prolação

de

decisões

conflitantes

ou

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles.

Desta sorte, como já referido, considerando a identidade de causas
de pedir e pedidos, bem como a possibilidade de prolação de decisões
conflitantes no bojo de ambas as representações, postula-se, desde já, pela
reunião dos processos para julgamento em conjunto.
III. DO DIREITO.
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A. DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA.
O consagrado direito à petição, de salvaguarda constitucional, é
instrumentalizado nos Tribunais de Contas através do manejo de representações
e denúncias. Visam ambos os institutos a um fim único: levar ao Tribunal de
Contas o conhecimento de ato administrativo reputado ilegal, ilegítimo, ou
antieconômico, clamando pela atuação da Corte na sua devida apuração e
correição.
O que difere, fundamentalmente, a denúncia da representação, é a
qualidade do sujeito ativo, posto serem as denúncias disponíveis a qualquer um
do povo, ao passo que as representações possuem rol de legitimados ativos
taxativamente expressos, correspondentes a determinadas autoridades públicas
com atribuição e dever de zelar pelo bom desempenho do controle externo.
No âmbito do Tribunal de Contas do Pará não é diferente.
Denúncia e representação são tratadas na mesma sessão da Lei
Orgânica, e sua regulação básica se extrai a partir dos art. 39 a 42 da LOTCE/PA.
Ei-los:
“Denúncias e Representações
Art. 39. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é
parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante
o Tribunal de Contas do Estado.
Art. 40. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá
referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser
redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do
denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de
prova ou indício concernente ao fato denunciado ou à existência de
ilegalidade ou irregularidade.
Art. 41. A representação deverá ser encaminhada ao Presidente do
Tribunal de Contas ou ao Conselheiro Relator, conforme o caso:
I - pelos titulares dos controles internos dos órgãos públicos, sob pena
de serem considerados responsáveis solidários;
II - por qualquer autoridade pública Federal, Estadual ou Municipal;
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III - pelas equipes de inspeção ou de auditoria;
IV - pelos titulares das unidades técnicas do Tribunal.
Art. 42. A fim de preservar direitos e garantias individuais, o Tribunal
de Contas dará tratamento sigiloso às denúncias e representações,
até decisão definitiva sobre a matéria.
Parágrafo único. O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção
administrativa, cível ou penal, em decorrência da denúncia, salvo em
caso de comprovada má-fé.”

Por sua vez, o Regimento Interno esmiúça o procedimento das
representações e denúncias do art. 226 ao artigo 234, deixando assente no art.
230 que “Julgada procedente a denúncia e depois de esgotado o prazo para

eventual recurso, a autoridade pública competente será notificada para as
providências corretivas e/ou punitivas cabíveis.”
Embora

o

artigo

230

só

se

refira

às

denúncias

julgadas

procedentes, sua aplicabilidade abrange também as representações, de acordo
com a norma extensiva prevista no art. 234 “Aplicam-se às representações, no

que couber, os dispositivos constantes dos arts. 227 a 233.”
Ora, não se pode haver dúvidas do cabimento da presente
representação, já que a conduta administrativa impugnada diz respeito à matéria
inequivocamente da jurisdição da Corte de Contas (contratos administrativos). De
outra banda, o autor da representação é o próprio Ministério Público de Contas, a
quem a Constituição Federal atribuiu a missão de zelar pela ordem jurídica no
âmbito dos Tribunais de Contas, e que é, evidentemente, autoridade pública
estadual nos exatos termos no inciso II, do art. 41 da Lei orgânica do TCE.
Aliás, a legitimidade e o protagonismo do Ministério Público de
Contas no oferecimento de representações é ilação que se extrai da própria lógica
do sistema dos Tribunais de Contas.
O que se pretende, portanto, por meio desta representação, é
provocar a exata conduta administrativa, compatibilizando-a com a lei e
jurisprudência dos TC´s, de modo que contratações rotineiras não se dêem
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através de dispensa emergencial criada a partir da incúria administrativa – seja
ela dolosa ou culposa.
B. DA

DISPENSA

POR

EMERGÊNCIA

CRIADA

PELA

DESÍDIA

ADMINISTRATIVA
É a Constituição Federal que torna obrigatório o dever de promover
prévia e devida licitação como requisito para a formalização dos contratos
administrativos, como bem estampa seu art. 37, inciso XXI, a seguir colacionado:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes,

com

cláusulas

que

estabeleçam

obrigações

de

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e

econômica

indispensáveis

à

garantia

do

cumprimento

das

obrigações.

A despeito da regra ser a licitação, é a própria Constituição Federal
que autoriza a contratação direta, isto é, sem o manejo dos tramites licitatórios
ordinários, desde que a circunstância esteja prevista em lei e que se funde em
algum

interesse

público

igualmente

prestigiado

em

nosso

esquema

constitucional.
Neste viés, o art. 24 da Lei 8.666/93 traz uma extensa passarela de
incisos tratando de casos em que, apesar de possível o uso do procedimento
licitatório, será ele dispensável, na medida em que algum outro interesse público
relevante se sobreponha ao dever licitatório.
Dentre eles, nos chama especial atenção o previsto no inciso IV, do
art. 24, que trata das chamadas dispensas emergenciais. In verbis:
p. 7

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.

Captando a ratio legis, calha trazer à fiveleta o escólio doutrinário
de Joel de Menezes Niehbur4:
“Para os fins de dispensa, o vocábulo emergência quer significar
necessidade de contratação que não pode aguardar os trâmites
ordinários de licitação pública, sob pena de perecimento do interesse
público, consubstanciado pelo não atendimento de alguma demanda
social ou pela solução de continuidade de atividade administrativa.
Com o escopo de evitar tais gravames, autoriza-se a contratação
direta, com dispensa de licitação pública.”

De outra banda, sobre o assunto bem anota o administrativista e
colega de Ministério Público de Contas, Lucas Rocha Furtado5:
“É preciso que a situação de urgência ou de emergência seja
imprevisível. Seria absolutamente descabido que o administrador,
sabendo que determinada situação iria ocorrer, e que sua ocorrência
obrigaria a celebração do devido contrato, não adotasse as medidas
necessárias à realização do procedimento licitatório. Jamais a inércia
do administrador poderá justificar a adoção de contratos emergenciais,
conforme já observamos.”

Outra lição que não pode passar ao largo, é a de Marçal Justen
Filho6:

4

NIEHBUR, Joel Menezes. Licitação pública e contrato administrativo, 2. Ed. rev. E ampl. 1. Reimpr. Belo
Horizonte, Editora Fórum, 2012, pg. 115.
5

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitações e contratos administrativos, 4ª ed. atual. Belo Horizonte,
Editora Fórum, 2012.
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“(...) a urgência deve ser concreta e efetiva. Não se trata de urgência
simplesmente teórica. Deve ser evidenciada a situação concreta
existente, indicando-se os dados que evidenciam a urgência.
Suponha-se, por exemplo, uma aquisição de medicamentos a ser
efetivada pela Administração Pública. Colocada a questão em termos
gerais, nunca caberia a licitação. Sempre seria possível argumentar
que a demora na aquisição de medicamentos traria prejuízos à saúde
pública. Como decorrência, a aquisição de medicamentos nunca se
sujeitaria a prévia licitação. A solução é claramente equivocada, eis
que o fundamental reside na relação entre a necessidade a ser
atendida e a solução concreta adequada. Em muitos casos, a
Administração dispõe de tempo suficiente para realizar a licitação e
promover o contrato que atenderá à necessidade. O problema reside
na impossibilidade de aguardar o tempo necessário à licitação para
adquirir os remédios. A demonstração da necessidade concreta
significa

que

a

Administração

deve

indicar

as

quantidades

necessárias de medicamentos para atender aos doentes e as
quantidades de que dispõe em estoque.”

