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Excelentíssimo Relator das Contas de Alhandra/PB do exercício financeiro de 

2020 – Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo (em substituição 

ao Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, conforme Portaria nº 005/2020, 

publicada no DOE de 09/01/2020) 

 

 

Ref. ao Processo TC 00237/20 (Acompanhamento de Gestão) 

 

URGENTE - CAUTELAR 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, 

através dos Procuradores que esta subscrevem, dando cumprimento à sua 

missão institucional de defesa da ordem jurídica e lastreado na independência 

funcional que o governa, vem à presença de Vossa Excelência, oferecer 

REPRESENTAÇÃO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (MEDIDA 

CAUTELAR) em face do Sr. Renato Mendes Leite – Prefeito de Alhandra/PB, 

com base nos fundamentos fáticos e jurídicos abaixo descritos. 

 

SINOPSE FÁTICA 

 

Este Parquet de Contas identificou que no último dia 14/04/2020 

houve a publicação de homologação do Pregão Presencial nº 00027/2020, 
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oriundo da Prefeitura Municipal de Alhandra, conforme prints que se seguem 

(homologação e extrato do contrato). 
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A referida publicação se deu no Diário Oficial dos Municípios do 

Estado da Paraíba, edição nº 2581, de 14/04/2020 (em anexo) e informa que o 

procedimento licitatório em questão teve como vencedor AGROATLANTICO 

COMERCIAL AGRICOLA EIRELI (CNPJ: 36.125.248/0001-26), que firmou contrato 

com a Prefeitura de Alhandra, com vigência até 31/12/2020, no valor de R$ 

536.000,00 (quinhentos e trinta e seis mil reais), para a aquisição de mudas, 

plantas ornamentais de espécies variadas, forrações vegetais e insumos 

correlatos. 

Frise-se que a contratação decorreu de pregão presencial, 

realizado recentemente (dia 06 do mês de abril), quando já tinha sido 

deflagrado o estado de emergência na Paraíba, decorrente da pandemia do 

COVID-19.  

 A própria situação atípica vivenciada pelo Estado, com diversas 

empresas com atividades suspensas, ainda que transitoriamente, acaba por 

inibir a plena concorrência em procedimento licitatório, sobretudo quando  o 

objeto licitado não diz respeito à área essencial (saúde ou assistência social), o 

que pode acarretar a presença de um único licitante habilitado, como no caso 

concreto, em que ocorreu, na prática, uma contratação direta de empresa 

criada em janeiro de 2020.  

 Deve ser destacado que o fato da empresa contratada ter sido 

recentemente criada não é fato impeditivo, mas o momento vivenciado pelo 

país, com mercado fechado, já é, por si só, inibidor de uma concorrência plena 
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em procedimento licitatório realizado em área não essencial ao combate da 

pandemia. 

DO MÉRITO 

 

No sistema TRAMITA deste Tribunal consta o registro do Doc. nº 

20924/20 – onde se pode observar o edital do Pregão Presencial nº 

00027/2020, cujo objeto segue parcialmente reproduzido abaixo. 

 

 

Como verificado acima, segundo o edital do certame, a aquisição 

de mudas, plantas ornamentais de espécies variadas, forrações vegetais e 

insumos correlatos é considerada oportuna, imprescindível e de relevante 

interesse social. 

Sobre a fundamentação da Administração de Alhandra para a 

aquisição pretendida, não há qualquer elemento fático, muito menos preceito 

do ornamento normativo nacional de onde se possa extrair resquício mínimo de 
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viabilidade para que a aquisição de plantas ornamentais se revista de relevante 

interesse social e de imprescindibilidade na atual situação de pandemia 

vivenciada no mundo – como quer crer o chefe do Executivo de Alhandra ao 

promover o mencionado pregão presencial. 

No caso, não cabe, via de regra, aos órgãos de controle adentrar 

ao mérito do ato administrativo, mas é possível tangenciá-lo nos casos 

teratológicos, com flagrante vulneração à razoabilidade, cabendo ser destacado 

que o controle externo, e a atividade de custos legis do parquet de contas 

permanece vigilante. 

