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PROCESSO N. : 0179/2018 

SUBCATEGORIA : Representação 

JURISDICIONADO : Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste 

INTERESSADOS : Ministério Público do Estado de Rondônia 

RESPONSÁVEIS : Érica de Oliveira Vieira (CPF n. 782.009.892-91); 

Oldiglei Odair Veronez (CPF n. 662.817.332-15); 

Josias José dos Santos (CPF n. 407.990.002-30); 

José João Domiciano (CPF n. 190.530.962-72); 

Laboratório J&JR LTDA-ME (CNPJ n. 09.153.949/0001-04). 

ADVOGADO : Não há advogado 

RELATOR : Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Melo 

GRUPO : I 

SESSÃO : XX Sessão da 1ª Câmara, de XX de XX de 2018. 

 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. 

SERVIÇOS LABORATORIAIS. PAGAMENTOS 

NÃO PRECEDIDOS DE LICITAÇÃO E DE 

CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. 

LICITAÇÃO COM CLÁUSULA RESTRITIVA À 

COMPETITIVIDADE E DIRECIONAMENTO. 

INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 

 

DM 0049/2018-GCJEPPM  

 

1. Trata-se de representação iniciada a partir de notícia de fato encaminhada pelo 

Ministério Público do Estado de Rondônia, contendo a informação de que, entre outras possíveis 

irregularidades, licitação deflagrada para contratar serviços laboratoriais (Pregão Eletrônico n. 

004, substituído pelo Pregão Eletrônico n. 005/CPL/2017) conteria cláusula que direcionaria a 

competição para beneficiar empresa sediada no Município de Alvorada do Oeste. 

2. Diante destas informações, esta relatoria requisitou exame técnico preliminar, 

promovido pelo Corpo Instrutivo após inspeção especial, com escopo definido para abranger as 

seguintes questões de auditoria: 

 

QA1. O Edital do Pregão Eletrônico nº 004/CPL/2017, referente ao Processo nº 

124/FMS/2017, restringiu a competitividade do certame ao limitar a participação 

apenas para empresas sediadas no Município de Alvorada do Oeste? 
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QA2. Houve direcionamento da licitação com o fim de favorecer a contratação 

do Laboratório Alvolab, sucessor do Laboratório Exame, mediante o Contrato 

nº 56/FMS/2017? 

QA3. Houve prestação de serviços sem licitação por parte do Laboratório Dom 

Bosco, de propriedade da Vice-Prefeita, Senhora Karla Marcelly Taborda Costa? 

 

3. Analisadas as evidências, a Unidade Técnica firmou entendimento de que seria 

razoável a exigência de que a contratada mantivesse sede no local da prestação dos serviços, o 

que garantiria maior agilidade na apresentação do resultado dos exames. 

4. Afastada a alegada restrição à competitividade, concluiu ser lícita a contratação 

da única empresa que atendera ao requisito do edital, de maneira que não subsistiria a hipótese 

de direcionamento. Ainda, concluiu que não haveria provas acerca da realização de pagamentos 

não precedidos de licitação pelo laboratório que seria de propriedade da vice-prefeita municipal. 

Por conseguinte, propôs o arquivamento do feito. 

5. Submetidos os autos à apreciação ministerial, foi apresentada conclusão que 

converge com o mérito da análise técnica. Discordou, porém, do encaminhamento proposto, ao 

fundamento de que, tendo o mérito da representação sido investigado e elucidado no sentido de 

que não haveria ilicitude, seria o caso de se considerar a representação improcedente. 

6. Assim vieram-me os autos para deliberação. 

7. É o relatório. 

8. Decido. 

9. Inicialmente, cumpre registrar que esta relatoria converge integralmente com o 

Parquet de Contas quanto ao preenchimento dos requisitos para que a representação em exame 

seja conhecida e processada. 

10. Isto porque a matéria articulada (licitação com recursos municipais) sujeita-se 

à competência deste órgão de controle; a insurgência foi apresentada por agente com legitimidade 

para tal; o objeto foi enunciado de forma precisa e clara; a inicial está acompanhada de indícios 

mínimos da suposta irregularidade; a princípio, os fatos supostamente irregulares (restrição à 

competitividade, direcionamento e pagamentos sem licitação) possuem natureza grave. 

