
- Apresentem comprovação documental da destinação, correta utilização e controle efetivo de combustíveis em relação
a TODO o valor gasto e apurado no período de 2017 a 2019, consoante especificado no Relatório Técnico nº 21/2020 (evento 03) e na
Análise de Defesa nº 14/2021 (evento 12), apresentando a documentação que demonstre o cumprimento das disposições contidas no
Acórdão TCE/TO nº 491/2011;

- Encaminhem documentação que regularize/justifique as inconsistências de valores e quantidades de combustíveis
gastos nas respectivas unidades gestoras no período de 2017 a 2019, conforme apontado na Análise de Defesa nº 14/2021 (evento 12);

 - Encaminhem normas e procedimentos que disponham sobre o gerenciamento e controle do uso da frota e
abastecimento, bem como manuais de rotinas sobre as ações relacionadas a gestão de frota;

- Encaminhem a relação dos responsáveis pela gestão da frota de cada unidade gestora ou a que existir, com
responsabilidade de planejar, organizar, dirigir e controlar a frota, bem como o relatório das atividades desenvolvidas em cada
exercício financeiro;

- Encaminhem o controle dos abastecimentos dos veículos e máquinas ocorridos em cada unidade gestora nos
exercícios de 2017 a 2019 contendo no mínimo:

Identificação do veículo com placa, modelo, lotação e a quilometragem no momento do abastecimento
Identificação do condutor
Data do abastecimento
Identificação da máquina com o horímetro no momento do abastecimento e finalidade
Tipo de combustíveis, quantidade e o valor pago

- Enviar cópia das notas fiscais juntamente com os controles de abastecimento com as informações previstas no
inciso anterior, decorrentes da fase de liquidação da despesa;

- As liquidações das despesas com educação devem vir acompanhadas das rotas do transporte escolar e com
justificativa das demais despesas de veículos para atender ações administrativas, realizadas por cada veículo;

- As despesas com saúde deverão vir acompanhadas com a relação do paciente transportado ou outra finalidade
especifica da saúde;

- As despesas com máquinas e caminhões também devem vir acompanhadas das ações desenvolvidas no município.

V)- Alertar aos Responsáveis quanto à revelia prevista no art. 216, parágrafo único, do Regimento Interno deste
Sodalício.   

VI)- Advertir os Responsáveis da aplicação de multa pelo não atendimento, no prazo estipulado, sem causa justificada,
a diligência determinada, conforme previsto no art. 39, inc. IV da Lei nº. 1.284/2001, de 17/12/2001 e no art. 159, inc. IV do Regimento
Interno deste Tribunal;

VII)- Ao término do prazo da diligência encaminhem-se os presentes Autos para a 1ª Diretoria de Controle Externo a
fim de que sejam apreciados detalhadamente os argumentos de defesa, bem como a documentação que venha a ser juntada, e,
caso conclua pela existência/permanência de eventual ilegalidade ou antieconomicidade, proceda à devida individualização das
condutas, estabelecendo-se o nexo de causalidade e a culpabilidade dos responsáveis, bem ainda, aponte de forma
detalhada os fundamentos legais para as atribuições de responsabilidade ou o motivo para o afastamento das mesmas, nos termos dos
artigos 196, inc. III e 198, parágrafo único, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, formalizando, ainda, a devida
proposta de encaminhamento;

VIII) Posteriormente, encaminhem-se os Autos ao Ministério Público de Contas, nos termos do art. 145, inc. V, da Lei nº
1.284/2001, de 17/12/2001 e do art. 198, parágrafo único do RITCE/TO;

IX) - Por fim, retornem-se os Autos a Relatoria para as medidas legais e regimentais cabíveis.

 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, GABINETE DA 1ª RELATORIA, em Palmas, Capital do Estado, aos dias 17 do mês
de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por: 
MANOEL PIRES DOS SANTOS, CONSELHEIRO (A), em 18/02/2022 às 14:59:03, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO
Nº 01/2012.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tce.to.gov.br/valida/econtas informando o código verificador 196735 e
o código CRC 557E5B0
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 1.EXPEDIENTE - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO Nº 1232/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 06/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

3. Responsável(eis): SHERLEY PATRICIA MATOS DE ALENCAR DIAS - CPF: 76759121104
4. Interessado(s): NAO INFORMADO
5. Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
6. Órgão vinculante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ
7. Distribuição: 3ª RELATORIA

8. DESPACHO Nº 215/2022-RELT3

8.1. Trata-se de procedimento fiscalizatório deste Tribunal de Contas acerca do Pregão Presencial nº 06/2022 realizado
pela Prefeitura Municipal de Xambioá, que tem como objeto a contratação de empresa especializada de serviços terceirizados de mão de
obra temporária.

