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P A R E C E R  01026/19 
 
 
 
 
 
 

I – DO RELATÓRIO 
 
 

Versam os presentes a respeito da análise da legalidade de procedimento 
licitatório, na modalidade Tomada de Preços n° 003/2017, realizado pelo Município 
de Sousa, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução 
de pavimentação asfáltica tipo TSD em diversas ruas daquele Município. 

 
Documentação encartada às fls. 02/334. 
 
Pronunciamento inicial do Órgão Auditor, por meio do Relatório de fls. 

336/339, apontando a existência de diversas irregularidades. 
 
Citação postal do Sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira, fls. 342/334. 
 
Defesa atravessada, fls. 346/356, pelo advogado Johnson Gonçalves de 

Abrantes, cuja procuração está anexada à fl. 343. 
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Relatório de análise da defesa, fls. 483/487, concluindo conforme se 
transcreve in verbis: 

 
Diante do exposto, com todas as considerações anteriormente tecidas, a 
Auditoria entende irregular a Tomada de Preço n° 003/17, o contrato e os 
aditivos decorrentes por não observância aos Art. 38, X c/c o 62, caput, e 
64, parágrafo 2° todos da Lei n° 8.666/1993. 
 
Ato contínuo, o caderno processual veio ao Ministério Público 

Especializado, para emissão de parecer. 
 
É o relatório. 
 
 
II – DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
 
A licitação é o procedimento administrativo por meio do qual a Administração 

Pública seleciona a proposta mais vantajosa, ou seja, a que melhor atenda ao 
interesse público dentre as ofertadas pelos particulares que com ela desejam 
contratar, conferindo oportunidade, pois, a qualquer interessado, desde que 
devidamente habilitado, a participar do certame. 

 
Trata-se de obrigação do administrador público, estabelecida pelo art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, in verbis: 
 
 

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 da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
[...] 
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. 

 
 

Conforme se depreende da inteligência do referido dispositivo constitucional, 
o dever de licitar é a regra no ordenamento jurídico pátrio. Enquanto decorrência do 
princípio da supremacia do interesse público, tal medida tem caráter compulsório, e 
só pode deixar de ser adotada nas hipóteses expressamente previstas na lei. 
 

O artigo 22 do Estatuto das Licitações e Contratos dispõe sobre as 
modalidades de licitação contemplando a Tomada de Preços, modalidade utilizada 
no caso em epígrafe, em seu inciso II.  
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Por seu turno, o artigo 23 do aludido Diploma legal estabelece os 
parâmetros a ser observados para se determinar em quais hipóteses cada 
modalidade licitatória deve ser adotada. 

 
Apresentadas essas breves considerações, passa-se à apreciação das 

peculiaridades do vertente caso. 
 
Após concluída a instrução, o Órgão Técnico desta Corte constatou as 

seguintes irregularidades no procedimento licitatório esquadrinhado, conforme leitura 
do Relatório de fls. 483/487: 

 
 
� Não apresentação do contrato n° 323/2017 celebrado com a empresa 
R e R CONSTRUÇÕES LTDA. ME; 
 
� Contrato celebrado em condição diferente do primeiro colocado, em 
desacordo com o §2° do artigo 64 da Lei de Licitações e Contratos. 
 
 
Em relação à ausência do Contrato, esta representante do Parquet de 

Contas levantou a existência do Processo TC n° 02608/19, cujo objeto é o Contrato 
n° 323/17, celebrado entre o Município de Sousa e a empresa R e R 
CONSTRUÇÕES LTDA. ME. Tal documentação deveria ter sido anexada aos 
presentes, conforme, aliás, despacho no sistema Tramita. 

 
 

 
 

 
Assim, o MPC pugna pelo afastamento da irregularidade suscitada pelo 

Órgão de Instrução em seu pronunciamento de fls. 483/487. 
 
A Unidade Técnica apontou, ainda, irregularidade remissiva à celebração 

de contrato com o segundo colocado em condições diferentes do primeiro, em 
desacordo com o § 2° do artigo 64 da Lei de Licitações e Contratos.  

 
Em defesa, o gestor frisou a importância da execução imediata do serviço e 

que a empresa vencedora não havia iniciado as obras, razão pela qual houve a 
rescisão contratual e a convocação do segundo colocado. Alegou, igualmente, que o 
preço proposto pelo licitante remanescente estava dentro do limite estabelecido no 
edital, considerando, assim, vantajoso contratar nos termos postos. 

 
Não obstante a alegação da rescisão contratual, a Administração Pública 

poderia, sim, ter perseguido o caminho por ela pretendido, ou seja, de continuidade 
ao procedimento já iniciado.  
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Com efeito, o artigo 64, §2°, da Lei n° 8666/93 preconiza: 
 
 
Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo 
de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 desta Lei.  
[...] 
§ 2.º É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 
81 desta Lei. 
 
