
DELIBERAÇÃO

PROCESSO TCM Nº 17635e18 – DENÚNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
DENUNCIADO: Sr. VANDERLEI FULCO CALDAS - Gestor Municipal     
DENUNCIANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018
RELATOR: Cons. FERNANDO VITA

DECISÃO

Cuidam os autos de Denúncia pela empresa  PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, contra o Gestor Municipal
de Olindina,  Sr. VANDERLEI FULCO CALDAS, versando sobre suposta irregularidade
no Pregão Presencial n° 026/2018, com data fixada para o dia 19 de dezembro de 2018,
o qual visava a contratação de empresa especializada para o fornecimento de Ticket
Combustível em papel de âmbito nacional, destinado ao abastecimento da frota de
veículos da Municipalidade.

Informa a denunciante que o referenciado Pregão é restritivo, tendo em vista a existência
da seguinte disposição no edital:

• Exigência de vale/ticket impresso, o que não condiz com a natureza do serviço,
executado atualmente de forma remota e muito mais seguro, de modo a restringir
a competitividade do certame. 

Assim, sustenta que “(…) inúmeras gerenciadoras, diante das exigências dispostas
no edital, estão sendo tolhidas do seu direito de participação no certame em tela.
Nesta exata medida,  a  própria Administração Pública restará prejudicada ante a
inexistência de participantes, secundariamente a população, que, por não ter sido
alcançada a proposta mais vantajosa, presenciará a ineficiência na utilização dos
repasses públicos (...)”,  de modo a pugnar  liminarmente pela sustação imediata do
certame. 

Neste  contexto,  defende  a  denunciante  que a  exigência/restrição  contida  no  Edital
Convocatório não pode prevalecer, devendo ser modificada, para melhor se adequar à
legislação pátria.

Após o devido sorteio do feito em 17 de dezembro de 2018 para esta Relatoria, houve a
prolação de decisão liminar (Doc. 10), em 18 de dezembro de 2018,  determinando a
imediata  sustação  do  Pregão  Presencial  n°  26/18  deflagrado  pela  Comissão  de
Licitação  do  Município  de  Olindina,  com o  devido  cancelamento  da  sessão  de
abertura  dos  envelopes,  e  sobrestamento  do certame até  a  decisão final  a  ser
proferida por esta Corte de Contas. 

Ato contínuo,  objetivando  a garantia  do devido processo legal  e do direito  de defesa
constitucionalmente assegurados, foi realizada a notificação do Gestor (Doc. 09), o que



                    

restou atendido através da publicação do Edital nº  668, que circulou no  DOE/TCM de
21.12.218, restando consignado o prazo de 20 (vinte) dias para defesa.

Após a  regular  notificação do Denunciado,  observa-se,  a  partir  dos  argumentos
contantes na defesa apresentada (Processo TCM 00669e19),  que o  Sr.  Vanderlei
Fulco Caldas, Prefeito Municipal de Olindina, não cumpriu o comando insculpido na
Decisão Liminar proferida por esta Relatoria, vez que os documentos acostados aos
autos  atestaram a  efetiva  deflagração  do  Pregão  Presencial  n°  26/18,  no  dia  19  de
dezembro de 2018, de modo a declarar como vencedora a empresa MV2 SERVIÇOS
LTDA.

Insta salientar que a decisão ora descumprida, foi devidamente comunicada ao Gestor
Municipal de Olindina para o seu imediato cumprimento, sob pena de caracterização de
desobediência à determinação desta Corte de Contas, com a imposição de multa (Art. 71,
IV e parágrafo único c/c o 73, ambos da LC 06/91), sem prejuízo do oferecimento de
representação ao Ministério Público Estadual para apuração de eventuais ilícitos (Art. 90
da Lei 8.666/93 e art. 10, VIII da Lei 8.429/92 e da determinação de ressarcimento de
prejuízo ao erário.

