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PROCESSO: 0179/18– TCE-RO. 

SUBCATEGORIA: Representação 

ASSUNTO: Possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico nº 004/CPL/2017 

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste - RO 

INTERESSADO: Ministério Público do Estado de Rondônia 

RESPONSÁVEIS: José João Domiciano – CPF 190.530.962-72 

 Oldiglei Odair Veronez – CPF 662.817.332-15 

 Érica de Oliveira Vieira – CPF 782.009.892-91 

 Josias José dos Santos – CPF 407.990.002-30 

 Laboratório J&JR LTDA-ME – CNPJ 09.153.949/0001-04 

SUSPEIÇÃO: Conselheiro Edilson de Sousa Silva 

RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 

GRUPO: I 

SESSÃO: 6ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, DE 27 A 31 DE JULHO DE 2020.  

 

REPRESENTAÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO. 

SERVIÇOS LABORATORIAIS. DESCUMPRIMENTO 

DE DETERMINAÇÃO. MULTA. RENOVAÇÃO DA 

ORDEM. DESNECESSIDADE.  

1. Tendo o Secretário de Saúde municipal descumprido 

ordem desta Corte para a realização, visando a contratação 

de serviços laboratoriais, de estudos de viabilidade técnica e 

econômica para credenciamento e licitação, é de se aplicar 

multa. 

2. É de se afastar a renovação da ordem colegiada tendo 

em vista a realização de certame com objeto idêntico ao 

analisado, mas com recursos de origem federal.  

ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de documentação protocolizada 

pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (documento n. 5488/17, ID 436615), sobre possíveis 

irregularidades apontadas no edital do Pregão Eletrônico n. 005/CPL/2017, para contratação de serviços 

laboratoriais, deflagrado pela Prefeitura de Alvorada do Oeste, consistentes em restrição à 

competitividade, com o objetivo de beneficiar empresa sediada no município da licitação, como tudo 

dos autos consta.  

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, em: 

 

I – Considerar não cumpridas as determinações impostas no item V do Acórdão APL-

TC 00141/19 (ID 774609) e no item I da DM 0031/2020-GCJEPPM (ID 864441), pelo Secretário de 

Saúde do Município de Alvorada do Oeste, Senhor José João Domiciano; 
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II – Aplicar multa, com substrato no art. 55, IV da Lei Complementar n. 154/96, ao 

senhor José João Domiciano, Secretário de Saúde do Município de Alvorada do Oeste, no valor de R$ 

3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), equivalente a 4% do valor descrito no caput do art. 55 da 

Lei Complementar n. 154/96 (atualizado pela Portaria n. 1.162/12), em decorrência do descumprimento 

das determinações elencadas no item I desta deliberação; 

III – Determinar ao agente elencado no item II deste acórdão, que o valor da multa 

aplicado seja recolhido ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas – FDI/TCER, 

no Banco do Brasil, agência 2757-X, conta corrente n. 8358-5, nos termos do inciso III, do artigo 3º, da 

Lei Complementar 154/97; 

IV – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Acórdão no Diário 

Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, com supedâneo no art. 31, III “a” do Regimento Interno 

desta Corte, para recolhimento da multa fixada no item II deste acórdão; 

V – Determinar que, transitado em julgado sem o recolhimento da multa consignada 

no item II deste acórdão, seja iniciada a cobrança judicial nos termos dos artigos 27, II e 56 da Lei 

Complementar 154/96, c/c artigo 36, II, do Regimento Interno desta Corte; 

VI – Deixar de renovar as ordens constantes no item V do Acórdão APL-TC 00141/19 

(ID 774609) e no item I da DM 0031/2020-GCJEPPM (ID 864441), tendo em vista a realização de 

certame com objeto idêntico ao aqui analisado, mas com recursos de origem federal; 

VII - Dar ciência deste acórdão aos responsáveis elencados no cabeçalho, via Diário 

Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como marco 

inicial para possível interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, 

da Lei Complementar n. 154/1996, informando-os que seu inteiro teor está disponível para consulta no 

endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental. 

De registrar que, em cumprimento às medidas expedidas pelo Tribunal de Contas 

(TCE-RO) como prevenção à propagação do coronavírus (Covid-19) no âmbito da instituição, o 

protocolo de processos e documentos está sendo realizado, preferencialmente, de forma eletrônica, a 

partir do e-mail institucional dgd@tce.ro.gov.br, em formato PDF, com até 20 megabytes (MB) de 

tamanho. Destaque-se ainda que o atendimento presencial será feito apenas em casos pontuais e 

específico no horário de 7h30 às 13h30. 