Por sua vez, a iterativa jurisprudência do TCU é de meridiana
clareza em estatuir que se é passado mais de 30 dias do chamado fato urgente
para a contratação, a dispensa por emergência é ilegal:
3.16.4. O Tribunal de Contas da União dá um parâmetro importante:
se a contratação emergencial demorar mais que trinta dias da
ocorrência do fato que a justifica, o TCU não considerará que existiu
emergência, já que em trinta dias teria sido possível realizar ao
menos um convite, que suprisse ao menos parte da necessidade, que
a seguir poderia ser licitada em sua totalidade pela modalidade
adequada, se essa não for o próprio convite. Não quer dizer o TCU
que irá aceitar que contratação ocorrida em uma semana do fato será
acatado como emergencial, mas uma coisa é certa: passaram-se mais
de 30 dias do fato, então emergência não existiu. Esse dado do TCU,
é claro, vale para a esfera federal apenas, mas já é um importante
parâmetro, porque com ele o TCU nos indica o que entende como
contratação emergencial em tempo razoável. (Número Interno do

6

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 12ª ed., São Paulo,
Editora Dialética, 2008.
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Documento: AC-0158-01/10-2, Colegiado: Segunda Câmara, Relator:
AROLDO CEDRAZ, Processo: 015.545/2007-3)

Do

escólio

legal,

doutrinário

e

jurisprudencial

se

extraem

conclusões que se entrelaçam, quais sejam: a dispensa emergencial terá vez
quando o prazo para atender o atendimento do interesse público não for
compatível com o tempo de dar cabo a um procedimento licitatório, devendo a
situação de urgência ter a nota da imprevisibilidade, bem como se configurar
como urgência concreta e efetiva, devidamente comprovada nos autos. Além do
mais, a contratação deve envolver a contratação estritamente necessária para
vencer o período emergencial, e que passados mais de 30 dias da necessidade
pública para a contratação estará demonstrada a ilegalidade no manejo de tal
espécie de contratação direta.
Pois bem.
Passemos a analisar a hipótese em cotejo.
Como já adiantado no pórtico da presente representação, as
contratações

diretas,

havidas

sub occulli, decorrem, aparentemente, de

“urgência” criada pela inércia da SETRAN e sua incúria em promover o devido
procedimento licitatório7. Senão vejamos o que consta dos autos.
Os

processos

administrativos

2017/480308

e

2017/402047,

referentes às Dispensas de Licitação de n. 01/2017 e 02/2017, foram
oficialmente deflagrados em 18 de setembro de 2017 e objetivavam, como já
referido, a execução de serviços de Restauração Asfáltica da Rodovia PA 150, no
subtrecho Jacundá/Morada Nova, em razão de graves falhas na prestação de
serviços de recuperação da rodovia anteriormente contratados pela SETRAN,
finalizados no ano 2014.

“ (...) a falta de planejamento adequado pelo administrador, principalmente quanto aos cronogramas dos
procedimentos licitatórios, não justifica a contratação direta por emergência. Várias decisões proferidas bem
antes dos atos em debate já convergiam nesse sentido, a exemplo do acórdão 25/1999, das Decisões
530/1996, nº 811/1996, nº 172/1996 e n º 347/1994, todos do Plenário, sendo esta última proferida em sede
de Consulta, portanto, de caráter normativo (...).” FONTE: TCU. Processo nº TC 007.215/2003-0. Acórdão
nº 1.454/2003 – Plenário. No mesmo sentido: Processo nº TC 009.052/2003-2. Acórdão nº 2.471/2004 – 1ª
Câmara.”
7
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Acontece que a execução defeituosa desses serviços era de
conhecimento da gestão maior da Secretaria de Estadual de Transportes desde,
pelo menos, o início do ano de 2016 e, até setembro de 2017, não tomara
qualquer providência realmente substantiva para solucionar os transtornos
causados pelas péssimas condições da PA-150.
Explique-se.
No ano de 2013, a SETRAN celebrou, junto à empresa CFA
Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda, o Contrato n. 38/2013, no
valor de R$ 114.486.716,77, com o objetivo realizar serviços de recuperação do
pavimento asfáltico da rodovia PA-150, no trecho que vai de Jacundá a Morada
Nova.
Ocorre que, logo após a conclusão dos serviços, surgiram danos na
pavimentação asfáltica, nesse e em outros trechos recém recuperados, o que
motivou uma série de denúncias e representações. Dentre elas, avulta de
relevância a representação oferecida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Marabá, dirigida, tanto a este E. Tribunal de Contas e processada
sob o n. 2016.50499-4, como à própria SETRAN.
Deste modo, podemos firmar que a situação de precariedade da
via, especificamente nesse trecho, era de conhecimento da Secretaria de
Transportes desde, no mínimo, 12 de fevereiro de 2016 – data de remessa do
Ofício n. 08/2016, oriundo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá,
informando o estado de deterioração da malha viária naquela região e cobrando
providências no sentido de acionamento das garantias legais, tendo em vista os
transtornos causados à população e à execução das atividades judiciais.
Sobredito expediente fora anexado ao processo n. 2013/11427-9,
que tinha por objeto o trabalho de fiscalização referente ao acompanhamento de
obras de grande vulto, realizado pela 4ª CCG no exercício de 2013 e culminou
com representação do Departamento de Engenharia do DCE, em razão da
existência de inúmeras irregularidades na execução das obras fiscalizadas.
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O julgamento dos processos fora concretizado no Acórdão n.
56.933, datado de 17 de agosto de 2017, onde o pleno do Tribunal de Contas do
Estado do Pará determinou, além da conversão da Representação em Tomada de
Contas Especial, que a SETRAN intimasse as empresas Sanches Tripolini Ltda e
CFA Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda., com o objetivo de que
estas refizessem, ao seu custo, os serviços mal executados de recuperação da
Rodovia PA-150.
Entretanto, avulta de importância ressaltar que não fora a decisão
oriunda deste Tribunal de Contas que descortinou, à gestão da SETRAN, as avarias
existentes na Rodovia PA 150, provocando as contratações cá guerreadas. O
estado de deterioração da via era conhecido pela Secretaria de Transportes desde
o início do ano de 2016.
Além do mais, desde 02 de março de 2016, a Secretaria já tinha
ciência da recalcitrância das empresas em reparar a rodovia com base na
garantia contratual, como ficou assente em reunião ocorrida no dia 02 de março
de 2016, no Gabinete da Secretaria de Estado de Transportes, presidida pelo
Secretário Kleber Menezes Ferreira – conforme podemos verificar a partir da
leitura da Ata de Reunião (fls. 27 – 2017/40204-7). Isto é, desde 2016 as
empresas não reconheciam a má execução na execução dos serviços e se
recusaram a realizar os reparos decorrentes da garantia contratualmente
prevista, fato que fora reafirmado em 2017 na ocasião da prolação do acórdão
56.933 do TCE.
Nesse breve apanhado, salta aos olhos que a SETRAN tinha, pelo
menos desde de fevereiro de 2016, inequívoca ciência da premência na
realização de obras de restauro da Rodovia PA 150. Todavia, mesmo passados
mais de um ano e meio, não foi a Secretaria capaz de assumir postura proativa
com o intuito de solucionar o problema: não acionou as vias judiciais a fim de
forçar o cumprimento das garantias contratuais, tampouco iniciou os expedientes
necessários

