
 

Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 
Gabinete Cons. Olavo Rebêlo 

 
 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

 

PROCESSO TC nº 007243/2020 

DENÚNCIA C/C  PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS 

OBJETO: Imediata suspensão do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 

026/2020(2º Relançamento) realizado pela Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos- SEMA da Prefeitura Municipal de Teresina, Exercício Financeiro de 

2020. 

Denunciante: André Lima Portela( Advogado, com inscrição na OAB/PI sob o nº 18.081) 

Denunciados: Raimundo Nonato Moura Rodrigues (Secretário de Administração e 

Recursos Humanos – SEMA/PMT, Exercício Financeiro de 2020) e Nayara Daniela Barros 

Silva (Pregoeira da CPL) 

PROCURADORA: Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa  

RELATOR: Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho 

DM Nº 273/2020 – GOR 

 

 

I - RELATÓRIO  

 

Trata-se de Denúncia com Pedido de Medida Cautelar Inaudita Altera Pars 

formulada ao TCE/PI pelo Sr. André Lima Portela, em desfavor dos sr. Raimundo Nonato 

Moura Rodrigues ( Secretário de Administração e Recursos Humanos de Teresina- 

SEMA/PMT, Exercício Financeiro de 2020) e a sra. Nayara Daniela Barros Silva 

(Pregoeira da CPL), em razão de notícias de irregularidades no Processo Licitatório Pregão 

Eletrônico SRP nº 026/2020( Processo Administrativo nº 042-0839/2020), objetivando a 

“contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio 

operacional, administrativos e de limpeza de natureza contínua para apoio à 

realização das atividades essenciais ao desempenho das atribuições da Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos/SEMA e dos demais entes 

participantes do certame licitatório”, com valor estimado mensal de R$ 3.685.639,96( três 

milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e trinta e nove reais e noventa e seis 

centavos), com sessão de abertura das propostas marcada para a data de 25.06.2020. 

O Denunciante alega, em seu relato, que o referido Procedimento Licitatório  

contém diversas irregularidades, a seguir elencadas: 
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1. A Secretaria de Administração do Município de Teresina tornou 
público o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 042.0839/2020, que ocorreu no dia 25/06/2020. O 
certame se encontra com a situação “Não finalizada”, de acordo como 
Sistema de Licitações Web do Tribunal do Contas do Estado do Piauí1 . Em 
consulta ao Sistema Licitações-e 2 , do Banco do Brasil S.A., foi confirmado 
o encerramento da fase de disputa. O edital não foi encontrado no Portal da 
Transparência do Município de Teresina, pelo que já se requer que os autos 
também sejam encaminhados ao Ministério Público de Contas para 
averiguação de eventual descumprimento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e da Lei de Acesso à Informação.  

 
2. O instrumento convocatório está permeado de vícios insanáveis que 
afrontam a Constituição Federal, restringem a competitividade da licitação e 
impossibilitam a formulação adequada de propostas, além de atentar 
seriamente contra os princípios da legalidade, da moralidade administrativa, 
da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório, previstos no 
artigo 3º da Lei 8.666/1993. 

 

 
3.  Em primeiro lugar, o edital caracteriza o objeto do certame 
exclusivamente como fornecimento de mão de obra, desfigurando o instituto 
da terceirização, em violação ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal 
e ao artigo 3º da Instrução Normativa – da Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento SEGES-MP 05/173 (IN 05/17). 

  
4. Além disso, o EDITAL Nº 026/2020 não prevê elementos de avaliação 
qualitativa dos serviços prestados, requisitos obrigatórios para a contratação 
de serviços terceirizados. O EDITAL Nº 026/2020 também não traz em seu 
conteúdo a associação das atividades listadas com a respectiva 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, o que é determinante para 
enquadramento preciso dos serviços/profissões listadas no termo de 
referência da contratação.  

 

 
5. A falta de detalhamento do objeto é outra irregularidade verificada no 
edital. Conforme citado, o instrumento convocatório limita-se a enumerar 
profissionais que deseja ter em seus quadros, mas não faz qualquer 
descrição da atividade a ser executada, com detalhes acerca de 
periodicidade de atividades e o que se espera como produto do trabalho 
executado.  