VIII - Dar ciência deste acórdão, pessoalmente, ao Ministério Público de Contas; e  

 

IX– Determinar ao Departamento do Pleno que adote as medidas cabíveis ao devido 

cumprimento deste acórdão, inclusive sua publicação e posterior arquivamento.  

 

 

 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA 

DE MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, 

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o 

Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o 
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Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. O 

Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA declarou-se suspeito. 

 Porto Velho, 31 de julho de 2020. 

 

(assinado eletronicamente) 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 

MELLO  

Conselheiro Relator  

(assinado eletronicamente) 

PAULO CURI NETO 

 Conselheiro Presidente  
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PROCESSO: 0179/18– TCE-RO. 

SUBCATEGORIA: Representação 

ASSUNTO: Possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico nº 004/CPL/2017 

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste - RO 

INTERESSADO: Ministério Público do Estado de Rondônia 

RESPONSÁVEIS: José João Domiciano – CPF 190.530.962-72 

 Oldiglei Odair Veronez – CPF 662.817.332-15 

 Érica de Oliveira Vieira – CPF 782.009.892-91 

 Josias José dos Santos – CPF 407.990.002-30 

 Laboratório J&JR LTDA-ME – CNPJ 09.153.949/0001-04 

RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 

GRUPO: I 

SESSÃO:   6ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, DE 27 A 31 DE JULHO DE 2020 

RELATÓRIO 

 

1. Tratam os autos de documentação protocolizada pelo Ministério Público do Estado de 

Rondônia (documento n. 5488/17, ID 436615), sobre possíveis irregularidades apontadas no edital do 

Pregão Eletrônico n. 005/CPL/2017, para contratação de serviços laboratoriais, deflagrado pela 

Prefeitura de Alvorada do Oeste, consistentes em restrição à competitividade, com o objetivo de 

beneficiar empresa sediada no município da licitação.  

2. Inicialmente, autorizada a realização de inspeção especial, restou produzido o relatório 

técnico de ID 551867 no documento do Parquet estadual, concluindo-se 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 e, consequentemente, lícita a contratação da única empresa que 

atendera às exigências do edital. Ao final, sugeriu-se o arquivamento do expediente.  

3. Diante disso, esta Relatoria conheceu a Representação e determinou sua autuação (ID 

560073). 

4. Submetido o processo ao MP de Contas, divergiu da análise técnica somente quanto 

ao encaminhamento dos autos, para se considerar improcedente a representação (Parecer n. 77/2018-

GPGMPC, ID 578027). 

5. Esta relatoria, por sua vez, proferiu a Decisão Monocrática n. 0049/2018-GCJEPPM 

(ID 585903), na qual definiu responsabilidades por vislumbrar indícios de restrição à competitividade e 

direcionamento. 

6. Acostadas aos autos pelos responsáveis suas justificativas, o relatório técnico (ID 

725017) e o Parecer n. 0093/2019-GPGMPC (ID 748610) convergiram para a responsabilização de José 

João Domiciano e Érica de Oliveira Vieira, responsáveis pela homologação do certame e elaboração do 

termo de referência, respectivamente. Entretanto, divergiram quanto à responsabilização do pregoeiro, 

Oldiglei Odair Veronez, e do parecerista, Josias José dos Santos: enquanto a análise técnica entende pela 

exclusão de ambos do polo passivo dos presentes autos, o Parquet de Contas opinou pela manutenção 

de ambos no processo. 