para

deflagração

de

procedimento

licitatório,

em

retardo

inadmissível, mas, valeu-se do passar do tempo e consequente avançar da
deterioração asfáltica com o objetivo de forçar o uso da contratação direta para a
realização dos reparos viários necessários.
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Estamos diante, portanto, de caso de urgência criada pela inércia
em planejar com o mínimo de antecedência as contratações necessárias para a
restauração da malha viária estadual. Com efeito, necessidade que já se previa
desde abril de fevereiro de 2016 não pode, jamais, justificar dispensa
emergencial formalizada em setembro de 2017.
Não se constata situação

emergencial, excepcional ou fato

extraordinário, que fugiria da previsibilidade ordinária do administrador. Em
verdade, repise-se, podemos deduzir que a situação emergencial se concretizou
pela desídia e má administração do gestor, ou seja, a dita urgência fora
ocasionada,

em

verdade,

pela

falta

de

planejamento

das

atividades

administrativas.
Como visto e a priori, a desídia administrativa, consubstanciada na
falta de planejamento das atividades administrativas, não pode ser interpretada
como urgência apta a avalizar a dispensa do procedimento licitatório.
O planejamento administrativo possui grande relevância para a boa
prestação do serviço público. Ao surgir como desdobramento do princípio
constitucional

da

eficiência,

orienta

as

relações

entre

a

organização

administrativa e seu ambiente de tarefas, prevendo, de modo tático e
estratégico, a necessidade de pessoal, estrutura, material e equipamentos.
É bem verdade que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União
passou a admitir a dispensa de licitação por emergência, tendo em vista a falta
de planejamento, desídia administrativa ou má gestão dos interesses públicos,
pois a inércia do gestor, seja ela de natureza culposa ou dolosa, não pode
culminar em prejuízo ao interesse público maior tutelado pela Administração8.

8 Se a situação fática exigir a dispensa, mesmo considerando a ocorrência de falta de
planejamento, não pode o gestor deixar de adotá-la, pois se assim proceder responderá não
apenas pela falta de planejamento, mas também pelos possíveis danos que sua inércia possa
causar. Acórdão 1667/2008-Plenário | Relator: UBIRATAN AGUIAR
A contratação direta é possível mesmo quando a situação de emergência decorre de falta de
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos públicos. A inércia do
servidor, culposa ou dolosa, não pode vir em prejuízo de interesse público maior a ser tutelado
pela Administração. Deve ser analisada, para fins de responsabilização, a conduta do gestor
público que não adotou tempestivamente as providências necessárias. Acórdão 285/2010Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER
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O entendimento pela regularidade desses procedimentos, todavia,
não concede respaldo jurídico à conduta omissiva do administrador – a quem cabe
a responsabilização e reprimenda pela não realização da licitação em momento
oportuno. A necessidade de reprimenda ao gestor desidioso é corroborada pela
pena de ouro Joel Niehbur:
“A priori, a situação de urgência não deve ser provocada pela incúria
administração pública, que tem o dever de planejar e prever todas as
suas demandas. É obrigatório que ela controle seus estoques,
procedendo à licitação pública antes que os produtos visados corram
o risco de faltar. No entanto, se o interesse público demanda realizar
a contratação direta, sem que se possa aguardar a conclusão de
licitação, é forçoso reconhecer a licitude da dispensa, mesmo que a
desídia de agente administrativo tenha dado causa à demanda.
(...)Tanto mais, para evitar tais situações, é imperativo que sobre os
ombros do agente administrativo relapso recaia forte reprimenda, para
o efeito de desencorajar comportamentos similares, desde que
respeitados os princípios informadores do processo administrativo
(...).”

Ocorre que as irregularidades não param por aí. No caso em tela,
além da urgência ter sido ocasionada pela incúria, é detectável possível ajuste
com o objetivo de beneficiar as empresas contratadas.
C. DOS INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR
DISPENSA
Na conformidade do já exposto, os processos administrativos
2017/40204-7 e 2017/48030-8, que deram origem às Dispensas de Licitação n.
01/2017 e 02/2017 foram deflagrados com o objetivo de realizar a restauração
asfáltica da Rodovia PA 150, no subtrecho Jacundá/Morada Nova, em razão de

É possível a contratação direta por dispensa de licitação mesmo quando a situação de
emergência decorrer de falta de planejamento, de desídia administrativa ou de má gestão dos
recursos públicos, se houver necessidade de defesa do interesse público em face da inércia da
Administração, sem prejuízo da responsabilização dos gestores que não providenciaram
tempestivamente o devido processo licitatório. Acórdão 1312/2016-Primeira Câmara | Relator:
WEDER DE OLIVEIRA
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graves falhas na prestação de serviços de recuperação da rodovia anteriormente
contratados pela SETRAN.
Analisando os procedimentos apontados, verifica-se que a Nota
Técnica n. 008/2017-DIRTEC-SETRAN, que iniciou ambos os processos de
dispensa de licitação, fora protocolizada pelo Diretor Técnico de Transportes no
dia 18 de novembro de 2017.
Ocorre que, esquadrinhando minuciosamente a documentação
encaminhada pela SETRAN, percebemos que os despachos seguintes, subscritos
pelo Secretário Kleber Ferreira de Menezes, são datados de 15 de setembro de
2017, isto é, são anteriores ao protocolo do documento que deu início ao
procedimento de dispensa. Segue o inteiro teor da documentação em questão:

A diferença de datas sugere
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que a decisão administrativa já estava tomada antes mesmo da demanda do
setor técnico, o que, no mínimo, demonstra atropelo procedimental.
Compulsando os arquivos das dispensas, também se percebe que
os ofícios de pesquisas de preços foram totalmente pobres e com déficit de
transparência. Com efeito, não consta nos ofícios de fls. 37 a 43 qualquer anexo
com a planilha de quantitativos já formulada pela SETRAN, mas mero convite
para comparecer pessoalmente na Secretaria para tomar conhecimento dos
serviços a serem prestados em reunião que peca pela transparência.
Tal fato culminou com a resposta positiva apenas pelas empresas
representadas, e que, coincidentemente, ofereceram preços idênticos aos
orçados anteriormente pela SETRAN sem qualquer desconto.
É eloquente que as propostas apresentadas pelas empresas
contratadas, TERRAPLENA LTDA e ENGETERRA, sejam idênticas em seus valores