8.2. A data de abertura desta licitação é o dia 25/02/2022.

8.3. O Relatório Técnico – Análise Preliminar de Acompanhamento nº 30/2022 – elaborado pela CAENG (Unidade
Técnica deste Tribunal), fez as seguintes observações sobre esse procedimento licitatório:

8.4. 1º ponto: é preciso apresentar a relação das obras onde os trabalhadores serão aproveitados e os respectivos projetos
de engenharia ou arquitetura que serão executados, por Unidade Administrativa.

8.5. 2º ponto: não há uma justificativa técnica disposta pela equipe de engenharia do interessado que esclareça os
parâmetros que definiram as quantidades propostas na licitação e o estudo das necessidades durante o período de duração da Ata, que
indique de forma objetiva as necessidades do município, por Unidade Administrativa.

8.6. 3º ponto: o sistema de controle do interessado deve indicar para qual serviço/evento/ação que o insumo/material e os
trabalhadores serão destinados.

8.7. 4º ponto: os materiais que serão utilizados para as obras, ou reformas, ou manutenções não foram disponibilizados, ou
porque o interessado já os possui ou porque ainda fará licitação para adquirir.

8.8. 5º ponto: para todos os outros profissionais pretendidos neste certame, o gestor deve apresentar memória de cálculo e
estudo técnico preliminar que demonstre os critérios técnicos que foram utilizados que estabeleceram a quantidade de profissionais.

8.9. 6º ponto: o item 7.3.4.1 do edital é restritivo a participação de mais empresas no certame, pois prevê somente a
apresentação de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características mediante a apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público.

8.10. 7º ponto: o gestor está comprometendo com esta contratação a ordem de 20,55% do orçamento municipal.

8.11. 8º ponto: o item 12.2 do Termo de Referência afirma que “o atraso não justificado superior a 1 (uma) hora ensejará,
a critério da contratante, a glosa de 2 (duas) horas, por ocorrência diária, na requisição que deu origem a prestação dos serviços”. O que
seria uma cláusula abusiva.

8.12. Em conclusão, a Unidade Técnica sugeriu a suspensão cautelar do certame.

8.13. O Despacho nº 205/2022 desta Relatoria (evento 3) determinou a notificação da senhora Sherley Patricia Matos de
Alencar Dias, Prefeita Municipal de Xambioá, e do senhor Lívio Brito Brandão, Pregoeiro, para que se manifestassem no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas.

8.14. O mencionado Despacho lhes foi encaminhado, nos e-mails cadastrados pelos próprios Responsáveis no sistema
CADUN deste Tribunal, no dia 23/02/2022 às 15 horas e 42 minutos.

8.15. O prazo se esgotou sem qualquer resposta dos Agentes Públicos notificados.

8.16. É o relatório.

8.17. A fase preliminar deve ser superada, uma vez que não foi apresentada qualquer resposta no prazo concedido, bem
como não foi acatado a recomendação de suspensão do certame para adequação dos pontos de irregularidade.

8.18. Passo a análise do pedido cautelar de suspensão do certame.

8.19. Os questionamentos são graves e apontam violação da lei, na medida em que os Responsáveis não apresentaram
informações mínimas sobre a necessidade deste quantitativo de pessoal, das atividades a serem desempenhadas, além de falhas no
próprio edital, o que pode acarretar em graves prejuízos ao erário.

8.20. Registro ainda que a adoção de medida provisória tendente a suspender a execução de atos administrativos, deve
estar calcada no atendimento dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito aventado (fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

8.21. Quanto à plausibilidade dos motivos firmados na representação, à vista dos elementos aqui analisados de forma
sumária, verifico que as apontadas irregularidades contrariam dispositivos legais que indicam a fumaça do bom direito.