Neste contexto, através de nova Decisão colacionada aos autos ao Doc. 21, datada de
13 de fevereiro de 2019, tendo em vista os fatos ora aduzidos, esta Relatoria, ratificou a
decisão e ampliou o seu escopo, para determinar que o objeto da liminar concedida,
seja alcançado, com a consequente determinação da imediata sustação do contrato
firmado, oriundo do Pregão Presencial n° 46/18, até a decisão final a ser proferida
pelo Pleno desta Corte em torno do mérito da Denúncia. 

Ato contínuo, solicitei que fosse comunicado ao Gestor os termos da nova decisão, o que
restou atendido com a publicação do Edital n° 075/2019,  publicado no  DOE/TCM de
15.02.2019, restando consignado o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

Através do expediente de n° 03136e19, o Gestor informou que “(…) a predita decisão
liminar foi devidamente cumprida pelo burgo, que fez publicar no Diário Oficial do
Município  e  no  Diário  Oficial  da  União,  o  competente  Aviso  de  Suspensão  do
Contrato n° 053/2018 (...)”.

Em 14 de março de 2019, a nova decisão liminar foi submetida ao Pleno desta Corte,
tendo sido devidamente ratificada. 

Ato  contínuo,  através do despacho proferido  (Doc.  30)  solicitei  o  pronunciamento  do
Ministério Público de Contas que exarou o Parecer n° 440/2019, da lavra da Procuradora
de  Contas,  Dra.  Aline  Paim  Monteiro  do  Rego  Rio  Branco,  encartado  ao  Doc.  31,
pugnando pela procedência da presente Denúncia. 

Estando o feito em ordem, sem necessidade de novas diligências, passo a proferir o voto
na forma a seguir delineada. 

VOTO

A  questão  posta  sob  apreciação  cinge-se  à  eventual  existência  de  restrição  à
competitividade, vez que o instrumento convocatório referente ao Pregão Presencial n°
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026/2018, estabeleceu a exigência de fornecimento de vale/ticket impresso, fato este
que, no entender do denunciante, indicaria suposto direcionamento do certame. 

Neste contexto, nos termos aduzidos na peça de ingresso, o certame ora analisado seria
restrito a um pequeno número de licitantes.

De  início,  importa  destacar  que,  a  defesa  apresentada  pelo  Gestor  defendeu  a
regularidade  do  instrumento  convocatório  e  do  procedimento  licitatório  ora
apreciado,  sob o argumento  de que a  utilização de vale combustível  na  modalidade
impressa  encontrava-se  supostamente  justificada  para  as  necessidades  da
Municipalidade. 

Todavia, da análise dos documentos que instruem os autos, em especial  o Termo de
Referência  do  certame,  abaixo  destacado,  não  há  nenhuma  justificativa  para  a
contratação de ticket em combustível apenas em papel, fato este, que restringe a
ampla participação no certame. 

"1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada
para  fornecimento  de  Ticket-Combustível  de  âmbito  nacional,  destinado  ao
abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Olindina – Ba,
objetivando o fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista o encerramento do contrato anterior, em 31 de dezembro de
2018,  faz-se necessária  a realização de nova contratação para abastecer a
frota de veículos da Prefeitura Municipal de Olindina – Ba. 

A  Prefeitura  Municipal  de  Olindina  –  Ba,  objetivando  assegurar  a
operacionalidade  e  a  confiabilidade  na  compra  de  combustíveis  para  os
veículos e instituir procedimento operacionais e administrativos mais eficazes,
busca, através do presente Termo de Referência, atender a necessidade de
abastecimento dos veículos através de um sistema que contemple ampla rede
de postos credenciados. Diante disso, busca-se uma flexibilização da compra
de combustíveis por acesso facilitado a uma rede de venda dos produtos com
qualidade e,  sobretudo,  com oferta  de  melhor  preço praticado no mercado,
através de empresas credenciadas no sistema." 