Por outro lado, indo de encontro à aludida contratação, 

curiosamente parece que a Prefeitura de Alhandra tem tomado algumas 

medidas, em face da atual pandemia do Coronavírus (COVID-19), com vistas a 

proteger sua população e diminuir a propagação do vírus. 
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Portal eletrônico oficial da Prefeitura de Alhandra1 

 

Nessa toada, mostra-se flagrante a contradição entre as medidas 

tomadas pela Prefeitura, estampadas em seu site, e a realização de licitação e 

celebração de contrato com a finalidade de adquirir, até o final de 2020, mudas, 

 
1 Acessado em 17/04/2020. Disponível em https://www.alhandra.pb.gov.br/ 
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plantas ornamentais, forrações vegetais e insumos correlatos, conforme 

consignado no Pregão Presencial nº 00027/2020. 

Corroborando ainda mais com essa incongruência, vale ressaltar 

que recentemente o prefeito de Alhandra reconheceu oficialmente a situação 

de emergência no município, em decorrência da pandemia do Coronavírus 

(COVID-19), conforme Decreto nº 011/2020, de 17 de março de 2020 (em 

anexo). 

 

 

Portal eletrônico oficial da Prefeitura de Alhandra2 

 
2 Acessado em 17/04/2020 e disponível em: 

https://www.alhandra.pb.gov.br/index.php/estrutura-
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Ora, se o próprio gestor municipal reconheceu a situação de 

emergência vivenciada pelo município, eis que o foco da despesa pública 

deveria estar voltado para as despesas obrigatórias, com redução das chamadas 

despesas discricionárias (facultativas), a exemplo da contratação ora 

questionada, que flagrantemente não detém o caráter da essencialidade.  

Assim, considerando a atual situação de pandemia vivenciada no 

mundo, mostra-se completamente inoportuna e desarrazoada a realização de 

qualquer despesa para aquisição de mudas, plantas ornamentais, forrações 

vegetais e insumos correlatos nos meses restantes deste ano, especialmente se 

considerados aspectos como necessidade, adequação e conveniência, 

destacando-se que o controle da razoabilidade está dentro do controle da 

legalidade administrativa. 

Incompatível, portanto, diante da atual situação pandêmica 

vivenciada, a execução das despesas recentemente licitadas e contratadas pela 

Prefeitura de Alhandra, sobretudo num cenário nacional de possível redução de 

arrecadação de receitas municipais, o que demanda cautela do gestor e 

medidas de contingenciamento quanto às despesas discricionários (não 

obrigatórias). 

 

DA MEDIDA CAUTELAR 

 

organizacional/secretarias/gabinete/726-prefeitura-de-alhandra-declara-situacao-de-

emergencia-por-causa-do-coronavirus-suspende-eventos-e-aulas-por-12-dias 
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Não é novidade a possibilidade de antecipação dos efeitos da 

decisão final nos processos de Tribunais de Contas, via expedição de cautelar, 

pelo relator, nos termos do art. 873 do Regimento Interno do TCE-PB – para 

garantir maior eficácia da decisão final e evitar prejuízos incalculáveis ao erário 

– devendo ser analisados os tradicionais requisitos da fumaça do bom direito e 

do perigo na demora. 

A fumaça do bom direito resta demonstrada, na medida em que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recentemente classificou como 

transmissão pandêmica a infecção humana acarretada pelo Coronavírus 

(COVID-19), caracterizada pela rápida transmissibilidade e propagação 

geográfica, tendo sido editada, nesse contexto, a Lei Federal nº 13.979/20, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

Além disso, no âmbito estadual houve, entre outras, a decretação, 

por parte do governo paraibano: 1) de situação de Emergência no Estado da 

Paraíba4 ante a condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus 

definida pela OMS e o contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública 

Nacional pelo Ministério da Saúde; e, ainda, 2) de estado de Calamidade 

 
3 Art. 87. Compete ao Relator: 

X - expedir medida cautelar a ser submetida ao colegiado competente, para referendo, até a 

segunda sessão ordinária subseqüente à decisão monocrática. 
4 Através do Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020 (DOE de 14/03/2020). 
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Pública5, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, em razão da 

grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-

19), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado da Paraíba. 

