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EDITAL Nº 114/2020

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, pelo presente Edital, notifica, inclusive através de 
AR, o Sr. João Fernando Alves Costa, Prefeito do Município de Jiquiriça, 
para que tome conhecimento dos termos da denúncia apresentada e produza 
os esclarecimentos que entender necessários, respeitado o prazo regimental 
de 20 (vinte) dias, com vistas ao adequado saneamento dos autos do 
Processo e-TCM n° 03201e20. Findo o prazo, os autos serão relatados em 
Sessão Plenária nas condições em que se encontrarem. Saliente-se que o 
processo se encontra na Sede desta Corte, no Gabinete do Conselheiro 
Francisco de Souza Andrade Netto, para consulta ou vistas nos horários 
de expediente do Tribunal, diretamente ou através de representante(s) 
credenciado(s), nas formas das Leis nº 06/91 e nº 14/98.

Os documentos deverão ser apresentados exclusivamente, em meio 
eletrônico (pen drive, CD-ROM ou através do e-mail: gepro@tcm.ba.gov.br), 
em formato de arquivo “PDF” que faculte acesso as pesquisas e cópias (PDF 
Pesquisável).

Salvador, 28 de fevereiro de 2020.

Cons. PLÍNIO CARNEIRO FILHO
Presidente

EDITAL Nº 115/2020

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, pelo presente Edital, notifica, inclusive através de 
AR, o Sr. Colbert Martins da Silva Filho, Prefeito do Município de Feira de 
Santana, para que tome conhecimento dos termos da denúncia apresentada 
e produza os esclarecimentos que entender necessários, respeitado o prazo 
regimental de 20 (vinte) dias, com vistas ao adequado saneamento dos autos 
do Processo e-TCM n° 03164e20. Findo o prazo, os autos serão relatados 
em Sessão Plenária nas condições em que se encontrarem. Saliente-se que 
o processo se encontra na Sede desta Corte, no Gabinete do Conselheiro 
Francisco de Souza Andrade Netto, para consulta ou vistas nos horários 
de expediente do Tribunal, diretamente ou através de representante(s) 
credenciado(s), nas formas das Leis nº 06/91 e nº 14/98.

Os documentos deverão ser apresentados exclusivamente, em meio 
eletrônico (pen drive, CD-ROM ou através do e-mail: gepro@tcm.ba.gov.br), 
em formato de arquivo “PDF” que faculte acesso as pesquisas e cópias (PDF 
Pesquisável).

Salvador, 28 de fevereiro de 2020.

Cons. PLÍNIO CARNEIRO FILHO
Presidente
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EDITAL Nº 116/2020

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, pelo presente Edital, notifica, inclusive através 
de AR, o Sr. José Gonçalves de Oliveira, Prefeito do Município de 
Serrolândia, para que preste esclarecimentos acerca das medidas 
adotadas com vistas a regularização das falhas apontadas, no prazo 
regimental de 20 (vinte) dias, nos autos do Processo e-TCM n° 
03372e20. Findo o prazo, os autos serão relatados em Sessão Plenária 
nas condições em que se encontrarem. Saliente-se que o processo se 
encontra na Sede desta Corte, no Gabinete do Conselheiro Francisco 
de Souza Andrade Netto, para consulta ou vistas nos horários de 
expediente do Tribunal, diretamente ou através de representante(s) 
credenciado(s), nas formas das Leis nº 06/91 e nº 14/98.

Os documentos deverão ser apresentados exclusivamente, em meio 
eletrônico (pen drive, CD-ROM ou através do e-mail: gepro@tcm.ba.gov.
br), em formato de arquivo “PDF” que faculte acesso as pesquisas e 
cópias (PDF Pesquisável).

Salvador, 28 de fevereiro de 2020.