globais e individuais, havendo similitude, inclusive, de centavos, revelando, de
modo evidente, que foram meras cópias do orçamento estimado da SETRAN, o
que não apenas sugere, mas escancara, que as empresas tiveram acesso ao
orçamento da Secretaria e a ele apenas aderiram.
A rigor, na pesquisa de preços para a contratação direta, as
empresas não deveriam ter acesso aos preços estimados pela administração
pública, de modo que ofertassem preços que realmente entendessem viáveis, e
que, em consequência, a comparação dos preços ofertados poderia trazer
efetivos descontos num ambiente mínimo de competitividade. Em verdade, a
pesquisa de preço prévia para a formalização de contratação direta é que deve
oferecer subsídios para o orçamento estimado da obra, e não o contrário.
Ao apresentarem propostas idênticas da estimada pela SETRAN, e se
valendo, inclusive, da identidade gráfica da Secretaria, o que fica evidente é que,
na ocasião das reuniões internas para tratar da contratação, ocorreu o
vazamento do orçamento estimado da obra, com possível captura do setor
interno de compras da pasta pelas empresas contratadas, que, diga-se, são
contratantes habituais junto ao órgão. Ao que parece, as duas empresas
detinham o mesmo arquivo digital contendo a planilha de preços e não se deram
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sequer ao trabalho de deletar os símbolos do Governo do Estado e da SETRAN. A
produção intelectual dos preços ofertados pelas contratadas na oportunidade da
pesquisa de preços é inequivocamente da lavra da SETRAN e isto é gravíssimo e
absolutamente inadmissível.
As contratações públicas, sejam elas oriundas de procedimentos
licitatórios ou contratações diretas, devem ser precedidas de efetiva pesquisa de
preços. Neste sentido, tanto para a execução de obras e serviços (art. 7º, §2º,
II)9, quanto para as compras (art. 15) – que sempre que possível, deverão ser
processadas por meio do sistema de registro de preços – a Lei de Licitações exige
a elaboração de orçamento dos valores praticados no mercado para o objeto
pretendido pela Administração.
O orçamento estimativo da contratação deve ser elaborado
mediante consulta a fontes diversificadas, a fim de conferir maior segurança no
que diz respeito à fixação dos valores dos itens ou serviços a serem adjudicados,
mostrando-se

inadequada

a

sua

elaboração

com

base

apenas

em consulta a fornecedores e que detém forte potencial de direcionamento.10
Mister que a Administração recolha a maior quantidade de
informações, elementos e referências possíveis, de modo a ponderá-los com o
intuito de definir o valor de referência mais próximo daquele praticado no
mercado.
Não por outro motivo a jurisprudência do TCU assentou que para a
estimativa do preço a ser contratado, faz-se necessário consultar as fontes de
pesquisas que sejam capazes de representar o mercado:

9

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
(...)
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
(...)
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;
10

Acórdão 1678/2015-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN
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A deflagração de procedimentos licitatórios exige estimativa
de preços que pode ser realizada a partir de consultas a fontes
variadas, como fornecedores, licitações similares, atas de
registros de preço, contratações realizadas por entes privados
em condições semelhantes, entre outras. No entanto, os
valores

obtidos

por

meio

dessas

consultas

que

sejam

incapazes de refletir a realidade de mercado devem ser
desprezados. Acórdão 868/2013-Plenário | Relator: MARCOS
BEMQUERER
A estimativa de preço em licitações deve contemplar, entre
outros critérios, cotações com fornecedores, contratos de
outros órgãos e contratos anteriores do próprio órgão. Acórdão
3684/2014-Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES

Nesse sentido, as estimativas de preços prévias às contratações
públicas devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis, tais como tabelas

referenciais

de

inequívoca

licitações de órgãos
registrados

em

públicos,

fidedignidade,

valores

sistemas de compras

atas de SRP, avaliação de contratos

adjudicados

(Comprasnet),
recentes ou

em

valores
vigentes,

compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições
idênticas ou semelhantes, preços ofertados na internet.
No caso específico de obras e serviços de engenharia, sejam eles
rodoviários ou não, as regras e os critérios para elaboração de orçamentos de
referência

devem

se

basear

precipuamente

nos

sistemas

oficiais

de

custo (Sinapi e Sicro). Tais referenciais consideram, de forma direta ou indireta, os
parâmetros salariais e outras disposições de instrumentos de negociação coletiva
de trabalho na formação de custos com a mão de obra.
Devem, assim, ser priorizadas consultas ao Sicro e ao SINAPI11, em
detrimento de pesquisas com fornecedores, cuja adoção deve ser tida como
prática subsidiária.12

11

A Administração Pública deve observar, em suas licitações de obras e serviços de engenharia, os

referenciais oficiais de mercado, em especial o Sinapi e o Sicro, justificando tecnicamente a adoção
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Eventuais

contestações

acerca

dos

valores

dispostos

no Sinapi, no Sicro e em outros sistemas oficiais de custos utilizados como
parâmetro de verificação da economicidade da contratação somente são
possíveis de serem aceitas mediante a apresentação de justificativas técnicas
adequadas e fundamentadas que demonstrem particularidades da obra que não
estejam contempladas naqueles sistemas.13
É essa a jurisprudência pacífica do controle externo brasileiro:
A substituição das composições indicadas nos sistemas
referenciais de preços de obras públicas por outras,
elaboradas a partir das peculiaridades do empreendimento,
somente pode ser admitida nos casos específicos em que a
obra ou o serviço, por suas características únicas, em muito se
diferencia da situação padrão, considerada na elaboração do
sistema referencial, devidamente comprovadas. Situações que
pouco se afastam dos parâmetros consagrados em sistemas
referenciais
de
preços
amplamente
utilizados
pela
Administração e pelo TCU, a exemplo do Sicro, em regra não
se mostram hábeis a autorizar a modificação das composições
neles consideradas. Acórdão 1352/2015-Plenário | Relator:
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Nos processos de fiscalização de obras, presume-se que os
referenciais oficiais da Administração refletem os preços de
mercado, razão pela qual podem e devem ser considerados
para a análise de adequação de preços e apuração de
eventual superfaturamento. Alegações em contrário devem ser
comprovadas com base em elementos fáticos que permitam
afastar os preços de referência utilizados pelo TCU. Acórdão
2654/2015-Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES
A adoção do Sinapi e do Sicro como parâmetro de verificação
pelo TCU se afigura dentro dos contornos de legalidade e de
aferição da economicidade da contratação, autorizados pelo
art. 70, caput, da Constituição Federal, devendo a adoção de
valores divergentes ser fundamentada mediante justificativas
técnicas adequadas. Acórdão 454/2014-Plenário | Relator:
AUGUSTO SHERMAN

de valores distintos dos constantes desses sistemas. Acórdão 2056/2015-Plenário | Relator:
AUGUSTO NARDES
12

Acórdão 1445/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo)

13

Acórdão 296/2017-Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES
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De antemão é preciso esclarecer que não é aceitável a inclusão do
fator chuva como excludente da validade do SINAPI e do SICRO nos orçamentos
de obras rodoviárias, pois a precipitação de chuvas ordinárias não repercute de
modo significativo sobre os custos dos empreendimentos, além de ser
contrabalanceada por fatores não considerados na formação do preço de
referência, como fator de barganha, economia de escala, valor residual
subestimado no cálculo das depreciações dos equipamentos, produtividades
ultrapassadas, entre outros.

