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PROCESSO N.:  0179/2018 

ASSUNTO:  REPRESENTAÇÃO - apuração de possíveis 

irregularidades ocorridas em licitação promovida pela 

Prefeitura do Município de Alvorada do Oeste – Pregão 

Eletrônico nº 004/CPL/2017 

UNIDADE:  Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO 

REPRESENTANTE:  Ministério Público do Estado de Rondônia 

RESPONSÁVEIS:  Oldiglei Odair Veronez – Pregoeiro 

  Érica de Oliveira Vieira – Elaboradora do TR 

  Josias José dos Santos – parecerista 

  Laboratório J&JR Ltda. – Contratada 

RELATOR:  CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA 

PEREIRA DE MELLO 

   

 

 

 

 

Tratam os autos de representação formulada pelo Ministério 

Público do Estado de Rondônia (ID-436115), apontando a prática de atos ilícitos 

na contratação de serviços laboratoriais pelo município de Alvorada do Oeste/RO, 

dentre os quais figuram provável direcionamento no pregão eletrônico nº 

004/CPL/2017, e a realização de pagamentos sem licitação, para empresa 

pertencente à Vice-Prefeita do município.  

PARECER N.  :  0093/2019-GPGMPC
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A representação foi apresentada à Promotoria de Justiça de 

Alvorada do Oeste, pela senhora Marlucia Soares de Souza, proprietária do 

Laboratório Exame, de Ji Paraná/RO (ID-436115). 

Ao tomar conhecimento da representação, o Relator 

determinou a análise dos fatos pela unidade técnica dessa Corte, que deflagrou 

inspeção especial na Prefeitura de Alvorada do Oeste, concluindo pela 

improcedência da denúncia. 

Os autos foram encaminhados para manifestação ministerial 

(ID-559697), quando exarei o Parecer nº 0077/2018/GPGMPC (ID=578022), do 

dia 06/3/2018, opinando pelo conhecimento da representação para, no mérito, 

considera-la improcedente. Nesse ato, discordei da sugestão de arquivamento do 

feito sem análise do mérito ofertada pelo corpo instrutivo, o que foi, 

posteriormente, acolhido pelo Relator. 

O Relator, mediante a (DM 0049/2018-GCJEPPM – 

23/3/2018), entendeu que os dados coletados não foram suficientes para 

elucidarem as questões 1 e 2 da inspeção especial. Assim, para formar o seu livre 

convencimento, estabeleceu pontos a serem investigados pela unidade técnica 

desta Corte, determinando a oitiva dos interessados e a solicitação de 

informações junto ao Ministério Público Estadual (representante). 

Cumpridas as determinações do Relator, analisadas as 

peças apresentadas, o corpo instrutivo concluiu pela procedência parcial da 

representação, reconhecendo a restrição ao caráter competitivo do certame por 

exigir que a empresa contratada mantenha, durante toda a execução do contrato, 

laboratório na sede da contratante, que se agrava pelo fato de não haver 

justificativa para o prazo de atendimento fixado para os diversos exames. 

Os autos vieram para manifestação ministerial. 

É o relatório 
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Admissibilidade 

A representação em análise foi interposta pelo Ministério 

Público do Estado, os fatos denunciados referem-se a responsável sujeito à 

jurisdição dessa Corte, está redigida em linguagem clara e objetiva, contém o 

nome legível do representante, sua qualificação e endereço, está acompanhada 

de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade anunciada, o que, na forma 

do art. 52-A, inciso III, da Lei Orgânica, c/c o art. 80, caput e 82-A, inciso III do RI-

TCE/RO, autorizam o seu conhecimento. 

Mérito 

Na manifestação anterior (Parecer nº 0077/2018/GPGMPC), 

acompanhei os fundamentos de mérito lançados pelo corpo instrutivo desta Corte, 

concluindo que os dados coletados durante a inspeção especial realizada no 

município de Alvorada do Oeste/RO, não se demonstraram capazes de macular o 

pleito restringindo a participação de interessados. 

Em sua manifestação, o Relator (DM 0049/2018-

GCJEPPM), tratou de levantar pontos não observados na análise inaugural, 

resultando numa investigação mais aprofundada e na manifestação dos agentes 

envolvidos, levando o corpo instrutivo desta Corte ao entendimento de que houve 

a restrição de participação de interessados por exigir que a empresa 

contratada mantivesse, durante toda a execução do contrato, laboratório na sede 

da contratante (item 16.3 do edital1) e, pelo fato de não haver justificativa para os 

prazos de atendimentos fixado para os diversos exames (item 16.6 do edital2). 