Cons. PLÍNIO CARNEIRO FILHO
Presidente

EDITAL Nº 117/2020

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, por meio do presente Edital, notifica o Sr. Magno 
Ferreira de Souza, Prefeito do Município de Itapicuru, e o Sr. Jardel 
Batista dos Santos, Pregoeiro Municipal, para que, nos termos dos arts. 
145, § 1º, do novo Regimento Interno, tome conhecimento dos autos do 
Processo e-TCM n° 03102e20, e apresente defesa, sob pena de revelia, 
no prazo de 20 (vinte) dias. Findo o prazo, os autos serão relatados em 
Sessão Plenária nas condições em que se encontrarem. Saliente-se 
que os autos se encontram na Sede desta Corte, no Gabinete do 
Conselheiro Substituto Antônio Emanuel A. de Souza, para consulta ou 
vistas nos horários de expediente do Tribunal, diretamente ou através de 
representante(s) credenciado(s), nas formas das Leis nº 06/91 e nº 14/98.

Os documentos deverão ser apresentados exclusivamente, em meio 
eletrônico (pen drive, CD-ROM ou e-mail), em formato de arquivo PDF que 
faculte acesso a pesquisas e cópias (PDF Pesquisável).

Salvador, 28 de fevereiro de 2020.

Cons. PLÍNIO CARNEIRO FILHO
Presidente

DESPACHOS DO CONSELHEIRO RELATOR FRANCISCO DE SOUZA 
ANDRADE NETTO

PROCESSO e-TCM n° 03201e20
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIQUIRIÇA

Despacho: “Versa o presente expediente, protocolado sob TCM nº 
03201e20MC, sobre denúncia com pedido de liminar apresentada pelo 
cidadão Sr. Fernando Symcha de Araújo Marçal Vieira contra o Sr. João 
Fernando Alves Costa, Prefeito Municipal de Jiquiriçá, em razão de supostas 
irregularidades no Edital do Pregão Presencial nº 007/2020, com vistas ao 
“fornecimento parcelado de pneus, câmara de ar, protetor e serviços de 
balanceamento, alinhamento e cambagem, para suprir as necessidades da 
frota de veículos e máquinas do município (pertencentes e locados)”.

No entendimento do denunciante, “o processo licitatório referente ao Pregão 
Presencial nº 007/2020, com sessão a ser realizada no dia 06/03/2020 é 
restritivo, pois faz delimitação abusiva que estabelece como limite máximo 
de 30 km da sede do município, bem como o objeto está subdivido em 
LOTES com serviços”.

Analisada a medida cautelar pleiteada, é de se observar, de logo, 
a ausência do “fumus boni juris”, que se constitui em condição “sine 
qua non” para a concessão da medida de urgência, porquanto não se 
vislumbre plausibilidade no direito alegado pelo denunciante, que não 
apontou, de forma clara e direta, a inconveniência ou ilegalidade da 
exigência da prestação dos serviços em local distante no máximo 30 km 
do Município de Jiquiriçá ou da subdivisão do objeto em lotes, tendo o 
denunciante se limitado a afirmar “que as medidas apontadas no edital 
são restritivas e afetam a ampla competitividade, portanto, atentando 
contra o artigo 3º da Lei 8.666/93”.

Cumpre registrar, por oportuno, que não se tem notícias da interposição 
de recurso administrativo pelas empresas participantes junto à Comissão 
de Licitação em razão das exigências editalícias, o que fragiliza, ainda 
mais, o peido de liminar apresentado.

Diante do exposto, considerando a ausência do “fumus boni juris”, 
INDEFIRO A LIMINAR pleiteada e determino a imediata notificação, 
inclusive através de AR, do Sr. João Fernando Alves Costa, Prefeito 
Municipal de Jiquiriçá, para que tome conhecimento dos termos da 
denúncia apresentada e produza os esclarecimentos que entender 
necessários, respeitado o prazo regimental de 20 (vinte) dias, contados 
a partir da publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCM/BA, devendo a 
Denúncia TCM nº 03201e20MC seguir o seu curso normal.”

Publique-se.

Salvador 28 de fevereiro de 2020.

PROCESSO e-TCM n° 03164e20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Despacho: “Versa o presente expediente, protocolado sob TCM nº 
03164e20MC, sobre denúncia com pedido de liminar apresentada pela 
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Estratégia 
e Soluções em Saúde, representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos de 
Santana, contra o Sr. Colbert Martins da Silva Filho, Prefeito Municipal de 
Feira de Santana, em razão de supostos vícios na Concorrência Pública 
nº 044/2019, “com o propósito de contratar empresa para ‘GESTÃO 
COMPLEMENTAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
DE HOSPITAL MATERNIDADE, DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E 
PREVENÇÃO AO CÂNCER, COM PERFIL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO’, conforme especificado no 
edital (anexo)”.