14

Outrossim, tanto SINAPI quanto SICRO, são

regionalizadas, levando em consideração as peculiaridades locais.
No presente caso, resta claro que o orçamento de preços das
empresas foram mera réplica do orçamento estimado realizado pela SETRAN,
sem qualquer tipo de desconto, o que sugere captura interna do setor
administrativo da Secretaria em prol das contratadas. Ademais, não se tem
sequer a fonte da pesquisa dos preços estimados pela SETRAN.
Desse modo, fica a impressão, ou a certeza, de que os preços
utilizados na dispensa foram orçados mais com o propósito de atender ao caráter
formal da lei do que com o intuito de viabilizar uma contratação eficiente para o
poder público, ou seja, a preços de mercado. Como se sabe, o princípio da
vantajosidade constitui interesse do qual o administrador público não pode dispor,
razão por que a conduta que negligencia a observância do citado princípio merece
a devida correção dos órgãos de controle do Estado.
Ao fim e ao cabo, o conjunto de atos identificados no presente petitório – da
dispensa por urgência fabricada passando pela identidade gráfica e de preços
das contratadas - sugerem possível direcionamento da contratação e prévio
acerto de preço com as contratadas, tudo em prejuízo das regras de
impessoalidade e economicidade que devem direcionar a ação administrativa.

D. DA

FALTA

DE

PESQUISA

DE

PREÇOS

E

DO

POSSÍVEL

SUPERFATURAMENTO

14

Acórdão 1637/2016 Plenário, Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zymler.
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Como já adiantado no tópico anterior, as contratações públicas,
sejam elas oriundas de procedimentos licitatórios ou contratações diretas, devem
ser precedidas ampla e efetiva pesquisa de preços que resultem na detecção do
valor de mercado do objeto contratual pretendido pela Administração.
Na hipótese em tablado e conforme já explanado alhures, a
Secretaria Estadual de Transportes outorgou, às empresas TERRAPLENA LTDA e
ENGETERRA, a execução dos serviços de restauração asfáltica da PA 150 sem
realizar, ao nosso ver, efetiva e substancial pesquisa de preços para elaboração
de composição de custos das obras, de modo a viabilizar a confrontação dos
valores praticados no mercado com os cobrados pelas contratadas.
Na verdade, a contratação seguiu o trâmite inverso do normal, já que
a SETRAN já detinha um preço estimado sem esclarecimento de qual o método
fora utilizado para sua formação, e, ao fim e ao cabo, a pesquisa de preços
posterior junto aos fornecedores só serviu para que eles aderissem ao preço
previamente estimado.
Anote-se

que

foi

o

próprio

controle

interno

da

SETRAN,

materializado nos doutos pareceres da advocacia pública acostado aos autos, da
lavra tanto da Dra. Ana Carla Cal Freire de Souza e Dr. Ophir Filgueiras
Cavalcante Júnior, que mencionam a necessidade de se certificar acerca da
adequação com o mercado dos valores contratados, o que, pelo menos até o envio
da documentação ao MPC, não estava juntado aos autos.
Tal quadra fática pode ter gerado de prejuízo ao erário. E, ao que
parece, o risco se concretizou e o dano se tornou efetivo, descortinando
censurável superfaturamento.
A título de exemplo, pinçamos o item 2.2 das planilhas de preços
apresentadas pelas empresas contratadas, referente ao custo unitário de CBUQ –
capa rolamento AC/BC, que foi contratado pelo valor de R$ 559,60 por tonelada.
Analisando a Tabela SICRO 2, que traz referências do DNIT acerca do Sistema de
Custos Rodoviários, verificamos que, em novembro de 2016, isto é, menos de um
ano antes do início das obras, o preço unitário total, por tonelada de CBUQ – capa
rolamento AC/BC, estava previsto em R$ 115,10.
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Acaso confirmado, o superfaturamento importa em violação às
normas atinentes às compras públicas, ensejando a responsabilidade dos
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envolvidos e a devolução dos valores a maior pagos, o que deverá ser aferido pela
unidade técnica.
Enfim, o conjunto de irregularidades tratadas na hipótese em cotejo
é relevante e detém materialidade (contratação de mais de 18 milhões de reais) e
sugere o conserto entre agentes administrativos e empresas privadas no
direcionamento

de

vultosos

contratos

administrativos,

violando-se

regras

comezinhas de impessoalidade.
Acaso confirmadas as suspeitas, demanda-se severa reprimenda
por parte deste Tribunal de Contas, que além de declarar multa ao agente
pública responsável, deve vedar sua assunção a cargos em comissão ou função
gratificada na administração pública estadual, além de estender eventual
responsabilidade ressarcitória, caso detectada, a ele, à empresa contratada e
todas as outras que participaram do simulacro, bem como declarar-lhes suas
inidoneidades, nos termos dos arts. 85 e 86 da LOTCE.
Que fique claro que, segundo a jurisprudência do TCU, a sanção de
declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública
Federal (art. 46 da Lei 8.443/1992) pode ser aplicada em razão de fraudes
praticadas em processos de dispensa de licitação.15

16

De outra banda, a declaração de inidoneidade de licitante, prevista
no art. 46 da Lei 8.443/1992, independe da existência de prejuízo ao erário ou da
obtenção de vantagem indevida, bastando para a aplicação da sanção a
verificação de fraude à licitação.17Não obstante a candente necessidade de
averiguação dos preços praticados no mercado antes de proceder a dispensa,
não foi trazido aos autos qualquer documento idôneo a comprovar a aferição dos
valores praticados.

15

Acórdão 1296/2017-Plenário | Relator: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

16

A sanção de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) pode ser aplicada às empresas que se utilizam de
ardil para obterem vantagem, para si ou para outrem, em contratações diretas com o Poder Público.
Acórdão 185/2018-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN
17

Acórdão 1230/2017-Plenário | Relator: ANA ARRAES
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E. DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DO
ASFALTO NO PARÁ
Não é novidadeiro, e chega a ser senso comum, que as obras de
pavimentação rodoviária sofrem de um habitual déficit de qualidade que acabam
por descambar na baixa durabilidade do asfalto nas estradas paraenses, e
porque não dizer, em incremento na insegurança do tráfego rodoviário.
Nesse sentido, é a própria ATRICON, associação dos membros dos
Tribunais de Contas, que revelam boas práticas do controle externo nas
auditorias sobre a qualidade do asfalto.
Dentre elas, duas se destacam e, ao nosso ver, demandam
expedição recomendatória à SETRAN e, por que não, medidas a serem tomadas
pelo próprio TCE na ocasião de suas auditorias fiscalizatórias.
A primeira, se refere à experiência colhida no âmbito do TCDF18.
No âmbito do TCDF se desenvolveu programa de auditoria com
sofisticados testes de qualidade do asfalto empregado:
As amostras da capa asfáltica são extraídas com a ajuda de uma
sonda rotativa e analisadas em laboratório. São feitos diversos testes
que avaliam, por exemplo: a composição da massa asfáltica; os
índices de compactação do asfalto; a espessura e a densidade das
camadas; e os materiais aplicados. Também é feita, in loco, a análise
do nivelamento da pista, com ajuda de uma trena especial. “O
Tribunal avalia tanto a questão legal e econômica, quanto técnica
para que a população do Distrito Federal tenha acesso a um asfalto
de qualidade, durável e com preço justo”, afirma o presidente do
TCDF, Conselheiro Renato Rainha.