11. Partindo para o mérito, há de se concluir que, após averiguações realizadas pela 

Unidade Técnica em inspeção especial, tem-se presente o caso de improcedência liminar quanto 

ao fato ilustrado na questão 03 da inspeção especial, por não existirem provas da realização de 

pagamentos pelos exames realizados pelo Laboratório Dom Bosco – o que afasta a realização de 

oitivas e motiva a extinção da fiscalização quanto a este ponto. 

12. Por outro lado, é necessária a instalação do contraditório quanto aos fatos 

relacionados às questões 01 e 02 da inspeção especial, vez que, no sentir desta relatoria, ainda 

pairam dúvidas quanto à correção da escolha administrativa de exigir que a contratada mantivesse 

infraestrutura para realizar todos os exames laboratoriais na sede própria da municipalidade, em 

detrimento da estrutura parcial ou da simples manutenção do posto de coleta. 
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13. Consta que, no contrato anterior, não se exigiu a instalação na sede municipal 

de estrutura para realizar exames laboratoriais, bastando a instalação de posto de coleta. Porém, 

para o novo contrato, a administração inseriu tal exigência1, mediante uma alegada necessidade 

de conferir maior eficiência à prestação do serviço, pois seriam recorrentes as reclamações com 

relação à demora na entrega dos resultados dos exames. 

14. A Unidade Técnica ratificou o argumento, concluindo tratar-se de “exigência 

razoável, proporcional e comum a todos os interessados, sendo, inclusive, conferido prazo ao 

vencedor para o seu atendimento”. Traz como evidência o fato de empresas com sede em outros 

municípios2 terem acudido ao certame, sendo as duas primeiras colocadas desclassificadas em 

razão de não terem atendido o requisito de instalação no prazo de 10 dias. 

15. Primeiramente, há que se registrar que a Unidade Técnica não chegou a apurar 

se, na municipalidade, existiriam outras empresas capazes de prestar os serviços laboratoriais na 

forma exigida no edital. A empresa vencedora no certame parece ter sido a única licitante com 

sede na municipalidade e que, portanto, poderia atender de pronto ao requisito de instalação e 

não apenas de atuação como posto de coleta. 

16. Partindo das premissas (i) de que o município, por ser de pequeno porte, pode 

não possuir mercado suficientemente atrativo para motivar a instalação de laboratórios que não 

funcionem apenas como postos de coleta e (ii) de que pode ser diminuto o rol de empresas com 

capacidade financeira e operacional para atender a exigência de instalação, necessário avaliar se 

o requisito, potencialmente restritivo da competitividade, liga-se à boa execução contratual. 

17. Consta no item 13.6 do edital que (i) resultados de exames de rotina deveriam 

ser entregues no prazo de 02 dias úteis; (ii) resultados de exames de pacientes internos deveriam 

ser entregues no mesmo dia da coleta (sem prazo em horas); (iii) resultados de exames de maior 

complexidade deveriam ser entregues no prazo de 8 a 30 dias úteis; e (iv) em casos excepcionais, 

deveriam ser obedecidos “os prazos mínimos necessários”. 

18. Dois pontos chamam a atenção. 

19. Primeiramente, tem-se: (i) incongruência em relação ao prazo para entrega do 

exame de pacientes internos, pois a obtenção do resultado, a depender de complexidade, poderá 

demandar prazo superior a um dia; (i) que é subjetiva a indicação genérica de “prazos mínimos 

necessários” para os “casos excepcionais”; e (iii) que não há evidência de que os prazos em geral 

foram estimados em vista de perspectiva técnica e relacionada ao tipo de exame realizado. 

20. Em segundo lugar, tem-se que a conclusão da administração de que a exigência 

de instalação do laboratório na sede municipal funda-se em presunção de que laboratórios com 

sede em outros municípios não conseguiriam efetuar as entregas nos prazos previstos no edital; 

e que não parece existir estudo técnico demonstrando que a instalação no município efetivamente 

garantirá maior agilidade na entrega dos resultados. 

