
GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES

PROCESSO Nº : 202000403-00

MUNICÍPIO : Santa Maria do Pará

PODER: Executivo 

ASSUNTO: Suspensão do Pregão Presencial n. 9/2020-0001-SRP - Determinação

de Medida Cautelar.

SUSTAÇÃO DE ATO E/OU PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

CONSIDERANDO a ausência de publicação no Mural de Licitação do Processo

Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 9/2020-0001, com abertura

datada  de  31.01.2020,  cujo  objeto  é  “  o  registro  de  preço  para  futura  aquisição  de

combustível e derivados de petróleo para atender a demanda da Prefeitura, Secretarias e

Fundos Municipais de Santa Maria do Pará, conforme publicação no DOE e no DOU no

dia 21.01.2020;

CONSIDERANDO a  possibilidade  de  expedição  de  Medida  Cautelar  por  este

Tribunal  de Contas,  conforme determina os termos do art.  951,  da Lei  Complementar

109/2016, quando houver fundado receio de grave lesão ao erário.

DETERMINO CAUTELARMENTE,  a  sustação  do  referido  PREGÃO

PRESENCIAL, até ulterior decisão,  com base na competência dos Tribunais de Contas,

que detém o dever de zelar pela fiscalização e interesse público na busca pela máxima

eficiência e eficácia de sua atuação, tendo portanto, aplicação imediata.

DETERMINO  que nos termos da Resolução Administrativa nº 11.535/20142, com

alterações  introduzidas  pela  Resolução  nº  43/20173,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)

1Art. 95. No curso de qualquer apuração, o Tribunal Pleno ou o Relator, havendo fundado receio de grave lesão ao
Erário ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício, ou provocado, expedir medidas cautelares,
previstas nesta Lei Orgânica ou no Regimento Interno, além de outras de caráter urgente, sempre que existirem provas
suficientes de que o responsável possa: 
§1º Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser expedidas monocraticamente pelo Relator,
devendo incluí-la, em pauta de julgamento, na primeira sessão subsequente do Tribunal Pleno, para homologação, sob
pena de perder eficácia. 
2Dispõe sobre a criação do Portal dos Jurisdicionados, tendo como etapa inicial a implementação do Mural de 
Licitações como meio obrigatório de apresentação ao TCM/PA em tempo real por meio eletrônico, das Licitações e 
Contratos, Convênios e Subvenções, Obras Públicas e Folhas de Pagamento, como parte integrante da prestação de 
contas e dá outras providências. 

3 EMENTA: altera dispositivos da resolução nº 11.535, de 01 de julho de 2014, alterada pelas resoluções n.º 11.832,
de 03 de fevereiro de 2015 e 29 de 04 de julho de 2017, que dispõe sobre a criação do portal dos jurisdicionados,
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horas, que promova a devida inserção do Pregão Presencial nº 9/2020-0001 - SRP, no

Mural de Licitação, deste TCM-PA;

DETERMINO à Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, na pessoa da gestora

Sra.  Diana de Sousa Câmara Melo,  que comprove junto a esta Corte  de Contas,  a

publicação de suspensão do referido Pregão Presencial nº 9/2020-0001 - SRP.

APLICO multa diária de 1.000 (um mil) UPF-PA - Unidades de Padrão Fiscal

do  Estado  do  Pará,  instituído  pela  Portaria  Nº  1769/2019-SEFA/PA4,  em  caso  de

descumprimento  desta  decisão,  em  conformidade  com  o  contido  no  art.  2835,  do

Regimento Interno/TCM/PA,  a ser recolhida ao FUMREAP/TCM-PA, instituído pela  Lei

Estadual nº 7.368/2009.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Conselheiro SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES
Relator.

tendo como etapa inicial a implementação do mural de licitações como meio obrigatório de apresentação ao tcm/pa
em tempo real por meio eletrônico, das licitações e contratos, convênios e subvenções, obras públicas e folhas de
pagamento, como parte integrante da prestação de contas e dá outras providências. 

4 UPF/PA fixada para o exercício fiscal de 2020, no valor de R$-3,5751 – Portaria SEFA nº 1769/2019.

5 Art.  283.  O Tribunal  poderá  fixar  multa  diária  nos  casos  em que  o  descumprimento  de  diligência  ou  decisão
ocasionar dano ao erário ou impedir o exercício das ações de controle externo, nos termos da Lei Complementar nº
109/2016 e deste Regimento Interno. 
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