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O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
em face da Decisão 02066/2019-5 – Segunda Câmara, proferido no bojo do
processo TC 12744/2019-4, por meio do qual foi indeferida a medida cautelar e
determinada a notificação dos responsáveis, nos termos do art. 307, §3º, do
Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de
2013.
Na Decisão agravada, o conselheiro relator indeferiu a medida cautelar, nos termos
do art. 307, § 3º do RITCEES, visto que verificou o risco do periculum in mora
reverso.
Em sede de instrução dos presentes autos, por meio da Decisão Monocrática
00875/2019-2 (peça 08), determinei a notificação dos senhores Thiago Peçanha
Lopes (Prefeito Municipal), Angélica dos Santos Silva Vieira (Secretária
Municipal de

Integridade

Governamental e Transparência) e Delcinéia

Rodrigues da Silveira (Pregoeira Oficial do Município de Itapemirim) para
apresentarem suas contrarrazões a este Agravo.
Devidamente notificados, os Recorridos não apresentaram qualquer documentação
à esta Corte de Contas, conforme se extrai do Despacho 56075/2019-6 (peça 20)
proferido pelo Núcleo de Controle de Documentos –NCD.
Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram encaminhados para o Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas que entendeu pelo parcial provimento do
Agravo, para que fosse reformada a Decisão 02066/2019-5 – Segunda Câmara, a
fim de que seja concedida medida cautelar, determinando a suspensão da Ata de
Registro de Preços 141/2019, originada do Pregão Presencial 022/2019, bem
como todos os atos dela decorrentes, apenas quanto ao serviço de estúdio móvel
para transmissão “ao vivo”de eventos da municipalidade.
Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, tomando ciência aos
argumentos fáticos e jurídicos constantes na Instrução Técnica de Recurso
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00304/2019-9 (peça 23), ratificou e reiterou os termos da inicial do presente Agravo
(peça 02) da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Em seguida, foram os autos submetidos a este gabinete, para apreciação do mérito
recursal.
II

FUNDAMENTOS

Conforme se depreende dos autos, o agravante visa à reforma da Decisão TC
02066/2019-5 – Segunda Câmara que, conheceu a representação e indeferiu a
medida cautelar nos termos do art. 307, §3º do Regimento Interno do TCEES
aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013.
Apesar do reconhecimento da presença dos requisitos, a referida decisão indeferiu a
medida cautelar alegando a existência do periculum in mora inverso.
Insta frisar que o Pregão Presencial 22/2019 (Processo 9021/2019), realizado pela
Prefeitura Municipal de Itapemirim possui como objeto a contratação de empresa
especializada em serviços de radiodifusão para veiculação de inserções de 30’
(trinta) na Programação diária de emissora de rádio, além da contratação de estúdio
móvel para transmissão “ao vivo” de eventos da municipalidade.
Por outro, ressalto que o procedimento licitatório já se encerrou, realizando-se o
respectivo registro de preço do compromissário fornecedor, nas quantidades
estimadas para a contratação eventual de empresa especializada em serviços de
radiodifusão e estúdio móvel, conforme consignada na Ata de Registro de Preços,
inserta à fl. 15 da peça eletrônica 25 do processo 12744/2019. A empresa vencedora
foi a Rádio Marataízes FM LTDA EPP no valor de R$ 729.906,50.
Ressalta-se que a Decisão 02066/2019-5 proferida no Processo TC 12744/2019-4
notificou

os

responsáveis

para

prestarem

informações

quanto

aos

itens

questionados na representação no prazo de 10 (dez) dias e foi apresentada
Defesa/Justificativa
fundamentando

e

1440/2019-1
justificando

a

(peça

48

do

processo

12744/2019-4)

metragem mínima do estúdio móvel para

transmissão ao vivo de eventos da municipalidade, objeto do pregão presencial
22/2019.
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Na peça de recurso (peça 02), o agravante aduz que a Decisão 2066/2019 revelou a
presença dos requisitos autorizadores e necessários à concessão da medida
cautelar de suspensão do certame/contrato, contudo, expõe que para a existência
do periculum in mora inverso se faz necessário constatar grave lesão à ordem
pública e que no presente caso, não se encontram quaisquer justificativas ou
elementos capazes de comprovar que a concessão da medida cautelar pleiteada
possa, de fato, provocar prejuízo aos munícipes.
Neste contexto, o recorrente fundamenta seus argumentos pelo fato de que há
inúmeros outros meios de penetração social que podem substituir os serviços objeto
do pregão presencial em questão.
Ademais, alega que a não concessão da medida cautelar, certamente, ocasionará
prejuízo maior ao interesse público caso o serviço a ser prestado ocorra em
desconformidade aos preceitos e mandamentos legais.
Pois bem, verifico que as alegações merecem prosperar, pois, carece de justificativa
razoável a contratação pela Administração Municipal de um estúdio móvel para
transmissões “ao vivo” de eventos da municipalidade.
Separando os dois serviços objeto do pregão presencial, verifico que o serviço de
radiodifusão com inserções de 30 segundos dentro da programação diária, deve ser
considerado, especialmente nos municípios interioranos, onde constitui importante
fonte de realização do Princípio da Publicidade.
Assim, muito embora existam diversos outros meios de comunicação acessíveis, em
que pode ser disponibilizada e encontrada todo tipo de informação de interesse da
Municipalidade, a divulgação por meio de rádio ainda alcança uma parcela
significativa da população.
Por outro lado, quanto ao serviço de estúdio móvel para transmissão “ao vivo” de
eventos, verifico que não há referência específica para a contratação desse serviço,
bem como justificativa plausível para a contratação de um estúdio com estrutura
móvel de 36 metros quadrados.
Assim, na situação aqui explicitada, acompanho o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas para dar provimento parcial ao Agravo, sendo
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concedida a medida cautelar para suspender a Ata de Registro de Preços 141/2019,
originada do Pregão Presencial 22/2019, quanto ao serviço de estúdio móvel para
transmissão “ao vivo” de eventos da municipalidade.
Dessa forma, por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação
delineada