                                                 
1 16.3. A coleta de exames dos pacientes externos deverá (sic) ser realizados no local da empresa 
ora contratada para realização dos serviços. Sendo que a empresa contratada deverá possuir e 
manter durante o contrato a ser avençado laboratório equipado para realização dos exames 
exclusivamente na sede da contratante. (Grifei) 
2 16.6. Os resultados dos exames deverão ser entregues nos seguintes prazos: 

a. Os exames de rotinas, em até 02 (dois) dias úteis; 
b. Os exames de pacientes internos deverão ser entregues no mesmo dia da coleta; 
c. Os de maior complexidade, 08 (oito) a 30 (trinta) dias; 
d. Em casos excepcionais deverão obedecer aos prazos mínimos necessários. (Grifei) 
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Roboro o posicionamento da unidade técnica de que houve 

restrição a participação de interessados no pleito licitatório.  

Quanto a exigência de o contratado possuir e manter 

laboratório em Alvorada do Oeste, alegam que haverá maior rapidez na 

apresentação do resultado dos exames, menor risco de erro de diagnóstico e, que 

ocorreram inúmeras falhas na execução do último contrato vigente (atrasos na 

entrega de resultados), quando o prestador dos serviços tinha sede no município 

de Ji-Paraná.  

Não prosperam tais argumentos. Isso porque os prazos para 

entrega do resultado dos exames é fixado no edital, logo a rapidez depende do 

prazo estabelecido pelo município, desde que plenamente justificados. Ademais, 

não apresentou justificativa lavrada por técnico habilitado, de que o transporte do 

material coletado em Alvorada para Ji-Paraná poderá prejudicar o resultado dos 

exames ou até resultar em erros. Quanto ao argumento genérico de que houve 

atrasos na entrega do resultado dos exames na execução do último contrato, 

diante do não cumprimento do objeto na forma contratada, enseja aplicação de 

sanção, podendo culminar na rescisão contratual.  

O Secretário Municipal de Saúde, alega, ainda, ter havido 

competição na licitação, haja vista que participaram do pleito três empresas 

interessadas, resultando na seguinte ordem de classificação das propostas de 

preço: em primeiro lugar o Laboratório Exame de Ji-Paraná, em segundo, o 

Laboratório Cafeup de Urupá e, em terceiro o Laboratório Alvolab de Alvorada do 

Oeste. 

Entrementes, essa aparente pluralidade de participantes não 

comprova ter havido competição na licitação, ao contrário, a desclassificação do 

primeiro e do segundo colocados por não comprovarem possuir condições de 

montar, no prazo máximo de dez dias, instalarem laboratório para prestar os 

serviços de diagnóstico no município de Alvorada do Oeste/RO (exigência 
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dispostas nos itens 9.63 e 16.3 do edital, e 21.1, “g”4, do termo de referência), 

demonstra que a exigência de  laboratório e o prazo exíguo de 10 dias afastou a 

competição no pleito. 

O art. 3º, §1, I da Lei 8.666/93 é claro em proibir a inclusão, 

no instrumento de convocação, de qualquer cláusula ou condição que frustre ou 

restrinja a participação de interessados no pleito. Exigir que o contratado possua 

laboratório em Alvorada do Oeste, ou que o instale no prazo máximo de dez 

dias, sem justo motivo, fere esse regramento. 

Ressalte-se que os responsáveis não foram chamados aos 

autos para apresentar defesa acerca desta grave ilegalidade, o que impossibilita a 

responsabilização nessa assenta. Contudo, tenho pela não adoção de medidas 

visando a persecução em atendimento aos princípios da proporcionalidade, 

eficiência e razoável duração do processo.   

Não se está a afirmar que há óbice à previsão de exigência 

de laboratório no município, desde que haja motivação consubstanciada em 

justificativa técnica, lavrada por profissional qualificado que comprove que melhor 

atende o interesse público poderá ser exigível.  

Nesta senda, deveria a administração municipal, antes de 

deflagrar licitação, efetuar estudos técnicos para: estabelecer a forma de 

contratação que melhor atende o interesse público; motivar a exigência de 

laboratório no município e dos prazos fixados para coleta e entrega dos exames, 

baseada em justificativa lavrada por profissional  habilitado;  e estabelecer prazo 

razoável para instalação de laboratório no município e prestação de serviço, pois 

                                                 
3 Item 9.6. Certificação do Conselho Municipal de Saúde de que as empresas realizam os exames 

no próprio Município, não podendo ser apenas posto de coleta. (Grifei) 
4 Item 21.1. “g” do termo de referência. Das obrigações da contratada. Responsabilizar-se 

integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação vigente – possuir e manter 

durante o contrato a ser avençado laboratório equipado para realização de exames 

exclusivamente na sede da contratante. A empresa a ser contratada que não tiver laboratório 

equipado terá um prazo máximo de 10 (dez) dias para instalar e equipar. 
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caso contrário, somente o licitante que tiver laboratório na sede poderá cumprir a 

exigência.  

