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ATA Nº 5.371 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia três (03) do mês de março do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Julival Silva 

Rocha e, ainda, a Excelentíssima Senhora Subprocuradora Deíla Barbosa Maia, reuniu-se o 

Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos 

termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à 

ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente a digna 

representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 

sessão. Justifico as ausências dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Luís da Cunha 

Teixeira e Milene Dias da Cunha, representando o TCE em eventos na Capital Federal e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, também representando esta Corte de Contas em evento na 

Escola da Magistratura do Estado do Pará. Convoco para funcionar como Conselheiro nesta 

Sessão o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia primeiro (1º) de março de 2016, na forma 

do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, 

razão pela qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, 

a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado 

o Processo nº 2013/50731-8, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria de Nazaré Gomes 
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Saraiva, cujo Relator foi o Conselheiro Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

regimental foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2012/52437-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidos pelo Estado, procedência Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, responsável Cláudio José Reis de Carvalho, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52454-3, que trata 

da Denúncia formulada por Orm Air Táxi Aéreo Ltda, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira, registrando-se na ocasião o impedimento do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias. Lido o relatório e cumprindo dispositivo regimental foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela improcedência da denúncia (pausa). A matéria 

foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto nos termos a seguir: Inicialmente, compulsando os autos, verifico 

que, até o presente momento, não foi efetuada a análise dos pedidos cautelares. Contudo, deixo 

de fazê-la nesta oportunidade tendo em conta que o processo já se encontra maduro para 

julgamento, motivo pelo qual passo à análise do mérito. Em suma, a denúncia cinge-se a três 

controvérsias, a saber, a desobediência aos itens 7.5, 7.7.4 e 9.7 do certame, a manifesta 

inexequibilidade da proposta e a ausência do requisito relativo à capacidade técnica, sendo as 

duas últimas relativas à empresa Flex Aero Táxi Aéreo Ltda, vencedora do pregão eletrônico n. 
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7/2013-CMG. Como bem apontado pelo órgão técnico e pelo Parquet de Contas, não restou 

evidenciada no bojo dos autos a suscitada desobediência às regras do edital. Isso porque nos itens 

7.5 e 7.7.4 não é expressa a necessidade de constar a especificação da cobertura do seguro, 

tampouco dos equipamentos vitais para prestação dos serviços, tal como afirmado pela 

denunciante. Logo, esse requisito não poderia ser exigido de qualquer dos licitantes. Por outro 

lado, calha lembrar que, segundo consta do relatório de fl. 392, foi realizada visita técnica pela 

Casa Militar da Governadoria, com o objetivo de verificar a veracidade das informações 

apresentadas na sessão do certame, quando então constatou-se, além do mais, que a empresa 

estava adimplente quanto ao seguro da aeronave e regular com todas as revisões e cumprimentos 

de boletins, além disso, reconheceu que sua aeronave atendia todas as especificações técnicas, eis 

porque não fez constar qualquer ressalva a esse respeito. Logo, restou dissipado qualquer receio 

acerca da existência e/ou validade relativa à cobertura do seguro e dos equipamentos vitais à 

prestação dos serviços. De igual modo, o item 9.7 não traz uma imposição quanto à realização de 

visita técnica nas instalações físicas ou na aeronave, pois se trata de uma faculdade conferida ao 

órgão licitante, e que, embora tivesse natureza discricionária, foi efetivamente realizada, tal como 

se constata do relatório supracitado. Não há, portanto, qualquer violação ao edital nesse ponto. 

Para além disso, a denunciante afirmou que a vencedora do certame deveria ter sido 

desclassificada por apresentar proposta manifestamente inexequível, pois, embora sua aeronave 

estivesse sediada em São Paulo, ela teria apresentado proposta 12,86% inferior ao valor estimado. 

Tal como os anteriores, o argumento apresentado não se manifesta plausível, haja vista que não 

veio acompanhado de um mínimo de elementos que pudessem, de fato, aferir a inexequibilidade da 

proposta, tal como o detalhamento dos custos relacionados à prestação do serviço. Vale lembrar 

que a apresentação de proposta com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro depende da 

estratégia comercial da empresa e não conduz, necessariamente, à inexequibilidade da proposta, 

tal como reconhecido no Acórdão n. 3092/2014, prolatado pelo Plenário do Tribunal de Contas da 

União. Por fim, no que se refere ao último dos argumentos apresentados, qual seja, aquele em que 

a denunciante refuta a habilitação da vencedora, é de se notar, por outro lado, a sua procedência. 

No que tange aos requisitos relativos à capacidade técnica, a previsão editalícia contida no item 

10.6.3 previa, dentre outras, a necessidade de sua comprovação da seguinte maneira: 10.6.3 

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis ao objeto da 

licitação relativa aos quantitativos em horas/voo ou quilômetro (km) voados, um atestado fornecido 
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por pessoas de direito público ou privado. Os atestados deverão indicar a razão social ou nome do 

cliente, o número de horas e/ou quilômetros (km) voados, modelo e número da matrícula da 

aeronave utilizada. Não obstante tal disposição, o atestado apresentado pela empresa vencedora 