Documento eletrônico assinado por PAULO CURI NETO e/ou outros  em 14/08/2020 12:23.
Documento ID=927815   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

file:///C:/Users/463/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 DP-SPJ  

 Acórdão APL-TC 00203/20 referente ao processo 00179/18  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326  

www.tce.ro.gov.br 

5 de 11 

Proc.: 00179/18 

Fls.:__________ 

7. Por conseguinte, os autos foram submetidos à manifestação e deliberação do Tribunal 

Pleno, onde foi exarado o Acórdão APL-TC 00141/19 (ID 774609), nos seguintes termos: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de notícia de fato encaminhada pelo 

Ministério Público do Estado de Rondônia, em 02/05/2017, recepcionada neste Tribunal 

de Contas como representação, pois a documentação apresentada indicava, entre outras 

possíveis irregularidades, direcionamento em licitação deflagrada para contratação de 

serviços laboratoriais, para beneficiar empresas sediadas no Município de Alvorada do 

Oeste, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA 

PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, em: 

I – Conhecer a representação, uma vez preenchidos os requisitos para tanto, destacando-

se a legitimidade do interessado e a articulação de indícios de irregularidades, com os 

respectivos elementos probatórios, ratificando-se a deliberação monocrática desta 

relatoria despacho de 19/01/2018 (ID= 557366); 

II – Considerar improcedente a representação no que diz respeito à realização de 

pagamentos não precedidos de licitação e contrato, por se tratar de fato não comprovado 

após a realização de diligências, ratificando-se a deliberação monocrática pela DM 

0049/2018-GCJEPPM; 

III – Considerar procedente a representação no que diz respeito à inclusão, no Pregão 

Eletrônico n. 004, substituído pelo Pregão Eletrônico n. 005/CPL/2017, sem justo motivo, 

de cláusula restringindo a competitividade do certame, em afronta ao art. 3º da Lei n. 

8.666/1993, pelos fundamentos expostos no voto, sob a responsabilidade concorrente de 

Érica de Oliveira Vieira, Oldiglei Odair Veronez, Josias José dos Santos e José João 

Domiciano; 

IV – Excluir a responsabilidade da empresa beneficiada pelo ato em tese ilegal 

(Laboratório J&JR LTDA-ME), por não estar caracterizada a sua contribuição (nexo 

causal) para a concretização da irregularidade; 

V – Como consequência do disposto no item III, considerar ilegal o Pregão Eletrônico n. 

004, substituído pelo Pregão Eletrônico n. 005/CPL/2017, deixando de pronunciar a 

nulidade, a fim de não acarretar prejuízos à prestação dos serviços, mas determinando ao 

atual Secretário de Saúde do Município de Alvorada do Oeste que, no prazo de 180 dias, 

contados da sua notificação, por ofício, comprove a adoção das seguintes providências: 

a) realizar estudo de viabilidade técnica e econômica quanto à utilização do instituto do 

credenciamento, possibilitando ampliar a rede de prestação dos serviços laboratoriais, 

assim podendo contar com laboratórios com sede instalada na municipalidade, bem como 

com laboratórios atuando como posto de coleta em situações cujos exames possam, de 

forma integral ou parcialmente, ser realizados em outros municípios ou estados; 

b) demonstrada a viabilidade da licitação em detrimento do credenciamento, realizar 

estudo de viabilidade técnica e econômica para motivar (i) a exigência de instalação do 

laboratório no município em face do tipo e prazos de exames a serem realizados, em 

detrimento dos postos de coleta; e (ii) discriminar os prazos para coleta e entrega em 

função dos tipos de exames; 

c) concluídos os estudos dos itens “a” a “b”, deflagre licitação escoimada dos vícios 

detectados nesta análise, sobretudo fixando razoável prazo para a instalação do 

laboratório e início da prestação dos serviços na hipótese de restar demonstrada a 
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viabilidade econômica e técnica da instalação de laboratório no município em detrimento 

dos postos de coleta; 

VI – Aplicar multa individual a Érica de Oliveira Vieira, Oldiglei Odair Veronez, Josias 

José dos Santos e José João Domiciano, de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), 

correspondente a 2% de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), pela irregularidade descrita 

no item III desta decisão, com fundamento no art. 55, II, da Lei Complementar n. 

154/1996, c/c art. 103, II, do Regimento Interno; 

VII – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma da legislação em vigor, para 

recolhimento do valor consignado no item VI à conta do Fundo de Desenvolvimento 

Institucional do Tribunal de Contas – FDI/TCER (Banco do Brasil, agência 2757-X, conta 

corrente n. 8358-5), nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar Estadual 

194/1997; 

VIII – Determinar que, transitado em julgado este acórdão, sem o recolhimento da multa 

consignada no item VI, seja iniciada a cobrança judicial, nos termos dos arts. 27, II, e 56 

da Lei Complementar 154/1996, c/c art. 36, II, do Regimento Interno desta Corte; 

IX – Dar ciência deste acórdão aos interessados, via Diário Oficial Eletrônico deste 

Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para 

possível interposição de recursos, com supedâneo nos arts. 22, IV, e 29, IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro teor está disponível para 

consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br; 

X – Intimar o Ministério Público de Contas, por ofício; 

XI – Adotadas as medidas acima elencadas e comprovado o cumprimento do disposto no 

item V, arquive-se. 