 
6. Ainda, de forma deliberada e negligente, a Secretaria de 
Administração de Teresina informou, em campo próprio do Sistema 
Licitações Web para informação do valor da licitação, o valor estimado de 
R$ 3.685.639,96 (três milhões seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e 
trinta e nove reais e noventa e seis centavos), quando, em verdade, isso se 
trata apenas do valor estimado mensal, sendo o certame, na verdade, 
orçado em R$ 44.227.679,52 (quarenta e quatro milhões duzentos e vinte e 
sete mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), o 
que pode ter afastado eventuais participantes do processo de disputa. 

 

 
7. Outra irregularidade encontrada se trata da subscrição do edital pelo 
pregoeiro. Essas irregularidades apresentadas são na verdade condições 
restritivas de participação pela não observância dos princípios 
constitucionais da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, ou ainda, do cumprimento dos princípios básicos da 
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legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, na forma como 
estabeleceu o artigo 3º da Lei nº 8.666/93.  

 
8. Assim, diante dos vícios insanáveis apresentados, pede-se a 
anulação imediata do processo licitatório deflagrado pelo EDITAL Nº 
026/2020. 

 

Ao final, no pedido, o Denunciante requereu o seguinte: 

1) a concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, nos termos do artigo 
371 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para 
que seja determinada a imediata suspensão do Processo Licitatório 
deflagrado pelo EDITAL Nº 026/2020 até que o Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí delibere sobre o mérito, sendo que:  

 se o processo licitatório iniciado pelo EDITAL Nº 026/2020 já tiver 
sido homologado, que o gestor se abstenha de firmar e publicar o 
respectivo contrato ou instrumento correlato, até a decisão final de 
mérito desta Corte;  

 caso já tenha sido assinado e publicado o contrato, que o gestor 
promova a suspensão dos atos de execução e realização de 
despesas, até a decisão final de mérito desta Corte;  
 

2) a notificação das autoridades responsáveis pela confecção e publicação 
do EDITAL Nº 026/2020 na forma da Lei e do Regimento Interno do Tribunal 
de Contas do Estado do Piauí;  
 
3) O encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para 
apuração de eventuais descumprimentos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, da Lei de Acesso à Informação e da prática de ato de improbidade 
administrativa que cause prejuízo ao erário;  
 
4) no mérito, requer a anulação do certame diante dos vícios insanáveis. 
 

O Relator do Processo, antes da manifestação sobre a Concessão ou não da 

Medida Cautelar, encaminhou o Processo para a DFAM( peça 03), para análise e 

manifestação. 

O Diretor da DFAM, por despacho( peça 06), encaminhou o Relatório de Denúncia( 

peça 05) ao Gabinete do Relator para as devidas providências. 

O Relatório da DFAM apontou que foram detectadas irregularidades nos seguintes 

pontos: 

 ausência de elementos qualitativos necessários para avaliação do serviço 
prestado; 
 

 ausência da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO; 
 

 falta de detalhamento do objeto; 
 

 impossibilidade da subscrição do edital pelo próprio pregoeiro. 
 

 
É o relatório. Passo ao voto. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

1. DA CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR PELOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

O Poder Geral de Cautela dos Tribunais de Contas é tema pacífico no Supremo 

Tribunal Federal, que já referendou sua constitucionalidade, enquanto prerrogativa implícita 

ao exercício de seu papel fiscalizatório conferido pela Carta Magna, decorrente das próprias 

atribuições, fundamental para o adequado funcionamento da Corte e alcance de suas 

finalidades - conforme precedentes gerados nos processos MS 23.983, Rel. Min. Eros Grau, 

DJ 30.08.2004; MS 26.263 MC/DF, proferida pela Ministra Ellen Gracie, no exercício da 

Presidência do STF, (RISTF, art. 13, VIII), DJ 02.02.2007; MS 25481 AgR/DF, Rel. Min. Dias 

Toffoli, 1ª Turma, DJe 25.10.2011; MS 26.547/df, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.05.2007. 