 
Apesar de o texto normativo citado nada mencionar sobre a assinatura e não 

execução do contrato, o Tribunal de Contas da União firmou entendimento de que a 
regra estabelecida no referido dispositivo pode ser usada analogicamente em casos 
como este em discussão, a saber: 

 
 
1. O art. 64, §2° da Lei 8.666/93, pode ser utilizado, por analogia, para 
fundamentar a contratação de licitante remanescente, segundo a ordem de 
classificação, quando a empresa originalmente vencedora da licitação 
assinar o contrato e, antes de iniciar os serviços, desistir do ajuste e 
rescindir amigavelmente o contrato, desde que o novo contrato possua igual 
prazo e contenha as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;  
2. A ausência de menção expressa a tal situação fática na Lei 8.666*93 não 
significa silêncio eloquente do legislador, constituindo lacuna legislativa passível de 
ser preenchida mediante analogia.1 
 
 
Corroborando com o entendimento, tem-se: 
 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BR-156/AP, 
KM 577,99 A KM 743,7. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO 22/2011-SETRAP. PROPOSTA DE 
CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA. ESTADO DO PROCESSO PERMITE A 
ANÁLISE DE MÉRITO DO CONTROLE OBJETIVO DO CONTRATO 22/2011-
SETRAP. ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA SETRAP/AP IDÔNEOS 
PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE. ANÁLISE DA 
LEGALIDADE DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 45/2010- 
SETRAP. DEFICIENTE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBRAS 
INICIADAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS POSSIBILITAM A 

                                                 
1 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n° 2737/2016. Plenário. Relator: Ministro Vital do Rêgo. Sessão 
26/10/2016. 
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CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA SETRAP/AP. OFÍCIO DE 
CIÊNCIA. 
1. O art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993, pode ser utilizado, por analogia, para 
fundamentar a contratação de licitante remanescente, segundo a ordem de 
classificação, quando a empresa originalmente vencedora da licitação 
assinar o contrato e, antes de iniciar os serviços, desistir do ajuste e 
rescindir amigavelmente o contrato, desde que o novo contrato possua igual 
prazo e contenha as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;  
2. A ausência de menção expressa a tal situação fática na Lei 8.666/1993 não 
significa silêncio eloquente do legislador, constituindo lacuna legislativa passível de 
ser preenchida mediante analogia.  
3. A rescisão amigável de contrato administrativa, especificada no art. 79, inciso II da 
Lei 8.666/1993, somente é cabível se houver conveniência para administração e não 
ocorrer nenhuma das hipóteses previstas na lei para a rescisão unilateral da avença.  
4. Os princípios da proteção da confiança, da boa-fé, da proporcionalidade e da 
razoabilidade possibilitam, no presente caso concreto, a convalidação dos atos 
jurídicos praticados e a continuidade das obras.2 
 
 
Em tema de outro processo, a Corte Nacional de Contas, em voto condutor 

desta feita da lavra da Ministra Ana Arraes, reverberou lições da doutrina 
administrativista no sentido da falta de espaço de negociação de valores pelo 
particular em hipótese bastante semelhante à que ora se debate, litteris: 

 

15. Não estão obrigados nem o gestor público a aproveitar o certame, nem os 
demais licitantes a aceitar os termos da proposta vencedora. No entanto, 
para legitimar a contratação direta, devem ser adotadas as exatas condições 
vencedoras do processo concorrencial. 

16. A doutrina administrativista, ao examinar a hipótese de dispensa para 
contratação de remanescente, pugna nesse mesmo sentido (destaques acrescidos): 

Os licitantes não são obrigados a aceitar a contratação, inclusive porque o contrato se 
fará nos termos de proposta formulada por terceiro.  

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 8ª edição. p. 253) 

e 

... os licitantes remanescentes, se aceitarem, estarão vinculados à proposta do 
licitante classificado em primeiro lugar no certame; não só ao preço, como também a 
todas as condições ofertadas, integralmente. A proposta que o licitante 
remanescente formulou à Administração será desprezada, não intervindo de 
qualquer modo no ajuste: ou ele aceita as condições ofertadas pela 
Administração, que estará balizada, repita-se, integralmente, pelas 
condições constantes da proposta do licitante vencedor, ou não. Inexiste 

                                                 
2 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n° 740/2013. Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Sessão de 
03/04/2013. 
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qualquer possibilidade de negociação, acertamento, conciliação ou alteração 
equivalente.  

(JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Licitações e Contratos – Lei 8.666/1993. 6ª 
edição. p. 397) . 

17. A contratação de remanescente de obra pressupõe que o proponente estudou 
a equação inicial e aceitou assumir uma proposta diversa da que 
apresentara na concorrência. Ocorre, nesse tipo de dispensa licitatória, a adesão 
por parte do novo contratado às condições vencedoras do certame e, por 
conseguinte, a renúncia tácita às balizas por ele apresentadas no momento 
da licitação.3 
 
 
Em apertada síntese, tem-se que o iter procedimental possível, a teor da 

estrita previsão legal (cf. artigo 64, § 2.º do Estatuto), seria a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para executar o objeto do 
certame nas mesmas condições e prazos propostos pelo vencedor, ou a revogação 
da licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 do mesmo 
diploma legal, nas hipóteses de recusa ou deserção.  

