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GABINETE DA PROCURADORA YVONETE FONTINELLE DE MELO

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 01/2021/GPYFM

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – MPC/RO, no uso de suas
atribuições cons�tucionais e legais constantes do ar�go 129 da Cons�tuição Federal e ar�go 83 da Lei
Complementar nº 154/96:

 

CONSIDERANDO o disposto no ar�go 127 da Cons�tuição Federal, que preconiza que o
Ministério Público é ins�tuição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrá�co e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

 

CONSIDERANDO o disposto no ar�go 27, parágrafo único, IV da Lei nº 8.625/93, que faculta
ao Ministério Público expedir recomendação aos órgãos da administração pública federal, estadual e
municipal;

 

CONSIDERANDO o disposto no ar�go 80 da Lei Complementar nº 154/96 que estabelece
compe�r ao Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia, em sua missão ins�tucional, a guarda da
lei e fiscalização da Fazenda Pública, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrá�co e dos
interesses difusos e cole�vos, além de outras estabelecidas no ordenamento jurídico; dentre as várias
a�vidades desenvolvidas na tutela da Administração Pública;

 

CONSIDERANDO que o Execu�vo Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO deflagrou licitação na
modalidade Tomada de Preços, sob o n. 02/2021[1], e que o aviso de licitação publicado não dispôs de
forma clara o objeto a ser disputado e contratado, in verbis:

 
Contratação de empresa especializada em serviços de terceiro (sic) pessoa jurídica pelo, (convênio n°
088/2020 DER) Departamento Estadual de estrada (sic) Rodagem. Localizado linha (sic) 8 - trecho - 4°
eixo / 5° eixo, extensão de 9,60 km e linha 8 - trecho 3° eixo / 4° eixo -extensão de 14,95 km totalizando
24,55 km. No município de Pimenteiras do Oeste, estado de Rondônia.

 

CONSIDERANDO que a deficiência na informação do objeto a ser disputado além de afrontar o
disposto no §1º, do art. 21 da Lei n. 8.666/93[2], compromete ou restringe o caráter compe��vo do certame
(art. 3º, §1º, I, da Lei n. 8.666/93)[3];

 

CONSIDERANDO que o vício evidenciado na descrição do objeto da TP n. 02/2021 é
recorrente e que a presente Tomada de Preços é repe�ção da TP n. 8/2020[4], de idên�co objeto e falha
restou deserta;
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RESOLVE expedir a presente NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA, para fins de:

 

Recomendar a Prefeita do Município de Pimenteiras do Oeste/RO, Senhora Valéria Aparecida
Marcelino Garcia, ou a quem a venha suceder, que:

 

I - Promova a alteração do aviso da Tomada de Preços n. 02/2021, fazendo dele
constar, de forma clara, a descrição do objeto a ser licitado;

II - Republique, na forma do §4º, do art. 21, da Lei n. 8.666/93, o extrato da Tomada
de Preços n. 02/2021, devolvendo o prazo mínimo de divulgação (15 dias);

III - Encaminhe a este Parquet, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do
recebimento da presente No�ficação, comprovação das republicações e devolução do
prazo, através do e-mail gpyfm@mpc.ro.gov.br.

 

Porto Velho, 4 de fevereiro de 2020.

 

 

(assinado eletronicamente)
YVONETE FONTINELLE DE MELO

Procuradora do Ministério Público de Contas
Matrícula n. 297

S7

 

[1] Aviso de Licitação publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, edição n. 2893, do
dia 01/02/2021.

[2] Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos
e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no
mínimo, por uma vez:

§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral
do edital e todas as informações sobre a licitação. (Grifei)

[3] Art. 3º, §1º, 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. 3o da Lei no  8.248, de 23 de outubro de 1991; (Grifei)

 

[4] Aviso de republicação de licitação deserta disponível em:
http://transparencia.pimenteirasdooeste.ro.gov.br/transparencia/index.php?
link=aplicacoes/publicacao/frmpublicacao&grupo=&nomeaplicacao=publicacao

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://transparencia.pimenteirasdooeste.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/publicacao/frmpublicacao&grupo=&nomeaplicacao=publicacao
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Documento assinado eletronicamente por YVONETE FONTINELLE DE MELO, Procuradora Geral, em
04/02/2021, às 15:11, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de
2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando
o código verificador 0270766 e o código CRC 31FF8AEC.
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