Pois bem. A Constituição Federal, no que concerne aos procedimentos licitatórios, fixa em
seu art. 37, inciso XXI, que os procedimentos licitatórios devem assegurar aos licitantes
igualdade de condições, de modo a apenas admitir exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998) 

 
3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3


                    

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,  serviços,
compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações. (Regulamento) 

Neste mesmo contexto, a Lei de Licitações n° 8.666/93, de aplicação subsidiária à Lei
10.520/02,  vai  mais  além ao determinar  expressamente  a  proibição de inclusão,  nos
instrumentos convocatórios, de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o caráter competitivo do certame. 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será  processada  e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 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.

§1o É vedado aos agentes públicos:

I  -  admitir,  prever,  incluir  ou  tolerar,  nos atos  de  convocação,  cláusulas  ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico

objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art.

3  o     da Lei n  o     8.248, de 23 de outubro de 1991  ; 

Do mesmo modo, a Lei n° 10.520/02 veda expressamente a existência de especificações
no objeto a ser licitado, que venham a limitar a competição, in verbis:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

II  -  a  definição  do  objeto  deverá  ser  precisa,  suficiente  e  clara,  vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;

Como salienta MARÇAL JUSTEN FILHO1:

A licitação  é  um  procedimento  administrativo  disciplinado  por  lei  e  por  um  ato
administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção de proposta de

1  FILHO, Marçal Justen, Curso de Direito Administrativo – 1. ed. – São Paulo: Saraiva, 2005. Pág. 309
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contratação  mais  vantajosa,  com  observância  do  principio  da  isonomia,
conduzido por um órgão dotado de competência específica. (2005, p. 309)

Por outras palavras,  os princípios que regem a Licitação,  qualquer que seja a sua
modalidade, resumem-se nos seguintes preceitos: procedimento formal; publicidade de
seus atos; igualdade entre os licitantes; sigilo na apresentação das propostas; vinculação
ao  edital  ou  convite;  clareza  e  precisão  do instrumento  convocatório;  julgamento
objetivo;  isonomia  de  tratamento  entre  os  licitantes,  adjudicação  compulsória  ao
vencedor.

Além disso, encontramos no art. 3º da Lei 8.666/93, de forma clara, até por imperativo
constitucional  (art.  37  da  CF/88)  a  vinculação  ao  princípio  da  probidade
Administrativa, conforme sintetizado por CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO2:

“O acatamento aos princípios mencionados empece ou ao menos forceja por
empecer conluios inadmissíveis entres agentes governamentais e terceiro, no
que  se  defende  a  atividade  administrativa  contra  negócios  desfavoráveis,
levantando-se,  ainda,  óbice  a  favoritismo  ou  perseguições,  inconvenientes
com o principio da igualdade.” (destacamos)

Dito de outro modo, além de se vincular à Lei em sentido estrito, é vedada a imposição
ou  elaboração  de  condições  e  exigências  descabidas  ou  que  frustrem  o  caráter
competitivo  das  LICITAÇÕES,  pelo  que,  ente  ndo  que  a  manutenção  do  certame,  na  
forma que apresentado pela Denunciante, de fato, enseja lesão ao interesse público.

Neste  sentido,  o  entendimento desta  Relatoria  é  que  a  exigência  insculpida  no
instrumento  convocatório  no  sentido  de  fornecimento  dos  tickets  combustíveis
apenas  de  forma  impressa,  sem  qualquer  justificativa  para  tanto,  por  si  só  já
demonstra  a  existência  de  irregularidade,  vez  que  a  possível  ausência  desse
requisito, ensejaria evidente maior eficiência na busca da melhor proposta para a
Administração Pública.

Logo, considero que tal prática adotada pelo Gestor restringiu o caráter competitivo
do certame, violando, flagrantemente as disposições contidas na Lei de Licitações, tendo
em vista que, podem afastar da disputa aquelas empresas que não trabalhem com tickets
em papel.

Portanto,  é  de  clareza  solar  que  tal  especificação,  por  ser  demasiadamente
excessiva, limita o caráter competitivo do certame, em total afronta do art. 3ª da Lei
n° 10.520/02.

Outro não é o entendimento do Ministério Público de Contas, que assim fixou:

“(...)