Cumpra o Departamento do Pleno. 

8. Ocorre que, notificado o Secretário de Saúde do Município de Alvorada do Oeste, 

senhor José João Domiciano, para cumprimento das determinações elencadas no Acórdão APL-TC 

00141/19, o prazo transcorreu in albis, sem que fosse interposto qualquer documento (ID 857588).  

9. Diante disso, prolatou-se a DM 0031/2020-GCJEPPM (ID 864441), nos seguintes 

termos: 

(...) Pelo exposto, decido: 

I – Determinar ao senhor José João Domiciano, CPF 190.530.962-72, Secretário de Saúde 

do Município de Alvorada do Oeste, ou quem vier a lhe substituir, para que em 90 dias, 

sob pena de aplicação de multa (descumprimento, inclusive reiterado, de determinação 

desta Corte, nos termos do 103, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal c/c ao art. 

55, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 154/1996), que cumpra o disposto no item 

V do Acórdão APL-TC 00141/2019 (ID 774609), isto é apresente a esta Corte de Contas: 

a) estudo de viabilidade técnica e econômica quanto à utilização do instituto do 

credenciamento, possibilitando ampliar a rede de prestação dos serviços laboratoriais, 

assim podendo contar com laboratórios com sede instalada na municipalidade, bem como 

com laboratórios atuando como posto de coleta em situações cujos exames possam, de 

forma integral ou parcialmente, ser realizados em outros municípios ou estados; 

b) demonstração de viabilidade da licitação em detrimento do credenciamento, 

realizar estudo de viabilidade técnica e econômica para motivar (i) a exigência de 

instalação do laboratório no município em face do tipo e prazos de exames a serem 
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realizados, em detrimento dos postos de coleta; e (ii) discriminar os prazos para coleta e 

entrega em função dos tipos de exames; 

c) concluídos os estudos dos itens “a” e “b”, deflagre licitação escoimada dos vícios 

detectados nesta análise, sobretudo fixando razoável prazo para a instalação do 

laboratório e início da prestação dos serviços na hipótese de restar demonstrada a 

viabilidade econômica e técnica da instalação de laboratório no município em detrimento 

dos postos de coleta; 

(...) 

10. Em cumprimento à decisão monocrática, acostou-se ao processo o documento 1851/20 

(ID 872220) que, analisado pelo Corpo Técnico, culminou com o relatório de ID 898430. 

11. É o breve relatório. 

 

VOTO 

CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

12. Compulsando os presentes autos, verifica-se que o descumprimento imotivado de 

deliberações desta Corte pelos responsáveis atrai, nos termos do no art. 55, IV, da Lei Complementar 

Estadual n. 154/19, a possibilidade de aplicação de sanção.  

13. De fato, em razão do descumprimento do item V do Acórdão APL-TC 00141/19 (ID 

774609), bem como do item I da a DM 0031/2020-GCJEPPM (ID 864441), entendo ser necessária a 

aplicação de multa: em que pese o encaminhamento de documentação pelo Secretário de Saúde do 

Município de Alvorada do Oeste (ID 872220), não foi ela suficiente para atender às determinações desta 

Corte de Contas.  

14. Nesta esteira, abraço como razão de decidir o parecer técnico de ID 898430: 

(...) 

3. ANÁLISE TÉCNICA 

15. O objeto da análise a ser feita neste momento consiste na verificação do 

cumprimento do item V, do Acórdão APLTC 00141/19, o que se passa a fazer. 

3.1. Do estudo de viabilidade técnica e econômica quanto à utilização do 

instituto do credenciamento, possibilitando ampliar a rede de prestação dos serviços 

laboratoriais. 

16. A decisão APL-TC 00141/2019 (ID 774609) determinou ao gestor que fosse 

efetuado estudo de viabilidade técnica e econômica quanto à utilização do instituto do 

credenciamento, possibilitando ampliar a rede de prestação dos serviços laboratoriais. 