                                                           
1 Item 13.3 do Edital: “A coleta de exames dos pacientes externos deverá ser realizada no local da empresa ora 

contratada para realização dos serviços. Sendo que a empresa contratada deverá possuir e manter durante todo o 

contrato a ser avençado laboratório equipado para realização dos exames exclusivamente na sede da contratante”. 
2 Laboratório Exame, com sede em Ji-Paraná, e Laboratório Cafeup, com sede em Urupá. 
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21. Ilustre-se que a presunção de garantia de maior agilidade pode ser afastada pelo 

exemplo de que, por vezes, a remessa do material coletado para outros municípios ou estados, 

que possuam laboratórios melhor equipados, poderá garantir a entrega dos resultados de exames 

de maior complexidade em período inferior ao largo prazo de 8 a 30 dias do edital. É dizer que a 

agilidade da entrega pode ser melhor garantida pela realização de exames fora da sede. 

22. Além disto, parece factível que o prazo de 02 dias para entrega dos resultados 

dos exames de rotina seja atendido por laboratório sediado em região próxima ao órgão licitante, 

especialmente se contar com transmissões eletrônicas de resultados; não parece haver correlação 

entre o tipo de exame e o prazo para entrega de resultados para pacientes internos; e parece ser 

subjetiva a ausência de prazo “mínimo necessário” quanto aos exames “excepcionais”. 

23. De mais a mais, chama-se ainda a atenção do jurisdicionado para o fato de que, 

na hipótese de prestação complementar de serviços de saúde, poderá contar com o instituto do 

credenciamento, convocando para atuar em conjunto com a administração todos os interessados 

em realizar tal cooperação3 – instituto também aplicável a serviços complementares de exames 

laboratoriais, como tem sido usualmente praticado em toda a federação brasileira. 

24. Infere-se, assim, que o jurisdicionado, valendo-se do credenciamento, poderia 

contar com rede de atendimento mais ampla e potencialmente mais eficiente, instituindo sistema 

misto que poderia contar (i) com laboratórios com sede instalada na municipalidade e (ii) com 

laboratórios atuando como postos de coleta, mas cujos exames fossem, integral ou parcialmente, 

realizados em outros municípios ou mesmo outros estados. 

25. Diante da aparente ausência de motivação para fixação dos prazos inseridos 

no item 13.6 do edital; da ausência de estudos demonstrando a impossibilidade de laboratórios 

sediados em outros municípios atenderem estes prazos e que a exigência garantiria mais agilidade 

nas entregas como um todo; e da possibilidade de o jurisdicionado valer-se do credenciamento, 

a realização de oitiva é necessária, rejeitando-se a proposta de improcedência quanto a este ponto. 

26. Isto porque, não elididos os questionamentos apresentados na representação e 

articulados na presente decisão, estar-se-á diante de fato que se configura como possível afronta 

ao art. 3º da Lei n. 8.666/1993, dada a inclusão no edital de exigência que mitiga, senão elimina, 

o caráter competitivo do certame, podendo ter como efeito concreto o seu direcionamento para 

indevidamente favorecer determinada empresa. 

27. Diante desta possível inferência, necessário chamar aos autos os agentes que, 

por conduta omissa ou comissiva, contribuíram ou se beneficiaram de tal irregularidade. 

                                                           
3 “Ementa: Consulta formulada pelo Ministério da Educação. Possibilidade de contratação de serviços médico-

assistenciais a servidores e dependentes, por meio de credenciamento de entidades e profissionais na área de saúde. 

Conhecimento” (TCU, Decisão 656/95 - Plenário - Ata 58/95, TC 016.522/95-8, Relator Ministro Homero Santos, 

sessão de 6.12.1995, DOU 28.12.1995, p. 22549). 