(fls. 167), e analisado na etapa da habilitação, não trouxe a totalidade das informações 

requisitadas, já que contém apenas a razão social do cliente para o qual a empresa prestou os 

serviços anteriormente. E sendo clara a determinação contida no edital quanto aos elementos que 

deveriam constar no atestado, não poderia o pregoeiro aceitar por comprovada a capacidade 

técnica com base apenas na presunção da distância e do tempo percorridos pela aeronave, 

supostamente extraídos dos trechos constantes da nota fiscal apresentada (fl. 168), tal como 

justificou o Chefe da Casa Militar (fls. 507/510). Entender o contrário implicaria violação direta 

dos princípios da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, pois permitiria a 

flexibilidade de uma regra editalícia a apenas um dos participantes do certame. Resta, portanto, 

constatado que a conduta administrativa foi praticada em dissonância com aquilo que foi 

determinado no edital, o que implica diretamente o reconhecimento da procedência da denúncia 

nesse aspecto. Ademais, é importante considerar que o juízo de procedência ou não da denúncia 

independe da atual fase em que se encontra a licitação ou mesmo o contrato dela decorrente. Isso 

porque está diretamente relacionado à constatação ou não de vícios constantes do ato denunciado, 

e não dos efeitos por ele produzidos. Por essa razão, não há falar-se na prejudicialidade da 

denúncia arguida pelo Parquet de Contas. Superados tais aspectos, é oportuno notar que, nada 

obstante tal entendimento, não convém deferir os pedidos formulados na inicial. Isso porque, 

conforme informado pelo Chefe da Casa Militar da Governadoria, o contrato administrativo foi 

executado sem ter havido qualquer intercorrência negativa para a Administração Pública (fl. 510), 

tendo vigorado até 5 de agosto de 2014 (fls. 525 e 530). Tais fatos fazem prova de que a empresa 

vencedora, de fato, demonstrou possuir capacidade técnica para o cumprimento do objeto 

contratual, conquanto não a tivesse inicialmente comprovado por intermédio de atestado. Aliás, a 

própria extinção do contrato em função do término de sua vigência, bem como do cumprimento das 

obrigações dele decorrentes, evidencia não haver sentido em declará-lo nulo. Não é demais 

lembrar que a proposta apresentada pela vencedora apresentou o melhor preço alcançado no 

certame, e que, mesmo tendo havido a intercorrência mencionada, ainda assim tal fato não 

acarretou malversação do erário, pelo contrário, há indicativos de que permaneceu resguardado o 

princípio da economicidade. Destarte, evidenciada, na prática, a capacidade técnica, verificado o 
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cumprimento e o exaurimento do contrato celebrado e, ainda, não constatado dano aos cofres 

públicos, não se revela possível anular o contrato, sob pena de violação dos princípios da 

segurança jurídica, da razoabilidade e da proteção da confiança. A propósito, Marçal Justen Filho 

defende que o exame da invalidade não deve ser um resultado da simples discordância entre o ato 

concreto e a forma contida na norma. A discordância causadora da nulidade deve ser avaliada 

quando, de fato, sacrifica valores jurídicos que evidenciem a lesão a um interesse protegido pelo 

ordenamento jurídico . Considerando que o Direito se propõe a ensejar uma certa estabilidade, um 

mínimo de certeza na regência da vida social, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o 

princípio da segurança jurídica é requisito de um ordenado convívio social, livre de abalos 

repentinos ou surpresas desconcertantes, para que haja uma certa estabilidade nas situações 

destarte constituídas. No que tange ao princípio da razoabilidade, Joel de Menezes Niebuhr afirma 

que as decisões administrativas devem encontrar amparo em justificativas racionais, no bom senso, 

e a principal consequência disso é a proibição de que se tomem decisões que não visem a 

quaisquer utilidades, que sejam despropositadas, e que se revelem injustas ou incompatíveis com o 

interesse público. Por fim, a questão da invalidação dos atos administrativos, citando uma vez mais 

Marçal Justen Filho, deve ser avaliada sob a ótica do chamado princípio da proteção da 

confiança, segundo o qual se o Estado atribui a seus atos uma presunção de legitimidade e se 

constrange os jurisdicionados a obedecer esses atos, a contrapartida inafastável é que os efeitos 

concretos desses atos sejam respeitados. Fincados tais parâmetros, percebe-se que a 

Administração Pública exigiu do vencedor o cumprimento de todas as obrigações decorrentes do 

contrato administrativo celebrado, e que, findado seu prazo de vigência, não se revela razoável a 

adoção de medidas objetivando a anulação do contrato, eis porque deve-se manter a higidez dos 

efeitos já produzidos. No tocante às determinações sugeridas pelo representante do Parquet de 

Contas, verifica-se a impossibilidade de sua realização nesse momento, uma vez que são restritas 

às futuras contratações que eventualmente serão realizadas pela Casa Militar da Governadoria, 

mesmo não havendo indicativos de que a impropriedade aqui constatada tenha se repetido nas 

contratações posteriores a essa denúncia, considerando-se que até o presente momento não foram 

apresentados a esta Corte de Contas vícios semelhantes. De todo o modo, devem ser objeto de 

análise quando da instrução da prestação de contas respectiva, à qual o presente processo deve ser 

apensado. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para reconhecer o vício 

constante no pregão eletrônico n. 7/2013, realizado pela Casa Militar da Governadoria do Estado, 
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sem que, no entanto, isso acarrete implicações quanto à anulação do contrato administrativo dele 

decorrente, com base nas razões supramencionadas. Determino, ainda, que sejam os autos 

apensados à prestação de contas da Casa Militar da Governadoria, exercício de 2013, nos termos 

do art. 124, I, do Regimento Interno desta Corte de contas. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, acolher a manifestação do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência 

declarou inexistirem assuntos em matéria administrativa, colocando em seguida a palavra a 

disposição dos presentes, sem, entretanto, que houvesse manifestação neste sentido. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença dos conselheiros presentes, à representante 

do Ministério Público de Contas, aos jurisdicionados, aos servidores e servidoras, e invocando as 

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às nove horas e trinta e quatro minutos (09h34min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 03 de março de 2016. 

 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário  

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 08 de março de 2016. 
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