17. No entanto, examinando a documentação acostada aos autos, nota-se que o 

Secretário de Saúde do Município de Alvorada do Oeste, senhor José João Domiciano, 

não apresentou estudo de viabilidade técnica e econômica quanto à utilização do instituto 

do credenciamento. 

18. O secretário limitou-se a apresentar comprovantes de que pagou a multa 

imputada na decisão APL-TC 00141/2019 e juntou edital do Pregão n. 054/CPL/2019, 

processo Administrativo n. 273/FMS/2019, com o mesmo objeto da licitação fiscalizada 

nestes autos, cuja sessão pública estava agendada para o dia 5.9.2019. 
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19. Não foi localizada informação sobre a atual fase em que se encontra a 

mencionada licitação no portal da transparência contida no site oficial da prefeitura 

municipal de Alvorada do Oeste – RO, nem no site provedor da licitação informado no 

edital mantido no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/processos.html. 

Portanto, não é possível apurar se a licitação foi realmente deflagrada. 

20. No entanto, a análise dos autos permite verificar que o responsável não 

apresentou estudo de viabilidade quanto à possibilidade de utilização do instituto do 

credenciamento, desatendendo ao item V, letra “a”, da Decisão APL-TC 00141/2019. 

3.2. Da demonstração de viabilidade da licitação em detrimento do 

credenciamento. 

21. Outra determinação feita no acórdão referia-se à demonstração, por parte do 

Município, de que a realização de licitação seria mais viável do que o instituto do 

credenciamento, proposto nestes autos. 

22. Entretanto, como abordado no item anterior, verificou-se que não houve 

atendimento à ordem de realização de estudos de viabilidade técnica e econômica de se 

adotar o instituto do credenciamento possibilitando ampliar a rede de prestação dos 

serviços. Consequência direta é que não há como aferir os benefícios trazidos pela 

licitação em contraposição aos benefícios de se adotar o instituto do credenciamento, 

o que impede a demonstração da viabilidade da licitação em detrimento do uso do 

instituto do credenciamento. 

3.2.1. Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica para motivar a exigência 

de instalação do laboratório no município em face do tipo e prazos de exames a 

serem realizados, em detrimento dos postos de coleta 

23. Outro ponto a ser verificado por meio de estudo técnico seria a aferição da real 

necessidade de haver instalação de laboratório no município, ao invés de se exigir apenas 

postos de coleta (irregularidade verificada na licitação objeto destes autos). 

24. Porém, como já mencionado, não houve a realização de qualquer estudo por 

parte da municipalidade, apenas foi juntado novo edital de licitação em cujo conteúdo 

trouxe novamente a exigência de que a contratada tenha laboratório instalado na sede da 

contratante, conforme verifica-se no item 22, letra g do Termo de referência anexo ao 

edital1 (ID 872220, pág. 35). 

25. É possível ver, então, que o novo edital manteve a exigência tida por ilegal no 

acórdão aqui proferido, sem a realização de qualquer estudo que embasasse tal conduta. 

26. Pelo conjunto dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado, verifica-se que 

a exigência de instalação do laboratório em 10 (dez) dias no novo edital se fez nos 

mesmos moldes do edital anterior, o qual foi considerado ilegal visto que faltava nexo 

lógico entre a necessidade de instalação e os prazos de entregas de resultados que 

deveriam ter vindo fundamentados tecnicamente. 

27. Portanto, em princípio, persiste a lacuna na demonstração técnica da exigência 

de a licitante ter laboratório na sede da contratante, visto que não foi motivada 

tecnicamente a exigência de instalação do laboratório no município em face do tipo e 

prazos de exames a serem realizados, em detrimento aos postos de coleta. 

28. Diante disso, considera-se não atendida determinação do item V, letra b, i do 

                                                           
1 Item 22, letra g, do TR: “Possuir e manter durante o contrato a ser avençado laboratório equipado para realização dos 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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Acórdão Plenário mencionado. 

3.2.2. Realizar estudos para discriminar os prazos para coleta e entrega em função 

dos tipos de exames. 

29. Como já mencionado, o jurisdicionado não apresentou qualquer documento 

contendo discriminação dos prazos para coleta e entrega em função dos tipos de exames. 