No mesmo cenário, também foram adotadas medidas pelo 

Município de Alhandra em decorrência do novo Coronavírus, dentre elas a 

edição do Decreto nº 011, de 17 de março de 2020, que assim dispôs em seu 

art. 1º: 

Art.  1º Este Decreto estabelece medidas temporárias de prevenção ao 

contágio e enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância 

nacional e internacional, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus 

(COVID-19), bem como RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO 

MUNICÍPIO DE ALHANDRA, diante da recomendação do Governo do Estado da 

Paraíba. 

 

Não há dúvidas, portanto, acerca gravidade da situação e do 

impacto negativo dessa pandemia sobre a saúde e economia nacional, não 

ficando de fora as finanças públicas da Paraíba e de seus municípios, ainda que 

possíveis “afrouxamentos fiscais” possam vir a ocorrer futuramente via 

alterações legislativas ou decisões judiciais. 

O perigo da demora, por sua vez, é cristalino, na medida em que já 

foi celebrado contrato entre a Prefeitura de Alhandra e o licitante vencedor – 

com vistas ao fornecimento, por parte do contratado, de mudas, plantas 

ornamentais, forrações vegetais e insumos correlatos nos meses restantes deste 

 
5 Através do Decreto Estadual nº 40.134, de 20 de março de 2020 (DOE de 21/03/2020). 
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ano – e a qualquer momento a quantia de R$ 536.000,00 pode ser empenhada 

e paga pelo Ente para a aquisição das plantas, não sendo razoável que no atual 

estágio de pandemia vivenciado pelo mundo haja qualquer dispêndio para 

custear, em Alhandra, aquisições dessa natureza.  

Frise-se, outrossim, que o gestor sequer colocou informações 

adequadas no SAGRES para realização de despesa pública, ou seja, se a licitação 

já foi realizada, como no caso concreto, caberia ao gestor, antes de contratar, 

fazer o adequado empenho e lançar os valores contratados no portal de 

transparência do município, o que não foi feito até a presente data 

(17/04/2020) quanto à referida contratação.  

Impende ainda destacar, por oportuno, que quando for 

completamente afastada a pandemia do COVID-19 e seus efeitos, e 

demonstrada a regularidade da situação fiscal do município – não haverá 

qualquer prejuízo de futuramente se sustar a cautelar exarada, possibilitando 

que a aquisição ocorra sem problemas, respeitando-se, obviamente, as 

limitações legais quanto as despesas públicas em ano de pleito eleitoral (2020). 

Presentes, portanto, a fumaça do bom direito e o perigo da 

demora, requisitos suficientes para a emissão da decisão cautelar vindicada. 

Assim, considerando-se que, a qualquer momento, a Prefeitura 

Municipal de Alhandra pode despender mais de meio milhão de reais para 

custear a aquisição de plantas – quando não se sabe se haverá viabilidade fiscal 

para que a referida despesa ocorra ainda no presente exercício sem 

comprometimento da gestão da pandemia, sobretudo quando o próprio chefe 
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do Executivo já reconheceu a situação de emergência no Município de Alhandra, 

a emissão de cautelar é medida que se impõe no caso em exame, sob pena da 

ineficácia de decisão final neste sentido e da irreversibilidade dos efeitos de 

atos administrativos (a exemplo de pagamentos) emanados pelo Poder 

Executivo de Alhandra, tendentes a promover a aquisição de plantas e afins no 

corrente exercício. 

Destaque-se, por oportuno, que a pandemia vivenciada pelo país 

acarretará inexorável redução da receita corrente líquida, de modo que, ainda 

que haja flexibilização das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

especialmente no que se refere  aos limites de despesas com pessoal, ou 

suspensão de prazos para recondução da dívida pública aos limites legais, as 

medidas de contingenciamento de despesas discricionárias (não obrigatórias) 

permanecem válidas e devem ser adotadas pela municipalidade, nos termos do 

art. 9, § 2° da LRF, senão vejamos: 

 

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário 

ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério 

Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta 

dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo 

os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

(...) 