Como sabido, se constituem em condição “sine qua non” para a 
concessão de medidas cautelares o “fumus boni juris” ou fumaça do 
bom direito e o “periculum in mora” ou perigo na demora.

O “periculum in mora” se caracteriza pelo risco de decisão tardia, 
resultando em dano de difícil reparação, tendo a denunciante suscitado 
que a “não concessão da liminar permitirá que o processo licitatório 
prossiga eivado de vícios insanáveis de legalidade, com a abertura dos 
envelopes do preço, sessão marcada para a data de 21/02/2020, com 
a participação da única licitante, cuja habilitação é questionada neste 
writ, podendo culminar na contratação desta, sob o arreio da expressa 
violação as normas do procedimento” (grifo nosso), sendo certo que a 
petição ingressou no sistema e-TCM em 27 de fevereiro de 2020, ou 
seja, 06 (seis) dias após a realização da sessão pública de abertura de 
preços, não havendo falar, portanto, em “periculum in mora”, fulminando, 
por conseguinte, o pedido de liminar.

Diante do exposto, considerando a ausência do “periculum in mora”, 
INDEFIRO A LIMINAR pleiteada e determino a imediata notificação, 
inclusive através de AR, do Sr. Colbert Martins da Silva Filho, Prefeito 
Municipal de Feira de Santana, para que tome conhecimento dos termos 
da denúncia apresentada e produza os esclarecimentos que entender 
necessários, respeitado o prazo regimental de 20 (vinte) dias, contados 
a partir da publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCM/BA, devendo a 
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Denúncia TCM nº 03164e20 seguir o seu curso normal.”

Publique-se.

Salvador 28 de fevereiro de 2020.

PROCESSO e-TCM n° 03372e20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

Despacho: “Versa o presente expediente, protocolado sob TCM nº 
03372e20MC, sobre denúncia com pedido de liminar apresentada a este 
Tribunal de Contas dos Municípios pela empresa Prime Consultoria e 
Assessoria Empresarial Ltda. contra o Sr. José Gonçalves de Oliveira, 
Prefeito Municipal de Serrolândia, com vistas à suspensão liminar do 
Pregão Presencial nº 10/2020, designado para as 09:00 hs do dia 
03.03.2020, tendo como objeto a “contratação de empresa do ramo em 
Registro de Preços, para prestação de serviço de gerenciamento de 
sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustível, 
atendendo a necessidade das diversas Secretarias do município de 
Serrolândia - BA, conforme especificações deste Edital e seus Anexos”.

Na peça vestibular, a empresa denunciante alegou que “... o procedimento 
não merece prosperar, vez que eivados de vícios insanáveis que 
violam a legislação, a jurisprudência sedimentada desta Corte de 
Contas”, apontando (i) a impossibilidade de impugnação do edital por 
meio eletrônico, ocasionando onerosidade excessiva ao licitante, (ii) a 
impossibilidade de oferta de taxa de administração nula ou negativa, 
restringindo a competitividade e a obtenção do menor preço, e (iii) a 
ausência de exigência de Balanço Patrimonial e índices contábeis, em 
desacordo com o disposto no inciso III, do art. 27, combinado com os 
incisos I e II, do art. 31, da Lei Federal nº 8.666/93.

Do exame perfunctório da questão, denota-se que a empresa denunciante 
está se insurgindo contra o Pregão Presencial nº 10/2020, realizado 
pela Prefeitura Municipal de Serrolândia, por haver irregularidades na 
confecção de algumas cláusulas editalícias, ao incluir exigências ilegais 
e restritivas à competitividade, de modo a prejudicar a participação de 
possíveis licitantes e comprometer a própria essência do certame.

A primeira questão descrita no petitório refere-se à impossibilidade de 
impugnação do edital por meio eletrônico, ocasionando onerosidade 
excessiva ao licitante, não se afigurando razoável que, na era da 
informação, a empresa interessada seja obrigada a se deslocar à sede 
do ente realizador da licitação para protocolar sua impugnação ao edital, 
assistindo razão à empresa denunciante.