No referido julgado, MS 24510/DF, o Ministro Celso de Mello acentuou, com 

propriedade, a importância da legitimidade constitucional dada ao TCU para adotar Medidas 

Cautelares destinadas a conferir real efetividade às suas deliberações finais, de modo a 

permitir que possam ser neutralizadas situações de lesividade, atual ou iminente, ao Erário. 

A seguir, trecho do voto do Eminente Ministro: 

A atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como 
enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da Republica, supõe que se lhe 
reconheça, a essa Corte, 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. 
(...) 
É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade 
constitucional a atribuição de índole cautelar, que, reconhecida com 
apoio na teoria dos poderes implícitos, permite, ao Tribunal de Contas 
da União, adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas 
funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe 
foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da 
República. 
Não fora assim, e desde que adotada, na espécie, uma indevida perspectiva 
reducionista, esvaziar-se-iam, por completo, as atribuições constitucionais 
expressamente conferidas ao Tribunal de Contas da União. 
(...) 
Na realidade, o exercício do poder de cautela, pelo Tribunal de Contas, 
destinasse a garantir a própria utilidade da deliberação final a ser por 
ele tomada, em ordem a impedir que o eventual retardamento na 
apreciação do mérito da questão suscitada culmine por afetar, 
comprometer e frustrar o resultado definitivo do exame da 
controvérsia. 
(...) 
Assentada tal premissa, que confere especial ênfase ao binômio 
utilidade/necessidade, torna-se essencial reconhecer - especialmente 
em função do próprio modelo brasileiro de fiscalização financeira e 
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orçamentária, e considerada, ainda, a doutrina dos poderes implícitos - 
que a tutela cautelar apresenta-se como instrumento processual 
necessário e compatível com o sistema de controle externo, em cuja 
concretização o Tribunal de Contas desempenha, como protagonista 
autônomo, um dos mais relevantes papéis constitucionais deferidos 
aos órgãos e às instituições estatais. 

 

Assim, não remanesce dúvida quanto à legitimidade da presente atuação, tendo 

amparo legal, inclusive com previsão específica na Lei nº 5.888/2009, Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que diz: 

Art. 87. O Relator ou o Plenário, em caso de urgência, de fundado receio 
de grave lesão ao erário ou a direito alheio, ou de risco de ineficácia da 
decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar 
medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, 
entre outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento 
impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada. 

 

Do mesmo modo, dispõe o art. 450 da Res. TCE/PI n° 13/11 (Regimento Interno do 

TCE), in verbis: 

Art. 450 - Em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário 
ou de direito alheio, de risco de ineficácia da decisão de mérito, ou diante 
situação especifica que possa causar dano irreparável ou de difícil 
reparação para o interesse e/ou para o patrimônio público, além do que está 
previsto no art. 458, o relator ou o Plenário poderá, motivadamente, 
determinar liminarmente medidas cautelares, com ou sem a oitiva prévia 
da parte, nos casos previstos nos artigos 86 e 87 da Lei Estadual n° 
5.888/2009.  

 
No caso em análise, a DFAM, em sua manifestação, detectou a presença de 

irregularidades que podem ocasionar na anulação de todo o processo administrativo 

licitatório, especialmente no tocante “ na falta de delimitação do objeto”. Dessa forma, a 

Medida Cautelar torna-se a ferramenta adequada com o fim de salvaguardar o patrimônio 

público e o interesse da coletividade. 

 
 

2. DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR SEM AUDIÊNCIA DAS 

PARTES (“INAUDITA ALTERA PARS”) 

 

Ressalte-se, ainda, entender o Supremo Tribunal Federal ser possível à concessão, 

sem audiência da parte contrária, de medidas cautelares por deliberação fundamentada do 

Tribunal de Contas sempre que necessária à neutralização imediata de situações de 

lesividade ao interesse público ou à garantia da utilidade prática de suas deliberações finais 

- sem que se implique em prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Nesse sentido, é o que também explicitou o Ministro Celso de Mello em sede do MS 