No dia 23 de setembro de 2016, o TCDF inaugurou o Laboratório de
Controle Externo de Obras Públicas, que está sendo utilizado para análise de solo
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e asfalto. A unidade, que levou um ano para ser montada e equipada, permitirá
ao corpo técnico do Tribunal avaliar obras de pavimentação em todas as suas
etapas, desde a preparação do solo até a aplicação da última camada, que é a
capa asfáltica.
Ao todo, foram investidos cerca de R$ 380 mil no laboratório, sendo
aproximadamente R$ 50 mil na reforma do espaço e R$ 330 mil na compra de
máquinas e equipamentos, que têm capacidade para realização de até 14 tipos
diferentes de testes. Entre esses equipamentos está o forno NCAT, uma máquina
capaz de calcular com precisão o teor de betume efetivamente utilizado na
pavimentação. Há ainda prensa para ensaios de compactação de asfalto e solo;
viscosímetro (para avaliar a viscosidade do material betuminoso); balança;
estufas; paquímetro para medir a espessura; entre outros equipamentos.
Na opinião da chefe do Núcleo de Fiscalização de Obras do TCDF,
Adriana Cuoco Portugal, esse tipo de acompanhamento potencializa o
controle exercido pelo TCDF. “A fiscalização concomitante minimiza
problemas futuros no pavimento e promove uma melhoria na
execução das obras, tendo em conta que a sensação de fiscalização
permanente induz as empresas contratadas a desempenhar um
serviço dentro dos padrões técnicos”, ressalta.

Outra prática tida como vencedora é a experimentada pelo
TCE/GO.19
Para conhecer melhor a qualidade dos serviços realizados nas obras
rodoviárias do Estado de Goiás, e assim prevenir danos aos cofres públicos o
Tribunal de Contas do Estado de Goiás decidiu investir no aprimoramento de
seus procedimentos de fiscalização “in loco”, buscando ajuda na tecnologia.
Nesse sentido, desde 2012 o TCE-GO implementou, nas suas
atividades fiscalizatórias, a utilização de um laboratório móvel equipado com
instrumentos que permitem a realização de testes para aferir a qualidade do
asfalto nas estradas goianas. A iniciativa adotada pelo TCE-GO tem se
19

https://boaspraticas.atricon.org.br/inovacao-e-efetividade-na-fiscalizacao-de-obras-rodoviarias/
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consolidado no âmbito do controle externo, com o reconhecimento pelos
tribunais de contas brasileiros e por outros órgãos de controle como uma
ferramenta inovadora e indispensável que agrega valor e efetividade às ações de
fiscalização de obras de infraestrutura. Seguem fotos do laboratório ambulante:
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Desde sua implantação a nova tecnologia tem conseguido impedir,
em Goiás, a continuidade de obras de pavimentação de má qualidade, obrigando
que as mesmas sejam refeitas sem a suspensão dos serviços. Tais experiências
são perfeitamente cabíveis de serem replicadas em solo paraense, posto que os
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problemas na execução das obras rodoviárias são semelhantes, e, no frigir dos
ovos, toda a celeuma gerada na contratação das obras aqui representadas
partiram de uma possível má execução originária
Os resultados alcançados nos últimos anos demonstram que com a
utilização do Laboratório, a fiscalização torna-se mais efetiva e permite a
correção preventiva, antes que o desperdício se concretize, possibilitando o
melhor emprego dos recursos públicos em obras rodoviárias.
Um exemplo desse resultado pode ser constatado numa das obras
fiscalizadas

no

âmbito

do

programa

de

governo

Rodovida.

Conforme

procedimentos realizados em auditoria, com o apoio do Laboratório Móvel foram
constatadas irregularidades que indicavam o comprometimento da qualidade e
da economicidade da obra, gerando potencial risco de dano ao erário, além de
prejuízo futuro aos usuários e ao meio ambiente. O valor total apurado nas
irregularidades alcançou o montante de 35 milhões de reais.
Em outra inspeção, o TCE-GO após constatar a ocorrência de
irregularidades como o teor de betume e granulometria do CBUQ fora dos limites
de projeto, grau de compactação da camada de base abaixo do especificado,
execução irregular de serviços de imprimação e pintura de ligação e ainda
diversas patologias, como desagregação, trincas, deformações e buracos no
revestimento recém-construído, determinou o refazimento das obras, cujos
serviços representaram o valor de mais de um milhão de reais (R$ 1.019.548,10)
A equipe técnica e os membros decisores do TCE-GO entendem que
a atuação do Laboratório Móvel tem sido fundamental para criar uma nova
cultura entre os empreiteiros quanto à vigilância na fiscalização, contribuindo
para a melhoria da qualidade do asfalto em Goiás. As experiências acumuladas
atestam que o uso da unidade móvel é justificável na medida em que detecta
inconformidades e determina a correção de falhas sem a necessidade de
paralisar a obra, o que representa um significativo ganho para o cidadão e para a
sociedade.
A experiência vencedora e reluzente de Goiás e Distrito Federal
recomendam que o mesmo se repita no âmbito do Pará. A sinergia dos órgão de
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controle interno da própria SETRAN e dos órgão de controle externo, como TCE e
MPC, induz que se expeça recomendação à SETRAN para que avalie a
possibilidade de se melhorar sua fiscalização de obras rodoviárias com a
execução de testes de qualidade na linha do que demonstrado em Goiás e DF,
inclusive com a recomendação de aquisição de equipamentos nos moldes dos
referenciados.
Ademais, é imperioso recomendar à SETRAN que também instale
balanças de pesagem obrigatória nas rodovias estaduais de grande porte, em
especial a PA-150, de modo que veículos acima da pesagem indicada não
trafeguem na via, ocasionando sérios danos ao aslfato e a trafegabilidade dos
demais veículos.
É

imperioso

que

se

recomende,

outrossim,

que

antes

do

recebimento das obras rodoviárias e, portanto, do pagamento das medições, que
se façam testes obrigatórios de qualidade, como os ensaios com Viga Benkelman
(para verificação da qualidade do leito rodante, de forma que ele seja o mais
"liso" possível, isto é, sem saliência e depressões que incomodem o usuário e
também possam ser "portas de entrada" para algumas patologias), testes sobre
o grau de compactação das camadas do pavimento, inclusive o revestimento
asfáltico, bem como os ensaios de Ponto de Amolecimento - Método do Anel e
Bola - e Ensaio de Ductilidade e índice de suscetibilidade térmica, sem prejuízo
de outros recomendados pelas normas técnicas, pelo DNIT e que a douta
unidade técnica de engenharia do TCE possa orientar.

