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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO–SUBSTITUTO 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 
 

  

DECISÃO MONOCRÁTICA GA-3  

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 220.643-7/18 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO 

 

Cuidam os autos de Representação, interposta pela sociedade empresária 

Líbano Serviços de Limpeza Urbana, Construção Civil Ltda., inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 09.077.888/0001-35, com sede na Rodovia Washington Luiz nº 14.305, 

Parque Eldorado, Duque de Caxias - RJ, em face de supostas irregularidades 

cometidas pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu na divulgação dos Editais de 

Pregões Presenciais nº006/2018 e nº009/2018, que têm por objeto, 

respectivamente, o Registro de Preços para aquisição de concreto usinado para 

recuperação do calçamento das vias urbanas na cidade de Nova Iguaçu e o Registro 

de Preços para aquisição de equipamentos e materiais de informática para atender 

às necessidades do Centro de Operações de Nova Iguaçu, ambos sem valor 

informado, cujos certames possuem datas designadas para se realizarem nos dias 

14/06/2018 e 18/06/2018, respectivamente. 

O presente processo foi distribuído à minha relatoria, contendo pedido de 

tutela provisória, sem ter havido prévia manifestação das instâncias instrutivas e do 

Ministério Público de Contas. 

É o Relatório.  

Inicialmente, registro que atuo nestes autos em virtude de convocação 

promovida pela Presidência desta Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 

17/04/2018. 
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Após detido exame dos autos, verifico que a peça inaugural traz a 

identificação, a qualificação e o endereço do interessado, que é parte legítima.  

A matéria é de competência deste Tribunal e estão indicados, de forma 

circunstanciada, os fatos alegados, preenchendo, assim, os respectivos 

pressupostos de admissibilidade. 

Quanto ao mérito da cautelar pleiteada, verifico que a Representante afirma 

que não lhe foi permitida a obtenção das cópias reprográficas dos Editais dos 

Pregões Presenciais nº 006/2018 e nº 009/2018, ora combatidos, finalizando sua 

petição com o pedido de suspensão das licitações em comento. 

Em sede de cognição superficial, constato que, em consulta à página 

eletrônica da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu não constam informações a 

respeito dos procedimentos licitatórios combatidos, o que indica inobservância à 

regra prevista no art. 8º, § 1º, IV da Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação).  

Insta mencionar que a concessão ou não de tutela provisória, de natureza 

cautelar, tem por base o convencimento motivado, exercido em sede de cognição 

sumária, considerando a “probabilidade do direito”, conforme dispõe o art. 300 do 

Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/15). 

Diante dos indícios de restrição à competitividade, bem como as datas 

previstas para a realização das licitações – que atendem, ao meu juízo, aos 

requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris –, concedo a tutela 

provisória, de natureza cautelar, com fundamento no art. 84-A do Regimento 

Interno deste Tribunal, com vistas à suspensão dos certames licitatórios no 

estágio em que se encontram, até o julgamento de mérito desta 

Representação, devendo o jurisdicionado se abster de adjudicar o objeto, 

homologar o resultado ou celebrar o contrato em ambas as licitações.  

Nesse cenário, entendo que o jurisdicionado deva ser instado a apresentar 

seus esclarecimentos referentes às questões aventadas neste feito, especificamente 

daquelas ensejadoras da concessão de tutela provisória, nos termos do art. 84-A, § 

3º, do Regimento Interno, antes do aprofundamento do exame de mérito, o que será 
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realizado na etapa processual subsequente pela Secretaria-Geral de Controle 

Externo (SGE) deste Tribunal. 

Sendo assim, constato a necessidade de a análise desta Representação ser 

efetivada pelas instâncias instrutivas, após a manifestação do jurisdicionado, e em 

respeito aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. 

Ex positis, com fundamento no art. 84-A do Regimento Interno deste Tribunal, 

profiro 

DECISÃO MONOCRÁTICA: 

I- Pela CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA, determinando-se 

cautelarmente, ao atual Prefeito do Município de Nova Iguaçu a 

suspensão dos certames licitatórios – Pregão nº 006/18 e nº 009/18, na 

fase em que se encontram, até o julgamento de mérito desta 

Representação, devendo o jurisdicionado se abster de adjudicar o 

objeto, homologar o resultado ou celebrar o contrato em ambas as 

licitações;  

II- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Nova Iguaçu, 

com fundamento no art. 84-A, § 3º, do Regimento Interno, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, adote as seguintes providências: 

1.  Apresente seus esclarecimentos acerca das alegações da 

Representante, especificamente daquelas que ensejaram a concessão 

da tutela provisória constante do item I desta decisão, referentes aos 

Editais de Pregões Presenciais nº 006/18 e nº 009/18; 

2. Disponibilize o inteiro teor dos Editais de Pregões Presenciais nº 

006/18 e nº 009/18 na página eletrônica do Município de Nova Iguaçu, 

conforme os ditames do art. 8º da Lei Federal nº 12.527/2011.  

 

III- Pelo ENCAMINHAMENTO À SGE, independentemente da 

apresentação de manifestação do jurisdicionado, com vistas à sua 
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distribuição à Coordenadoria competente, com posterior remessa ao 

MPE, para que se manifestem, no prazo de 48h cada, quanto à 

admissibilidade e o mérito da Representação, retornando, 

posteriormente, os autos ao meu gabinete.  

IV- Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à representante, a fim de que tome 

ciência desta decisão. 

 

 

GA-3, em    /     /2018. 
 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 

Conselheiro-Substituto 
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