26.5447/DF, 29.05.2007: 
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Vale referir, ainda, que se revela processualmente licito, ao Tribunal de 
Contas, conceder provimentos cautelares “inaudita altera parte”, sem que 
incida, com essa conduta, em desrespeito à garantia constitucional do 
contraditório. E que esse procedimento mostra-se consentâneo com a 
própria natureza da tutela cautelar, cujo deferimento, pelo Tribunal de 
Contas, sem a audiência da parte contrária, muitas vezes se justifica em 
situação de urgência ou de possível frustração da deliberação final dessa 
mesma Corte de Contas, com risco de grave comprometimento para o 
interesse publico. Não se pode ignorar que os provimentos de natureza 
cautelar - em especial aqueles qualificados pela nota de urgência - acham-
se instrumentalmente vocacionados a conferir efetividade ao julgamento 
final resultante do processo principal, assegurando-se, desse modo, não 
obstante em caráter provisório, plena eficácia e utilidade à tutela estatal a 
ser prestada pelo próprio Tribunal de Contas da União. 
Assim, em determinadas situações, a concessão de medida cautelar sem 
ouvir a parte contrária é indispensável à efetividade da medida, posto que a 
espera por resposta da parte contrária pode exaurir os efeitos da cautelar 
em casos de urgência ou risco de frustração da deliberação final. 

 

 No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí/TCE-PI, a concessão de 

medida cautelar sem a oitiva das partes requeridas encontra fundamento no art. 87 da Lei nº 

5.888/2009( Lei Orgânica do TCE-PI) e no art. 450 da Resolução TCE/PI n° 13/11 

(Regimento Interno do TCE), conforme já mencionados no item 1. 

Dessa forma, no caso em análise, mostra-se razoável a atuação desta Corte, sem a 

oitiva dos Denunciados, objetivando diminuir ou até mesmo eliminar o risco de lesividade ao 

erário ou a direito alheio, ou seja, suspendendo a execução dos atos administrativos do 

Processo Licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 026/2020. 

Assim, a expedição de medida cautelar sem a oitiva dos Denunciados torna-se 

atuação da Corte mais ágil e eficiente, tendo em vista o conjunto probatório trazido ao 

Processo pelo Denunciante. 

 

 3. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR: “FUMUS BONI 

JURIS” E “PERICULUM IN MORA” 

Para o deferimento do pedido cautelar, há a necessidade da presença simultânea 

do periculum in mora (traduzido na situação de perigo da questão) e do fumus boni juris 

(que nada mais é do que a verossimilhança do direito alegado). Trata-se de providência 

processual que busca a antecipação dos efeitos externos ou secundários da providência 

final, sem, contudo, ser um prejulgamento, tendo por finalidade proteger o patrimônio 

público, suspendendo os efeitos do ato lesivo até o julgamento do mérito. 

Quanto ao fumus bonis juris, restou caracterizado, em razão do conjunto 

probatório trazido ao Processo, complementado pela análise feita pela DFAM que detectou 

irregularidades  que podem acarretar na anulação de todo o procedimento licitatório, como o 
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citado tópico que atesta a “ falta de detalhamento do objeto”. A DFAM, nesse ponto, 

manifestou-se da seguinte forma: 

 

Análise: Em análise ao Termo de Referência, anexo aos autos pela defesa 
à Peça 1, fls. 58 a 84, na parte destinada à descrição dos serviços 
pretendidos, nos itens 4 a 8 (Peça 1, fls. 62 a 66), percebe-se que dos 
serviços previstos no edital, consta apenas uma breve descrição das 
atividades a serem desempenhadas, não contendo nenhum detalhamento 
ou indicação da forma que o serviço deverá ser prestado, divergindo de 
outros editais de mesma natureza como os que foram anexados pela 
denúncia à Peça 1, fls. 134 a 137; 275 a 278.  
 
O objeto da licitação deve conter especificação de forma clara, objetiva e 
devidamente estabelecidas em edital, para possibilitar que os licitantes 
possam atender fielmente ao desejo do Poder Público. O objeto deve ser 
descrito de forma a traduzir a real necessidade da Administração Pública, 
com todas as características indispensáveis, afastando-se, evidentemente, 
as características irrelevantes e desnecessárias, que têm o condão de 
restringir a competição.  
 