30. Não bastasse tal fato, nota-se que o novo edital mencionado inovou em relação 

aos editais anteriores, já analisados pelo corpo técnico desta Corte, pois exigiu em 

seu item 13.2, que alguns resultados de exames laboratoriais solicitados por médicos em 

regime de urgência fossem entregues em até duas horas2 (ID 872220, pág. 22). 

31. Porém, o gestor não trouxe a fundamentação técnica para a exigência deste 

prazo, visto que também foi determinado pela decisão, que solicitou que fossem 

discriminados os prazos de coleta e entrega em função dos tipos de exames. 

32. Frisa-se que este trabalho não põe em dúvida a real necessidade de que se tenha 

urgência na entrega de resultados dos exames considerados urgentes por profissional da 

saúde, o que pode ser vital à sobrevivência do paciente. O que se está pontuando é que 

não foi descrito, por exemplo, o tipo de exames urgentes e seus prazos máximos de 

entrega conforme foi determinado no item V, letra b, (ii) da decisão APL-TC 00141/2019. 

33. Portanto, do teor da documentação apresentada verifica-se que o jurisdicionado 

não atendeu determinação posta no item V, letra b, ii, do Acórdão Plenário mencionado. 

3.3. Da deflagração de licitação escoimada dos vícios detectados, após conclusão 

dos estudos dos itens “a” e “b”, solicitados no item V do Acórdão APL-TC 

00141/2019, fixando razoável prazo para a instalação do laboratório e início da 

prestação dos serviços na hipótese de restar demonstrada a viabilidade econômica e 

técnica da instalação de laboratório no município em detrimento dos postos de 

coleta. 

34. Conforme verificado nos itens anteriores, é possível perceber que, além de o 

município não realizar qualquer estudo quanto à viabilidade de uso do credenciamento ao 

invés da contratação de uma única empresa para prestação de serviços laboratoriais, 

houve a deflagração de nova licitação com as mesmas falhas apontadas no Acórdão APL 

141/19. 

35. O edital tem, inclusive, critério de preferência em razão da localidade do 

proponente conforme seja de região mais próxima daquele município. O edital prevê 

condições de preferência para licitantes localizados em seu município cuja proposta seja 

superior até 10% em relação a melhor proposta válida feita por licitantes localizados fora 

de sua sede, conforme verifica-se no preâmbulo do edital encaminhado (ID 872220, pág. 

12). 

36. Pelo que parece, além de não trazer estudos de viabilidade da licitação em 

detrimento do instituto do credenciamento, ainda fez constar mais condições de restrição 

ao certame. 

37. Quanto a esse ponto relativo à localização da empresa a ser contratada, é 

importante registrar que, apesar dessa novidade ter sido incluída na Lei Complementar 

n. 123/2006 pela Lei Complementar nº 147, de 2014, a administração deve observar 

                                                           
2 Item 13.2 do Edital: “Os exames laboratoriais solicitados por médicos em regime de Urgência e Emergência de pacientes 

em observação hospitalar ou internos no Hospital Municipal deverão ser coletados examinados e disponibilizados ao 

profissional médico no prazo máximo de 02 (duas) horas da coleta, visando diagnóstico para tratamento da patologia.” 
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alguns critérios estabelecidos no Art. 48, §3º da LC n. 123/2006, vejamos: 

§ 3º Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer 

a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. (grifo 

nosso) 

38. No entanto, pelo que se percebe no edital, não houve justificativa para a adoção 

de tal regra licitatória. 

39. Vê-se, então, que, de acordo com esta análise, até aqui, vislumbra-se, pelo 

menos, quatro falhas do jurisdicionado em relação à nova licitação deflagrada. Primeiro, 

não apresentou os estudos de viabilidade da licitação em detrimento do instituto do 

credenciamento de prestadores do serviço pretendido; Segundo, tendo optado pela 

prevalência da licitação, não encaminhou o estudo de viabilidade técnica e econômica 

para instalação de laboratórios no município em detrimento de postos de coletas; Terceiro, 

apenas repetiu o prazo descrito no edital anterior, desconsiderando a determinação que 

pediu que o prazo para instalação fosse tecnicamente justificado; Quarto, trouxe 

preferência por empresas sediadas no local sem justificativa para tanto. 

40. Portanto, do teor da documentação apresentada verifica-se que o jurisdicionado 

não atendeu também determinação posta no item determinação do item V, letra c, do 

Acórdão Plenário mencionado. 

(...) 