“1. O credenciamento é hipótese de inviabilidade de competição não expressamente mencionada no art. 25 da Lei 

8.666/93 (cujos incisos são meramente exemplificativos). Adota-se o credenciamento quando a Administração tem 

por objetivo dispor da maior rede possível de prestadores de serviços. Nessa situação, a inviabilidade de competição 

não decorre da ausência de possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da Administração em 

restringir o número de contratados” (TCU. Acórdão 3567/2014-Plenário, TC 018.515/2014- 2, revisor Ministro 

Benjamin Zymler, sessão de 9.12.2014 – Informativo 227). 
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28. Ao que se verifica dos autos, os agentes que praticaram condutas relacionadas 

ao fato supostamente irregular seriam: quem elaborou o termo de referência (Érica de Oliveira 

Vieira4), o pregoeiro (Oldiglei Odair Veronez5), o parecerista jurídico (Josias José dos Santos6), 

a autoridade que homologou o certame (José João Domiciano7) e a empresa beneficiada pelo ato 

em tese ilegal (Laboratório J&JR LTDA-ME8). 

29. Postos os fundamentos, a teor do art. 5º, LV, da Constituição e do art. 40, II, 

da Lei Complementar 154/1996, c/c art. 30, § 1º, II, do Regimento Interno deste Tribunal de 

Contas, determino ao Departamento da 2ª Câmara que cite os responsáveis, por mandado de 

audiência, para ofertarem, no prazo de 15 dias contado da notificação, razões de justificativas 

e/ou documentos para sanar a irregularidade identificada nos autos, compreendida a apresentação 

de estudos técnicos-econômicos que eventualmente fundamentem a exigência questionada, nos 

seguintes termos: 

De responsabilidade de Érica de Oliveira Vieira (quem elaborou o termo de 

referência, Oldiglei Odair Veronez (pregoeiro), Josias José dos Santos (o 

parecerista jurídico), José João Domiciano (a autoridade que homologou o 

certame) e Laboratório J&JR LTDA-ME (contratada), por possível afronta ao 

art. 3º da Lei n. 8.666/1993, dada a inclusão no edital de exigência que mitiga, 

senão elimina, o caráter competitivo do certame, podendo ter como efeito 

concreto o seu direcionamento. 

30. Registre-se que as infringências aqui relacionadas não são taxativas, devendo 

a defesa se ater aos fatos e não a tipificação legal propriamente dita. E que, em caso de rejeição 

das justificativas, há possibilidade de declaração de nulidade do edital e cominação de sanções. 

31. Em atenção ao princípio da celeridade processual, autorizo de já a notificação 

por edital acaso haja incidência das hipóteses normativas do art. 30-C do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas e conforme prescreve o art. 256 do Código de Processo Civil; e a obtenção 

de cópia reprográfica do processo e carga dos autos a advogados constituídos por procuração. 

32. Alerte-se ainda os responsáveis de que, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, c/c art. 12, § 3º, da Lei Complementar n. 154/1996 e art. 19, § 5º, do Regimento 

Interno deste Tribunal de Contas, o não comparecimento resultará na presunção de veracidade 

dos fatos afirmados na representação e listados nesta decisão. 

33. Apresentadas ou não as justificativas, remetam-se os autos à Unidade Técnica 

para examiná-los conclusivamente, em vista do nexo de causalidade entre a irregularidade e a 

ação omissiva e/ou comissiva dos responsáveis ou daqueles que, por dever legal, a despeito das 

impropriedades, contribuíram para o resultado ilícito. 

                                                           
4 P. 3.876. 
5 P. 3.869. 
6 P. 3.833. 
7 P. 3.836. 
8 P. 3.836. 
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34. Para completa elucidação, deverá a Unidade Técnica oficiar o Ministério 

Público do Estado de Rondônia para verificar o desfecho da apuração por aquele órgão de 

controle, considerando tais informações em sua manifestação conclusiva. 

35. Com a manifestação da Unidade Técnica, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público de Contas, após retornando-os conclusos a esta relatoria. 

36. Cumpra-se e, para tanto, expeça-se o necessário. 

 

 

Porto Velho, 23 de março de 2018. 

 

(assinado eletronicamente) 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator 
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