 
No caso em disceptação, o Município de Sousa convocou a empresa R e R 

CONSTRUÇÕES LTDA. ME, a qual manifestou interesse em assinar contrato e 
executar a obra, porém, desde que o contrato fosse assinado conforme as planilhas 
orçamentárias submetidas na data de abertura da proposta da Tomada de Preços n° 
003/2017, acarretando, de plano, uma diferença a maior no preço da contratação da 
ordem de R$ 125.723,94. Na prática, a própria Administração sabia do impacto 
financeiro do aceite de condições distintas daquelas postas pelo primeiro 
colocado e, em última instância, tinha conhecimento do risco de incursão em 
desequilíbrio na avença e do efeito danoso aos cofres públicos da aceitação 
de preços superiores àqueles praticados pelo primeiro colocado no certame 
licitatório. Malgrado dita “consciência”, prosseguiu na contratação sem a menor 
previdência ou preocupação com os princípios da economicidade, legalidade e 
impessoalidade.  

 
A situação caracteriza desvirtuamento da finalidade do dispositivo legal, 

como sendo, preservar as melhores condições obtidas com a primeira colocada, 
porquanto, na prática, o preço para realização do serviço foi majorado, provocando 
desequilíbrio econômico-financeiro de proêmio, em detrimento das burras (cofres) 
sousenses. 

 
Assim, considerando a impossibilidade de a segunda colocada reproduzir as 

mesmas condições da vencedora do certame, o contrato não poderia ter sido 
celebrado, por força de inequívoca afronta ao §2° do artigo 64 da Lei 8.666/93, bem 
como violação ao princípio da economicidade. A empresa deveria ter sido contratada 
pelo preço de R$ 741.739,87 e não por R$ 867.463,81, com nítida vantagem para o 
particular e explícita desvantagem para o Erário. 
 

                                                 
3 Acórdão 2830/2016-Plenário, disponível em: < pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-
selecionada/*/KEY:JURISPRUDENCIA-SELECIONADA-26869...  > Acesso em: 06 Ago 2019.  

Impresso por convidado em 23/11/2020 09:20. Validação: 2468.281E.CB4B.D1B5.F1E3.B98B.9305.2735. 
Parecer. Proc. 09582/17. Data: 07/08/2019 07:52. Responsável: Sheyla B. B. de Queiroz.

495

495



Destarte, restando comprovado que o valor da contratação mostrou-se 
indevidamente majorado, este membro do Parquet de Contas alvitra a irregularidade 
do Contrato n° 323/2017 e seus consequentes termos aditivos. 

 
Ademais, a desobediência à norma legal supracitada deve ensejar a 

aplicação de multa pessoal, com espeque no art. 56, inc. II da LOTC/PB, ao Prefeito 
responsável, sem prejuízo de provocação do Ministério Público Estadual, em 
decorrência dos fortes indícios de cometimento de atos de improbidade 
administrativa, à luz da Lei 8.429/92. 

 
 
III – DA CONCLUSÃO 

 
 

EX POSITIS, pugna esta representante do Ministério Público junto a esta 
Corte de Contas pela: 

 
a) REGULARIDADE da Tomada de Preços n° 003/2017; 

 
b) IRREGULARIDADE do Contrato n° 323/2017 e dos Termos Aditivos 

dele decorrentes;  
 

c) APLICAÇÃO DE MULTA pessoal ao Sr. Fábio Tyrone Braga de 
Oliveira, com fulcro no artigo 56, II da LOTC/PB, na condição de 
autoridade homologadora do procedimento em tela; 

 
d) REPRESENTAÇÃO à Câmara Municipal de Sousa para, na esteira do 

comando constitucional esculpido no art. 71, tomar providências quanto 
à sustação do contrato e seus efeitos, acaso ainda vigente a tratativa 
aqui examinada; 

 
e) RECOMENDAÇÃO à atual Gestão Municipal de Sousa no sentido de 

cumprir, fidedignamente, os preceitos da legislação dispositiva sobre a 
Lei de Licitações e contratos em futuros certames, sobretudo quando 
defrontada com situações análogas à tratada neste álbum processual e 

 
f) REPRESENTAÇÃO de ofício ao Ministério Público Estadual, na 

pessoa do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, para as 
providências de estilo em face dos indícios de cometimento de atos de 
improbidade administrativa pelo Sr. Prefeito de Sousa no exercício, 
Fábio Tyrone Braga de Oliveira, à luz da Lei 8.429/1992. 

 
 

João Pessoa(PB), 6 de agosto de 2019. 
 
 
 

SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ 
Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba 

 

 

ecad 
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