A unidade técnica afastou a responsabilidade do contratado, 

do senhor Oldiglei Odair Veronez – Pregoeiro e, do senhor Josias José dos 

Santos – parecerista jurídico, por ausência de nexo causal. 

Roboro com o afastamento da responsabilidade do 

contratado, posto que não resta comprovado qualquer ato relacionado com a 

ilegalidade verificada.  

Entretanto, dissinto do afastamento da responsabilidade do 

Pregoeiro, senhor Oldiglei Odair Veronez, em face dele ter confeccionado o Edital 

da licitação, que é o seu instrumento legal de divulgação. Ademais, a cláusula 

restritiva do termo de referência também figura no edital e, mesmo que não 

figurasse, o termo é um anexo do mesmo, portanto, parte do principal. Assim, 

como servidor habilitado e capacitado, não poderia ter incorporado a regra no 

edital, nem aceito a regra restritiva do termo de referência. 

Da mesma forma dissinto quanto ao senhor Josias José dos 

Santos que, exarou parecer jurídico pela legalidade da licitação, incorrendo em 

erro grosseiro devendo ser responsabilizado, consoante jurisprudência 

sedimentada no âmbito desta Corte. 

No mais roboro o entendimento do corpo e adoto como 

razões de opinar. 

Neste contexto, esse Parquet de Contas opina pelo(a): 

1. conhecimento da representação por cumprir os 

requisitos legais de admissibilidade, para, no mérito, julgá-la parcialmente 

procedente; 

2. ilegalidade do edital de pregão eletrônico nº 

005/CPL/2017 e do contrato dele decorrente (art. 49, §2º, da Lei 8.666/93) em 

Documento eletrônico assinado por YVONETE FONTINELLE DE MELO em 05/04/2019 13:09.
Documento ID=748610   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Pag. 3940
TCE-RO

Pag. 3940
00179/18



 
PROCURADORIA-GERAL DE CONTAS 

7 

  

 
Fls. n. ........................ 
Proc. n.  0179/2018 

.................................... 

 
  www.mpc.ro.gov.br 

face do descumprimento do art. 3º, §1º, I da Lei nº 8.666/1993, por prever, sem 

motivação baseada em justificativa técnica, obrigação de o contratado manter, 

durante a execução contratual, laboratório na sede do contratante (item 16.3 do 

edital) e, para fixação dos prazos inseridos no item 13.6 do edital e 21.1 “g” do 

termo de referência; 

3. não pronúncia de nulidade do contrato em curso, em 

face da essencialidade dos serviços de exames laboratoriais, cuja 

descontinuidade pode causar prejuízo ou pôr em risco de morte os pacientes da 

rede pública municipal de saúde; 

4. determinação ao Prefeito Municipal de Alvorada do 

Oeste/RO, que: 

4.1.  realize estudos técnicos para: estabelecer a forma de 

contratação que melhor atenda o interesse público; motivar, consubstanciado em 

justificativa técnica, a exigência de laboratório no município e de prazos para 

coleta e entrega dos exames; na hipótese de restar comprovado que a instalação 

de laboratório no município melhor atende o interesse público, fixar prazo 

razoável para instalação do laboratório e início da prestação dos serviços; 

4.2. que deflagre e conclua, no prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta) dias, procedimento licitatório escoimado das ilegalidades verificadas 

nesta análise, para contratação regular dos serviços de exames laboratoriais em 

atendimento as necessidades da municipalidade; 

5. aplicação de multa aos senhores: José João 

Domiciano – Secretário Municipal de Saúde, por haver homologado o certame; 

Érica de Oliveira Vieira – ex-servidora, responsável pela elaboração do termo de 

referência e Oldiglei Odair Veronez – Pregoeiro, responsável pela elaboração do 

edital da licitação, ambos instrumentos eivados de vício de ilegalidade por prever 

condição restritiva ao certame e, Josias José dos Santos – parecerista jurídico, 
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por exarar parecer aprovando o pregão com o vício de ilegalidade, com 

supedâneo no art. 55, II da Lei complementar 154/96; 

6. cientificar o Ministério Público Estadual da decisão a 

ser prolatada neste processo. 

É como opino. 

Porto Velho, 05 de abril de 2019. 
 
 
 

Yvonete Fontinelle de Melo 
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas 

S7 
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