A segunda questão trazida à baila refere-se à impossibilidade de oferta 
de taxa de administração nula ou negativa, restringindo a competitivida-
de e a obtenção do menor preço.

Como bem pontuado nas razões da presente representação, o 
entendimento desta Corte, amparado na Jurisprudência autorizada do 
TCU, é no sentido de que a proibição de taxa negativa no documento 
editalício contraria a sistemática da legislação pátria.

Para corroborar o posicionamento adotado aqui, cabe transcrever 
decisão recente do TCU:

“Ou seja, este Tribunal possui firme jurisprudência no sentido 
de que o oferecimento de proposta com taxa de administração 
zero e/ou negativa por si só não implica necessariamente na 
inexequibilidade da mesma, devendo ser objeto de apuração 
em cada caso concreto segundo critérios objetivos definidos 
em edital. Dessa forma, inicialmente, o fumus boni iuris estaria 
presente.” (Processo TC 004.759/2018-4)

É descabida, portanto, a exigência editalícia.

Por fim, no tocante à ausência de exigência de Balanço Patrimonial e 
índices contábeis, em desacordo com o disposto no inciso III, do art. 27, 

combinado com os incisos I e II, do art. 31, da Lei Federal nº 8.666/93, 
também assiste razão à empresa denunciante, por se tratar de obrigação 
legal, a demonstração da solidez da empresa a ser contratada.

Em suma, restou evidenciado no caso em tela os requisitos necessários 
para a concessão de medida liminar, quais sejam, o “fumus bonis 
iuris” (fumaça do bom direito) e o “periculum in mora” (possibilidade de 
ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação), ante a irregula-
ridade verificada nas exigências editalícias aqui sublinhadas, de modo 
que, outra alternativa não resta a este Tribunal, senão conceder o pedido 
cautelar requerido na peça inaugural.

Por tais razões, fica deferido o pedido de concessão da medida cautelar 
pleiteada pela Requerente, empresa Prime Consultoria e Assessoria 
Empresarial Ltda., para a suspensão do Pregão Presencial nº 
10/2020 da Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de Serrolândia, 
marcada para realização às 09:00 hs do dia 03.03.2020, determinado 
por esta Corte de Contas, lastreado no Poder Geral de Cautela que lhe é 
conferido pela Carta Magna e reconhecido na Suprema Corte Brasileira, 
até ulterior deliberação.

Cientifique-se a Requerente da presente decisão, servindo a presente 
decisão como mandado.

Notifique-se o Prefeito do Município de Serrolândia da concessão da 
medida acautelatória, para seu cumprimento, e ainda, para que preste 
esclarecimentos acerca das medidas adotadas com vistas a regulariza-
ção das falhas apontadas, no prazo regimental de 20 (vinte) dias.

As comunicações devem ser feitas na maior brevidade possível, ante 
a urgência verificada no caso concreto, por meio do Diário Oficial 
Eletrônico do TCM/BA, pelos Correios com aviso de recebimento e, 
ainda, imediato envio de mensagem por correio eletrônico cadastrado 
no sistema interno do TCM/BA (e-mail).

Inclua-se o feito em pauta para ratificação da presente tutela de 
urgência.”

Publique-se.

Salvador 28 de fevereiro de 2020.

DESPACHO DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO ANTÔNIO EMANUEL 
A. DE SOUZA

Processo nº 03102e20
Prefeitura do Município de Itapicuru

Despacho: “Trata-se de pedido de medida cautelar formulado na 
denúncia em epígrafe, oferecida pelo advogado Fernando Symcha de 
Araújo Marçal de Vieira (OAB/SC nº 56.822) contra ato supostamente 
praticado pelo Prefeito do Município de Itapicuru, Magno Ferreira de 
Souza, em conjunto com o Pregoeiro municipal, Jardel Batista dos 
Santos.