8.22. Quanto ao periculum in mora, a priori, também vislumbro elementos que o caracterizam, pois, o prosseguimento dos
atos subsequentes com a sessão de abertura das propostas, se não cessados atempadamente, permitirá a continuidade de situação
potencialmente danosa e poderá representar prejuízo ao erário com risco de comprometimento ao interesse público.

8.23. Diante do exposto, DECIDO:

8.24. Conhecer e determinar o processamento desta Representação, uma vez que preenche os requisitos de
admissibilidade no art. 142-A do Regimento Interno do TCE/TO.

8.25. Com fundamento no art. 19, da Lei Estadual nº 1.284/1994 c/c arts. 142-A e 162, caput e inciso II, do Regimento
Interno deste Tribunal, ad referendum do Pleno, DETERMINAR CAUTELARMENTE A SUSPENSÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL – SRP Nº 006/2022 DA PREFEITURA DE XAMBIOÁ, na fase em que se encontra – inclusive o pagamento de
qualquer valor, até a apreciação do mérito da presente representação ou a reavaliação da medida cautelar ora deferida.

8.26. Determinar que a Coordenadoria de Protocolo Geral proceda a autuação deste processo como Representação,
incluindo como responsáveis a senhora Sherley Patricia Matos de Alencar Dias, Prefeita Municipal de Xambioá, e senhor Lívio Brito
Brandão, Pregoeiro da Prefeitura de Xambioá.

8.27. Determinar à Secretaria do Pleno que:

COM URGÊNCIA, intime os Responsáveis Sherley Patricia Matos de Alencar Dias, Prefeita Municipal de Xambioá, e
senhor Lívio Brito Brandão, Pregoeiro da Prefeitura de Xambioá, encaminhando-lhes cópia desta decisão no e-mail
cadastrado no CADUN, com vistas a dar cumprimento a determinação cautelar desta Corte de Contas.

Publique a decisão no Boletim Oficial deste TCE, nos termos do art. 27 da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c art. 341, §3º, do
R.I/TCE-TO, e art. 11, § 1º, da Instrução Normativa TCE nº 09/2003, para que surta os efeitos legais necessários,
advertindo-se os responsáveis de que o prazo recursal inicia-se a contar da publicação.

Inclua na pauta da primeira sessão a ser realizada para o respectivo referendo pelo Plenário desta Casa.

8.28. Determinar à Coordenadoria do Cartório de Contas que promova a CITAÇÃO da senhora SHERLEY PATRICIA
MATOS DE ALENCAR DIAS, Prefeita Municipal de Xambioá, e do senhor LÍVIO BRITO BRANDÃO, Pregoeiro, para que se
manifestem sobre os pontos questionados nesta Representação e apresentem a documentação comprobatória.

8.29. Advirta-se aos responsáveis que o acatamento da suspensão cautelar tem caráter compulsório e sua inobservância os
sujeitará a multa pelo não atendimento desta determinação, sem causa justificada, conforme preconizado no artigo 39, inciso IV, da Lei
nº 1.284/2001 c/c artigo 159, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal.

8.30. Caso os responsáveis apresentem documentos que comprovem a promoção da correção das irregularidades,
possibilitará a verificação de fato superveniente por este julgador a fim de manter ou não a medida cautelar inibitória que ora se profere,
podendo revogá-la se assim entender pertinente, conforme disposição do art. 298, caput, da Lei nº 13.105/2015, de aplicação subsidiária
nesta Corte de Contas por força do art. 401, IV, do Regimento Interno.

8.31. Alerto aos responsáveis que os fatos apontados são de domínio público e o acesso a íntegra dos autos pode ser feita
pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

8.32. Após o prazo de defesa, encaminhem-se os autos à CAENG para análise e formulação da proposta instrutiva que
entender necessária.

 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, GABINETE DA 3ª RELATORIA, em Palmas, Capital do Estado, aos dias 24 do mês
de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por: 
JOSE WAGNER PRAXEDES, CONSELHEIRO (A), em 24/02/2022 às 16:16:08, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº
01/2012.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tceto.tc.br/valida/econtas informando o código verificador 198372 e o
código CRC BE609B8
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