No que  diz  respeito  à  exigência  de  fornecimento  de  ticket  combustível  em
papel, cumpre reconhecer que o processo de substituição do vale em papel

2  MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Elementos de direito administrativo -3. ed. - São
Paulo: Malheiros, 1995. Pág. 180
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pelo cartão de pagamento magnético reflete medida atenta aos avanços da
tecnologia e aos novos mecanismos de segurança. Ademais, a utilização do
cartão  magnético  constitui  importante  mecanismo  de  controle  de
abastecimentos,  pois  possibilita  a  identificação  do  sujeito  que  realizou  o
abastecimento,  do  valor  da  operação,  do  carro  abastecido,  entre  outras
informações que proporcional transparência à gestão.

Por outro lado, a utilização do vale combustível em papel facilita a ocorrência
de fraudes e o desvio de finalidade, pois funciona como verdadeiro título ao
portador.  O  sujeito  que  apresentar  o  vale  combustível  ao  estabelecimento
credenciado, ainda que não integre a administração pública, terá seu veículo
abastecido.

Desta forma, a utilização do vale combustível em papel deve ser admitida
somente quando existente  alguma situação fática  que justifique a sua
necessidade, a qual deverá ser exposta no processo administrativo que
formalizou a contratação,  devendo-se separar  em lotes a  licitação, em
respeito ao caráter competitivo do certame. 

Assim,  entende-se  que  a  alegação  do  vício  quanto  à  exigência  de
fornecimento somente do vale combustível em papel configura, no presente
caso,  violação  ao  princípio  da  competitividade,  uma  vez  que  não  houve  a
devida justificativa da Administração para a exclusão do cartão de pagamento
magnético, que reflete medida atenta aos avanços da tecnologia e aos novos
mecanismos de segurança.

(grifos nossos)

(..)”

Forte nos argumentos acima expostos, esta Relatoria entende pela procedência da
presente Denúncia, de modo a confirmar os termos da liminar concedida e determinar,
que a Municipalidade adote as providências administrativas necessárias a anulação do
certame Pregão Presencial n° 026/2018.

Diante do exposto, vota-se, com arrimo no inciso XX do art.  1º da Lei Complementar
06/91, combinado com o art. 3º e §2º do art. 10, da Resolução TCM nº 1.225/06, pelo
conhecimento e PROCEDÊNCIA da Denúncia Processo TCM nº 17635e18, apresentada
contra o Sr.  Vanderlei Fulco Caldas – Gestor Municipal de Olindina. Em razão do
ilícito praticado aplica-se ao Gestor, com arrimo nos incisos II, III e IV, § 3º do art. 71 c/c
art. 73 ambos da citada Lei Complementar nº 06/91,  a mult  a   de R$ 3.000,00 (três mil
reais). A multa aplicada deverá ser recolhido ao erário municipal, na forma estabelecida
nas Resoluções TCM nº 1.124/05, sob pena de se adotar as medidas preconizadas no
art. 74 da multicitada Lei Complementar. 

Determina-se ainda ao Gestor a adoção das providências administrativas cabíveis para a
anulação  do  Pregão  Presencial  n°  026/2018  e,  por  conseguinte,  do  contrato
administrativo  dele  decorrente,  respeitado  o  prazo  máximo  de  60  (sessenta)  dias,
contados a partir do trânsito em julgado da decisão.
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Adverte-se, ainda, ao Gestor para a necessidade de adotar urgentes providências
visando o  fiel  cumprimento dos  princípios  regedores  da  Administração  Pública
como insculpidos no art. 37 caput da vigente Constituição da República Federativa
do Brasil, notadamente no que tange aos procedimentos licitatórios futuros.

Cópia deste decisório aos interessados, bem como à Prestação de Contas do Município
de Olindina, exercício financeiro 2018, quando aqui ingressarem. 

Ciência à competente Coordenadoria de Controle Externo.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA
BAHIA, EM 01 DE AGOSTO DE 2019.

CONS. PLÍNIO CARNEIRO FILHO
PRESIDENTE

CONS. FERNANDO VITA
RELATOR

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste, vá na página do

TCM em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente.
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