F. DA

NECESSIDADE

DE

INSPEÇÃO

SOBRE

OS

PREÇOS

CONTRATADOS E DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO E
MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA SETRAN
Como se sabe, a inspeção, tal qual a auditoria, tem por finalidade a
obtenção de informação e conhecimento acerca da legalidade e resultados das
finanças, atividades, projetos, programas, políticas e órgãos governamentais.
Por intermédio de procedimentos específicos, aplicados no exame
de registros e documentos, e na obtenção de informações e confirmações, a
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inspeção colhe os elementos necessários para se verificar se determinada
situação está em conformidade com a legislação aplicável.
Os procedimentos de inspeção, no âmbito desta Corte de Contas,
estão previstos nos art. 82 e 83, do Regimento Interno:
Art. 82. Inspeção é o instrumento de fiscalização utilizado para suprir
omissões, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade de atos e fatos específicos praticados por qualquer
responsável sujeito à sua jurisdição, bem como para apurar denúncias
ou representações.
Art. 83. As Inspeções classificam-se em:
I - ordinárias: visam a suprir omissões, falhas ou dúvidas e esclarecer
aspectos atinentes a atos, documentos ou processos em exame,
podendo ser determinadas pelo Diretor do Departamento de Controle
Externo, pelo Relator ou pelo Tribunal Pleno, conforme o caso;
II - extraordinárias: têm como objetivo o exame de fatos ou
ocorrências cuja relevância ou gravidade exija apuração em caráter
de urgência, e serão ordenadas pelo Tribunal Pleno, por proposta do
Relator ou do Ministério Público junto ao Tribunal.
Parágrafo único. O ato que determinar a inspeção extraordinária
indicará o objeto e assinará o prazo para a sua realização e
encaminhamento do relatório conclusivo ao Relator, competindo ao
Tribunal Pleno decidir sobre a prorrogação desse prazo, se necessário

Como faz ressoar o trecho negrejado, a inspeção é o instrumento
de fiscalização natural para o esclarecimento fático de representações, pelo que,
tudo o que é lançado neste petitório, especialmente, seu suporte fático e jurídico,
haverá de passar pelo crivo inspecional da competente equipe técnica deste
Tribunal.
Assim, é necessário que se verifique se os preços contratados
estavam de acordo com aqueles praticados no mercado em condições reais de
competitividade, uma vez que, como já visto, as contratações se deram em
ambiente de provável conluio e sem o manejo de tabelas de custos oficiais.
Não se pode olvidar que as contratações diretas e a consequente
ausência de competitividade podem ter tido impacto direto nos preços
praticados, incorrendo em superfaturamento das contratações.
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Desta feita, torna-se imprescindível que a Unidade Técnica desta E.
Corte de Contas se debruce sobre a contratação em cotejo, de modo a aferir o
valor de mercado dos serviços efetivamente prestados pela contratada, fazendo
uso, para tanto, dos referencias de preço insertos na tabela SINAPI e SICRO, ou,
também, dos preços contratados em outras ocasiões, desde que em cenários de
real competitividade.
A

eventual

detecção

de

superfaturamento

ensejará

a

responsabilidade dos envolvidos e a devolução dos valores a maior pagos.
Cá chegando, não podemos olvidar que, caso seja detectado o
superfaturamento,

as

empresas

favorecidas

com

contrato

possivelmente

superfaturado também devem ser incluídas no rol de responsáveis pelo
ressarcimento, uma vez que o fato de a administração não ter cumprido seu
dever

de

verificar

a

economicidade

dos preços

ofertados

em

processo

de dispensa ou inexigibilidade de licitação, não isenta de responsabilidade a
empresa contratada por eventual sobrepreço constatado no contrato, uma vez
que a obrigação de seguir os preços praticados no mercado se aplica tanto à
Administração Pública quanto aos colaboradores privados, pois ambos são
destinatários do regime jurídico-administrativo relativo às contratações públicas.20
A inspeção do TCE também deverá se concentrar acerca dos
procedimentos que a SETRAN toma na ocasião das medições de obras rodoviárias
e no seu recebimento definitivo, avaliando os testes e ensaios que são realizados
para aferir a qualidade do asfalto e do serviço de engenharia prestado, e se tais
testes estão sendo suficientes para garantir uma boa qualidade das obras de
pavimentação asfáltica no Estado do Pará.
G. DA NECESSIDADE DE PROVIMENTO LIMINAR INAUDITA ALTERA

PARS
Todo órgão com atribuição de julgamento possui, inerentemente à
esta função, o poder e o dever de zelar pela efetividade de suas decisões.

20

Acórdão 1392/2016 Plenário (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zymler)
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É por isso que a Lei Orgânica do TCE/PA fez por prever em seu
artigo 88 a possibilidade de provimento cautelares pelo Tribunal.
Regulamentando o poder-dever da Corte em expedir medidas
cautelares, assim previu o Regimento Interno do TCE:
Art. 251. O Tribunal, no curso de qualquer apuração, determinará
medidas cautelares sempre que existirem fundamentos e provas
suficientes, nos casos de:
I - receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio;
II - risco de ineficácia da decisão de mérito;
III - inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano.

O MPC tem indiscutível legitimidade para requerer provimento
cautelar:
Art. 253. São legitimados para requerer medida cautelar:
I - o Relator;
II - o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal.
§ 1º A iniciativa da hipótese prevista no inciso I poderá ser mediante
proposta da unidade técnica ou de equipe de fiscalização.
§ 2º Na ausência ou inexistência de Relator, compete ao Presidente
do Tribunal a adoção de medidas cautelares urgentes.

Mais à frente o Regimento traz exemplos de medidas cautelares
passíveis de deferimento:
Art. 252. São medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal:
I - recomendação à autoridade superior competente do afastamento
temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que,
prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou
dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos
ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento;
II - indisponibilidade, por prazo não superior a um ano, de bens em
quantidade suficiente para garantir o ressarcimento dos danos em
apuração;
III - sustação de ato impugnado ou de procedimento, até que se
decida sobre o mérito da questão suscitada.
Parágrafo único. Será solidariamente responsável a autoridade
superior competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de
atender à determinação prevista neste artigo.

De fato, não se pode entender como exaustivo o rol de medidas
cautelares previstas no artigo 252 do Regimento Interno, haja vista ser atribuído
aos Tribunais de Contas, na dicção do STF, verdadeiro poder geral de cautela, de
modo a preservar a efetividade de suas decisões corretivas e/ou punitivas.
Tal conclusão fora sacramentada pelo Pleno do STF, em processo
cuja ementa é a seguir transcrita:
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU.
CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os
participantes de licitação têm direito à fiel observância do
procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa
ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União
tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação,
determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº
8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do
art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a
expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e
garantir a efetividade de suas decisões). 3- A decisão encontra-se
fundamentada
nos
documentos
acostados
aos
autos
da
Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório
e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem.
(MS 24510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado
em 19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00018 EMENT VOL-02144-02 PP00491 RTJ VOL-00191-03 PP-00956)

No bojo do acórdão, os Ministros do STF concordaram quase à
unanimidade com a premissa lançada pelo Ministro Celso de Mello:
“o poder cautelar também compõe a esfera de atribuições
constitucionais
do
Tribunal
de
Contas,
pois
se
acha
instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício, por essa
Alta Corte, das múltiplas e relevantes competências que lhe foram
diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da
República. Isso significa que a atribuição de poderes explícitos ao
Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei
Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que
por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a
adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir real
efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se
neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário
público”