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao 
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pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

Com efeito, o indicado na situação atualmente vivenciada é que os 

gestores municipais deliberem, inclusive com envio de projeto de lei ao 

Legislativo, acerca do remanejamento e realocação de recursos para as áreas 

mais sensíveis, como a saúde e assistência social. 

No caso, a municipalidade recentemente celebrou contrato de 

mais de meio milhão de reais com vistas a adquirir plantas, destacando-se que 

ainda não houve efetivo empenho e pagamento ao fornecedor, de modo que é 

cabível a concessão da tutela de urgência pela egrégia Corte de Contas, no 

sentido de que qualquer pagamento para aquisição das plantas, no momento 

em que o Estado se encontra em situação de calamidade, venha a ser declarado 

irregular, ilegítimo e lesivo ao patrimônio público, com possibilidade de 

repercussão negativa nas contas do gestor, frisando-se que não restou 

demonstrado pelo gestor que a despesa ora combatida foi realizada em 

harmonia com os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e 

moralidade administrativa, estando em descompasso com a situação vivenciada 

pela país no contexto de pandemia. 

 

DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, este Parquet de Contas postula que, recebida e 

processada a presente Representação, seja concedida  MEDIDA CAUTELAR para 
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determinar à Prefeitura Municipal de Alhandra que se abstenha de promover 

qualquer ato administrativo visando a aquisição do que contempla o objeto 

do Pregão Presencial nº 00027/2020 – a exemplo da emissão de empenho ou 

ordem de pagamento a AGROATLANTICO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI (CNPJ: 

36.125.248/0001-26) – devendo a edilidade suspender IMEDIATAMENTE 

quaisquer procedimentos em curso ou por vir, editados nesse sentido, pelo 

menos até que haja a avaliação do certame (licitação e contrato) pelo TCE/PB 

e que seja considerado regular, sob pena da aplicação de multa ao Prefeito 

Municipal em caso de descumprimento de decisão desta Corte, bem como da 

imputação do dano eventualmente causado ao erário decorrente da 

inobservância das determinações do TCE/PB, sem prejuízo de repercussões 

negativas recaírem nas contas anuais prestadas pelo gestor municipal. 

No mérito, requer-se a confirmação da cautelar, o provimento 

integral desta Representação e, ao final, caso futuramente o cenário persista 

inalterado (permanência dos efeitos da pandemia, a exemplo do isolamento 

social, situação de emergência/calamidade reconhecidos, necessidade de gastos 

expressivos em saúde e assistência social, redução das receitas/repasses, 

comprometimento das finanças municipais), deve esta Corte expedir 

comunicação à Câmara Municipal de Alhandra, a fim de que aquela Casa 

Legislativa promova a sustação do contrato decorrente do Pregão Presencial nº 

00027/2020, caso tal sustação não seja adotada de forma direta pelo chefe do 

executivo. 

Impresso por alpereira em 18/04/2020 10:05. Validação: 3E69.1606.E92B.D686.EB72.D355.74A9.A433. 
Representação. Proc. 07701/20. Data: 18/04/2020 09:22. Responsável: Manoel A. D. S. Neto.

16

16



 

 

 

 15/16 

 

Outrossim, deve a autoridade municipal ser citada para prestar 

esclarecimentos necessários, bem como detalhar as providências tomadas em 

decorrência das medidas cautelares ora especificadas, caso concedidas pelo 

eminente Relator e ratificadas pelo colegiado competente. 

Por fim, vislumbra-se oportuno o envio de cópia desta 

Representação ao Ministério Público da Paraíba e ao Ministério Público Federal, 

para ciência e providências que entenderem cabíveis. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

João Pessoa, 17 de abril de 2020. 

 

 

MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS NETO 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas/PB 

 

 

MARCÍLIO TOSCANO FRANCA FILHO 
Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas/PB 

 

 

LUCIANO ANDRADE FARIAS 
Procurador do Ministério Público de Contas/PB 
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DOCUMENTO ANEXO: 
 

  
 
 
 

 
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 

PARAÍBA 
 

(Edição 2581, 14/04/2020, vide fls. 03 e 04 – 
Homologação da Licitação e do Contrato pelo gestor) 
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