Na petição inicial, o denunciante atribui aos indigitados agentes públicos 
a responsabilidade quanto à suposta restrição à competitividade 
existente no Pregão Presencial nº 07/2020, em curso para aquisição 
de “pneus, câmaras, protetores afins para veículos da frota do município 
de Itapicuru/BA”, fundamentalmente em razão de dois aspectos:

1.  o critério adotado pela Administração para escolha da(s) 
proposta(s) vencedora(s), menor preço global por LOTE, em 
detrimento do MENOR PREÇO POR ITEM; e,

2.  restrição para aquisição de produto (pneu) com origem 
nacional, o que, no entender do denunciante, configuraria especi-
ficação excessiva já que a nacionalidade do item seria irrelevante, 
em se tratando de produto novo, de 1ª linha e certificado pelo 
INMETRO.
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Para tanto, a denúncia aludiu a jurisprudência emanada do Tribunal 
de Contas da União - TCU, mais precisamente, o Acórdão n.º 
2977/2012-Plenário (TC-022.320/2012-1, rel. Min-Subst. Weder de 
Oliveira, 31.10.2012) e a Súmula 247 que dispõe particularmente 
quanto ao tema:

Súmula nº 247 TCU:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 
preço global, nos editais das licitações para a contratação 
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista 
o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes 
que, embora não dispondo de capacidade para a execução, 
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam 
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, 
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade.

Por tais razões, o denunciante requer a esta Corte de Contas a 
concessão de medida cautelar, a fim de que seja liminarmente 
suspenso o certame, alegando como periculum in mora a iminência 
da sessão para recebimento das propostas, marcada para 02 de 
março de 2020 (segunda-feira próxima).

É a síntese do necessário.

A Lei nº 8.666, de 1993, preceitua, no art. 3º, que a licitação destina-se 
a garantir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos, dentre os quais o da legalidade, previsto no art. 
37 da Constituição Federal.

O desenvolvimento nacional sustentável há, portanto, de ser 
buscado pela Administração nos limites da lei, que, nos termos do 
inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, deve permitir apenas 
“exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações”.

No presente caso, está em questão a legalidade das exigências 
editalícia de que os licitantes do Pregão Presencial nº 07/2020, 
relativas à nacionalidade de parte dos produtos pretendidos pela Ad-
ministração, no caso pneu, além do critério de escolha da proposta 
vencedora, menor preço por lote.

Na verdade, a exigência editalícia parece infringir a proibição do art. 
3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do qual “é vedado 
aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam 
ou frustrem o seu caráter competitivo”.

De igual sorte, a instrução inicial, em particular no Termo de 
Referência, não há justificativa relativa à inviabilidade técnica ou a 
desvantagem para a Administração quanto à adoção do critério de 
“menor preço por item” para seleção da melhor proposta.

Ante o exposto, defiro, “ad referendum” do Plenário, o pedido 
de medida cautelar formulado pelo denunciante, determinando a 
imediata suspensão do Pregão Presencial nº 07/2020, em curso na 
Prefeitura do Município de Itapicuru, até o julgamento definitivo da 
denúncia em epígrafe.

Determino à SGE:

1) a cientificação do denunciante a respeito desta decisão;

2) a notificação do Prefeito do Município de Itapicuru, Magno 
Ferreira de Souza, bem como do Pregoeiro municipal, Jardel 

Batista dos Santos, nos termos dos arts. 145, § 1º, e 203, caput, 
do novo Regimento Interno.

Destaco, por fim, que se deixa de encaminhar os autos ao Ministério 
Público de Contas para fins do art. 63, § 1º, do novo Regimento Interno, 
em atenção à intelecção dada a esse dispositivo pelo Procurador-Geral 
de Contas, Guilherme Costa Macedo, na Manifestação n. 170, de 2020, 
proferida na Denúncia n. 01074e20.”

Publique-se.
Salvador, 28 de fevereiro de 2020.
<#E.G.B#409124#4#448946/>

ATOS DA PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA

<#E.G.B#409120#4#448942>

ATO N° 140/20, RESOLVE: exonerar, a pedido, PAULO HENRIQUE 
ROCHA GUIMARÃES, do cargo em comissão de Assistente Militar, 
símbolo DAS-3, do Gabinete da Presidência.

ATO N° 141/20, RESOLVE: designar LUCIANA CERQUEIRA 
VENEZIAN, ocupante da Função Gratificada de Assistente, símbolo 
TCM-FG03, para responder, cumulativamente, pelo cargo em 
comissão de Assistente Militar, símbolo DAS-3, do Gabinete da 
Presidência.

Cons. PLÍNIO CARNEIRO FILHO
Presidente

<#E.G.B#409120#4#448942/>