A atribuição de um poder geral de cautela tem como consequência
a admissão de medidas cautelares atípicas, isto é, qualquer medida outra que,
embora não prevista expressamente na lei, mas que seja apta para sanar a lesão
ao erário e resguardar a jurisdição da Corte de Contas pode ser deferida pelo
TCE.
Pois bem.
No caso em estudo, mostra-se imperioso o deferimento de medida
cautelar que determine, em homenagem ao princípio da economicidade, que nos
processos de contratação vindouros de obra ou serviço de engenharia, seja pela
via licitatória, seja pela contratação direta, o orçamento estimativo da
contratação deva ser elaborado mediante consulta a fontes diversificadas,
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devendo a SETRAN priorizar consultas de valores em tabelas de custos oficiais,
como o SINAPI e o SICRO, em detrimento de pesquisas direta com fornecedores
interessados, cuja adoção deve ser tida como prática subsidiária e insuficiente.21
Ademais, a liminar deve determinar que a SETRAN empreenda
melhorias nos seus processos de contratação, evitando a captura de seus setores
administrativos por empresas habitualmente licitantes, fortalecendo o controle
interno e estimulando a segregação de funções.
Por fim, a liminar deve determinar a melhoria da transparência
ativa no sítio eletrônico da SETRAN, incrementando o controle social, para que
disponibilize ao público em geral, não apenas os dados do edital de licitação, mas
também das contratações diretas, as empresas contratadas e o os orçamentos
aceitos, bem como o contrato administrativo firmado.
Os pleitos cautelares devem ser coercitivos, com imposição de
multa por descumprimento, bem como obrigação de ressarcir o Erário pelo
pagamento a maior de contratos com sobrepreço. Outrossim, a referida medida
cautelar manterá eficácia até o julgamento final desta Representação, nos
termos do previsto no art. 252, III, do Regimento Interno.

IV. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará
vem, com suporte na fundamentação jurídica ora expedida, requerer:
a) a distribuição por dependência ao Processo n. 2018/04978-6,
tendo em vista a conexão entre as Representações;
b) o recebimento e o processamento da presente Representação;
c) o deferimento de medida cautelar inaudita altera pars
determine à SETRAN:

21

Acórdão 1445/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo)
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1. que nos processos vindouros de contratação de obra ou
serviço de engenharia, seja pela via licitatória, seja pela
contratação direta, o orçamento estimativo da contratação
deva ser elaborado mediante consulta a fontes diversificadas,
devendo a SETRAN priorizar consultas de valores em tabelas
de custos oficiais, como o SINAPI e o SICRO, em detrimento de
pesquisas direta com fornecedores interessados, cuja adoção
deve ser tida como prática subsidiária e insuficiente;
2. que a SETRAN empreenda melhorias nos seus processos de
contratação,
administrativos

evitando
por

a

captura

empresas

de

seus

habitualmente

setores
licitantes,

fortalecendo o controle interno e estimulando a segregação
de funções;
3. a melhoria da transparência ativa no sítio eletrônico do órgão,
incrementando o controle social, para que disponibilize ao
público em geral, não apenas os dados do edital de licitação,
mas também das contratações diretas, o conteúdo das
propostas contratdas bem como o inteiro teor do contrato
administrativo firmado.
d) a realização de inspeção nos moldes do art. 82 do Regimento
Interno, com o fito de apurar os fatos aqui narrados, com
especial detença na verificação da compatibilidade dos preços
contratados nas Dispensas de Licitação nº 01/2017 e 02/2017,
no valor de R$ 9.194.798,89, cada, com os custos previstos por
tabelas oficiais SINAPI e SICRO, bem como outros meios aceitos
pela jurisprudência do controle externo.;
e) a inspeção deverá ter como objeto também os procedimentos
que a SETRAN realiza na ocasião das medições de obras
rodoviárias e no seu recebimento definitivo, avaliando os testes e
ensaios que são efetivados para aferir a qualidade do asfalto e do
serviço de engenharia prestado, e se tais testes estão sendo
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suficientes para garantir uma boa qualidade das obras de
pavimentação asfáltica no Estado do Pará.
f) detectado superfaturamento e consequente prejuízo ao Erário, a
conversão da presente em Tomada de Contas Especial com
citação de todos os possíveis responsáveis bem como das
empresas fornecedoras beneficiadas e/ou em conluio;
g) no caso de não ser vislumbrado prejuízo ao erário, requer-se a
expedição de determinação corretiva e pedagógica à unidade
jurisdicionada para que nos processos de contratação vindouros,
o

orçamento

estimativo

da

licitação

seja

elaborado

mediante consulta a fontes diversificadas, devendo-se priorizar
consultas de tabelas oficiais de custo como SINAPI e SICRO, em
detrimento de pesquisas direta com fornecedores interessados,
cuja adoção deve ser tida como prática subsidiária;
h) no caso de não ser vislumbrado prejuízo ao erário, requer-se a
procedência definitiva da presente Representação, confirmando
os pleitos cautelares;
i)

em qualquer hipótese, requer-se a expedição de recomendação
direcionada à SETRAN para que, na ocasião da medições e
recebimentos de obras rodoviárias, sejam incrementados os
testes e ensaios da qualidade asfáltica, sem embargo de outros
sugeridos pela unidade técnica, nos seguintes moldes,:
1. a possibilidade de criação de um laboratório ambulante de
testes de qualidade asfáltica nos moldes dos já criados pelo
TCE-GO e TCDF, bem como a promoção de atuação conjunta e
sinérgica dos órgão de controle interno da SETRAN e os
órgãos de controle externo como TCE e MPC nessa missão;
2. a instalação de balanças de pesagem obrigatória nas
rodovias estaduais de grande porte, em especial a PA-150,
de modo que veículos acima da pesagem indicada não
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trafeguem na via, ocasionando sérios danos ao aslfato e a
trafegabilidade dos demais veículos.
3. a realização de testes obrigatórios de qualidade, como os
ensaios com Viga Benkelman (para verificação da qualidade
do leito rodante, de forma que ele seja o mais "liso" possível,
isto é, sem saliência e depressões que incomodem o usuário
e também possam ser "portas de entrada" para algumas
patologias),
4. a realização de testes sobre o grau de compactação das
camadas do pavimento, inclusive o revestimento asfáltico,
5. a realização de ensaios de Ponto de Amolecimento - Método
do Anel e Bola - e Ensaio de Ductilidade e índice de
suscetibilidade

térmica,

sem

prejuízo

de

outros

recomendados pelas normas técnicas, pelo DNIT e que a
douta unidade técnica de engenharia do TCE possa orientar.
j)

confirmado o direcionamento da contratação, a imposição da
penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança na Administração Estadual a
todos agentes públicos envolvidos por cinco anos, com fulcro no
art. 85 da LOTCE,;

k) confirmado o direcionamento da contratação, a declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público
Estadual das empresas representadas por cinco anos, com
fulcro no art. 86 da LOTCE;
l)

confirmadas as ilegalidades, a aplicação das multas previstas na
LTOCE, garantido-se sempre o contraditório e a ampla defesa aos
responsáveis apontados;

m) o monitoramento de todas as determinações e recomendações
porventura encetadas;
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n) a oitiva do Parquet de Contas em todas as fases do processo;
o) tudo o mais que for da atribuição do controle externo e decorrer
dos achados de inspeção ao longo do processo.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Belém, terça-feira, 24 de julho de 2018

PATRICK BEZERRA MESQUITA
PROCURADOR DE CONTAS
DOCUMENTOS JUNTADOS:
ANEXO.1 .Cópia

dos Processos Administrativos 2017/40204-7 e 2017/48030-8

que aqui declaro trasladados do PAP 2018/0101-2.
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