Diante do exposto, fica claro que a imprecisão do objeto pode 
acarretar no comprometimento de todo o processo licitatório e 
causando a nulidade do procedimento licitatório. Dessa forma, diante do 
que foi relatado no presente tópico, entende-se que assiste razão à 
alegação apresentada pelo denunciante.( negritei) 

 

Portanto, restou evidenciado, segundo o Relatório da DFAM, que uma das 

irregularidades apontadas pelo Denunciante pode acarretar em dano ao erário e aos 

interesses da coletividade, caso uma medida processual urgente não seja tomada por esta 

Corte de Contas. 

No que tange ao periculum in mora, restou evidenciado, pois caso se permita a 

continuidade dos atos do processo administrativo licitatório até que seja julgado o  mérito, o 

dano ao erário pode se tornar de difícil reparação, tendo em vista que serão consumidos 

mais de R$ 3.000.000,00( três milhões de reais) em recursos públicos ao mês. Assim, em 

razão das irregularidades detectadas pela DFAM, evidenciando que algumas delas podem 

ocasionar em anulação de todos os atos já praticados,  a espera pelo julgamento de mérito 

pode  tornar a decisão ineficiente, caso seja pela procedência. 

 

 

III – DECISÃO 

Do exposto, DECIDO pela Concessão da MEDIDA CAUTELAR INAUDITA 

ALTERA PARS, com fulcro no art. 450 do Regimento Interno do TCE/PI( Resolução 

TCE/PI nº 13/2011) e art. 87 da Lei nº 5.888/2009( Lei Orgânica do TCE-PI), no sentido 

de: 
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a) Determinar que os Denunciados suspendam imediatamente os atos 

administrativos em curso do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 026/2020. Caso o 

procedimento arrolado na presente Denúncia já tenha sido homologado e/ou adjudicado na 

data de expedição da decisão, que o gestor abstenha-se de firmar e publicar o respectivo 

contrato ou instrumento correlato, até a decisão final de mérito neste Processo. Caso já 

tenha sido assinado e publicado o contrato, que o gestor PROMOVA a suspensão dos atos 

de execução e realização de despesas, até a decisão final de mérito neste Processo; 

b)Após, encaminhar o Processo para Secretaria das Sessões para publicação 

desta Decisão no Diário Eletrônico; 

c) Determinar a oitiva do sr. Raimundo Nonato Moura Rodrigues ( Secretário de 

Administração e Recursos Humanos de Teresina- SEMA/PMT, Exercício Financeiro de 

2020) e a sra. Nayara Daniela Barros Silva (Pregoeira da CPL),  para que tomem as 

necessárias providências para o cumprimento desta Decisão,  no prazo improrrogável de 02 

(dias) dias úteis, contado da ciência da comunicação, comprovem a suspensão imediata  

do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 026/2020 e/ou as demais determinações 

contidas na alínea “a”; 

d)Em seguida, encaminhamento do Processo ao Plenário para apreciação e 

deliberação sobre esta Decisão Monocrática, nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 5.888/09. 

e)Após, que seja o Processo enviado à Comunicação Processual, para que se 

proceda à citação através dos serviços da Empresa de Correios e Telégrafos, com Aviso de 

Recebimento – AR, do sr. Raimundo Nonato Moura Rodrigues ( Secretário de 

Administração e Recursos Humanos de Teresina- SEMA/PMT, Exercício Financeiro de 

2020) e a sra. Nayara Daniela Barros Silva (Pregoeira da CPL),  para que se manifestem 

no prazo de até 15 (quinze) dias úteis quanto a todas as ocorrências relatadas, conforme 

art. 186, 237, 238, IV, 242, I, e 455, do RITCE-PI (Resolução TCE-PI nº 13/2011). 

 

Gabinete do Conselheiro, em Teresina, 27 de outubro de 2020. 

 
(assinado digitalmente) 

Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho 
Relator  

 