15. Como se depreende da transcrição acima, embora tenha havido a deflagração de novo 

edital, qual seja, Edital de Pregão n. 054/CPL/2019 (processo Administrativo n. 273/FMS/2019), com 

objeto idêntico ao do Edital analisado por esta Corte nos presentes autos, não foi possível identificar a 

realização de qualquer dos estudos determinados ao responsável, persistindo o descumprimento da 

Decisão colegiada. 

16. Entretanto, entendo desnecessário renovar a ordem ao Secretário Municipal de Saúde, 

arquivando-se o presente processo. Isto porque, compulsando a derradeira análise técnica (ID 898430), 

a deflagração de novo edital, com objeto idêntico, possui fonte de recursos de origem federal, atraindo 

a competência do Tribunal de Contas da União:  

(...) 

Nesta oportunidade, observou-se que a fonte de recursos da contratação em exame é 

proveniente do SUS (AIHS/PAB), ou seja, fonte de origem federal, fato que atrai a 

competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União - TCU. 

Em razão disso, deixa-se de propor a autuação de novo processo com o fim de apurar as 

reincidências de irregularidades no Pregão n. 054/CPL/2019, Processo Administrativo n. 

273/FMS/2019. 

 (...) 

 

17. Ante o exposto, submeto à deliberação deste Colegiado, o seguinte voto: 

I – Considerar não cumpridas as determinações impostas no item V do Acórdão APL-

TC 00141/19 (ID 774609) e no item I da a DM 0031/2020-GCJEPPM (ID 864441), pelo Secretário de 

Saúde do Município de Alvorada do Oeste, senhor José João Domiciano; 
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II – Aplicar multa, com substrato no art. 55, IV da Lei Complementar n. 154/96, ao 

senhor José João Domiciano, Secretário de Saúde do Município de Alvorada do Oeste, no valor de R$ 

3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), equivalente a 4% do valor descrito no caput do art. 55 da 

Lei Complementar n. 154/96 (atualizado pela Portaria n. 1.162/12), em decorrência do descumprimento 

das determinações elencadas no item I desta deliberação; 

III – Determinar ao agente elencado no item II deste acórdão, que o valor da multa 

aplicado seja recolhido ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas – FDI/TCER, 

no Banco do Brasil, agência 2757-X, conta corrente n. 8358-5, nos termos do inciso III, do artigo 3º, da 

Lei Complementar 154/97; 

IV – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Acórdão no Diário 

Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, com supedâneo no art. 31, III “a” do Regimento Interno 

desta Corte, para recolhimento da multa fixada no item II deste acórdão; 

V – Determinar que, transitado em julgado sem o recolhimento da multa consignada 

no item II deste acórdão, seja iniciada a cobrança judicial nos termos dos artigos 27, II e 56 da Lei 

Complementar 154/96, c/c artigo 36, II, do Regimento Interno desta Corte; 

VI – Deixar de renovar as ordens constantes no item V do Acórdão APL-TC 00141/19 

(ID 774609) e no item I da a DM 0031/2020-GCJEPPM (ID 864441), tendo em vista a realização de 

certame com objeto idêntico ao aqui analisado, mas com recursos de origem federal; 

VII - Dar ciência desta Decisão aos responsáveis elencados no cabeçalho, via Diário 

Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como marco 

inicial para possível interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, 

da Lei Complementar n. 154/1996, informando-os que seu inteiro teor está disponível para consulta no 

endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade ambiental. 

De registrar que, em cumprimento às medidas expedidas pelo Tribunal de Contas 

(TCE-RO) como prevenção à propagação do coronavírus (Covid-19) no âmbito da instituição, o 

protocolo de processos e documentos está sendo realizado, preferencialmente, de forma eletrônica, a 

partir do e-mail institucional dgd@tce.ro.gov.br, em formato PDF, com até 20 megabytes (MB) de 

tamanho. Destaque-se ainda que o atendimento presencial será feito apenas em casos pontuais e 

específico no horário de 7h30 às 13h30. 

VIII - Dar ciência desta Decisão, pessoalmente, ao Ministério Público de Contas; e  

IX– Determinar ao Departamento do Pleno que adote as medidas cabíveis ao devido 

cumprimento desta Decisão, inclusive sua publicação e posterior arquivamento.  

É como voto. 
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27 de Julho de 2020

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE

PRESIDENTE

RELATOR
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