na

Instrução

Técnica

de

Recurso

ITR

304/2019-9

(peça

23),

especialmente no que tange ao provimento do presente agravo, adoto-a como
razões de decidir e a transcrevo abaixo:
[...]
DO MÉRITO
Preliminarmente, há que se ressaltar que o mérito do recurso de Agravo não
se confunde com o do processo principal, já que busca desconstituir
decisão interlocutória ou terminativa proferida nos autos. Com efeito, estatui
o artigo 169 da Lei Complementar nº 621, de 08 de março de 2012:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da
data da ciência da decisão, na forma estabelcida no Regimento
Interno.
E acrescenta o artigo 142, parágrafos 2º, 3º e 4º, do mesmo diploma legal
§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal de
Contas decide questão incidental, antes de pronunciar-se quanto ao
mérito.
§ 3º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal de Contas examina o
mérito.
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o
trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis,
determina a sua extinção pela ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou o
seu arquivamento por racionalização administrativa e economia
processual. (grifamos)
No caso em apreço, a peça recursal visa a confrontar a Decisão
2066/2019-5, que indeferiu a medida cautelar pleiteada em
Representação pela empresa SM Comunicações Ltda., nos autos do TC
12744/2019-4, no intuito de suspender o Pregão Presencial 22/2019,
deflagrado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim, para a formação de
Registro de Preços em serviços de radiodifusão e estúdio móvel para
transmissão “ao vivo” de eventos da municipalidade, por entender estar
presente o periculum in mora reverso, acompanhando a Manifestação
Técnica 10217/2019-4.
Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, por resolver questão incidental
no processo, e, dessa forma, passível de Agravo.
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Aduz o Agravante, em suas razões.
A controvérsia a ser enfrentada no presente Agravo reporta-se à
negativa da concessão de medida cautelar pleiteada pela empresa
representante SM Comunicações LTDA. para que fosse promovida
a suspensão imediata do certame veiculado pelo Pregão Presencial
nº. 022/2019 (Processo nº. 9021/2019) ou a suspensão da execução
do contrato dele derivado, estimado no valor inicial de R$ 728.999,50
(setecentos e vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais
e cinquenta centavos).
Segundo consta na peça vestibular, Petição Inicial 0331/2019, alega
a representante que o Termo de Referência impôs condição restritiva
na especificação do objeto contratual ao se exigir que os licitantes
deveriam possuir/apresentar um “estúdio móvel com uma estrutura
de, no mínimo, 36 metros quadrados”, a sugestionar, assim,
eventual “conluio” que, ao fazer pouco da importância da competição
de mercado ao arrepio dos normativos legais14 e ao princípio regente
da atividade econômica da livre concorrência15 – supostamente auto
regulável pela pregação liberal – apontaria, em verdade, para um
caminhar natural para o monopólio, tendo em vista que apenas uma
das empresas atenderia à exigência solicitada pelo Poder Público
contratante. Confira:
“Vale ressaltar, que este Denunciante teve ciência de que a
empresa concorrente no referido certame, possui veículo com
as características exigidas no edital, o que soa estranho, posto
ser extremamente incomum localizar veículos com estas
dimensões atualmente para transmissões de áudio, ante sua
absoluta desnecessidade.
Há, portanto, uma enorme coincidência entre a exigência
prevista pela municipalidade, e a característica do veículo que
uma das empresas concorrentes possui.
Embora não se possa afirmar categoricamente que houve
conluio no direcionamento da licitação, é de bom tom que a
coincidência acima destacada seja avaliada pelas autoridades
competentes, porque a exigência, de fato, acabou direcionando
o certame, uma vez que impediu a participação e/ou habilitação
de todos os outros eventuais candidatos à prestação do
serviço.
Ademais, é de se relevar que a empresa segunda c olocada,
que foi classificada em razão da absurda inabilitação da
primeira colocada, deixou de apresentar lances já na segunda
rodada de lances do pregão, ‘abandonando’ a concorrência, o
que causa estranheza, e faz aumentar a suspeita da certeza
que a licitante possuía da inabilitação da vencedora.”
Assim, a condição imposta restaria ilícita, posto que violadora do caráter
competitivo, bem como, dentre outros, do princípio da isonomia inerente ao
procedimento licitatório. Veja a cláusula editalícia:
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Ademais, registra-se que a referida disposição não restou devidamente
justificada e apenas duas empresas apresentaram-se ao certame – Radio
Marataízes FM LTDA. e SM Comunicações LTDA. – sendo que somente
uma se revelou apta a atender as especificações contidas no edital, qual
seja, a Radio Marataízes FM LTDA.
E como cediço, a licitação e contratação da Administração Pública se
constitui em um instrumento essencialmente procedimental em que há uma
sequência de passos sistematizados, a fim de garantir a observância de
seus princípios básicos, devendo, portanto, todas as situações serem
necessariamente evidenciadas, de forma expressa, no âmbito de um
processo administrativo licitatório.
2.1 Da Ausência de Periculum in Mora Inverso – Necessidade de
Provimento da Medida Cautelar
A concessão da medida cautelar passa, necessariamente, pelo
preenchimento dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora,
previstos no art. 376, do RITCEES:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal
poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da
parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário
previsto nos arts. 306 a 312 deste Regimento, desde que presentes
os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave ofensa ao interesse público; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator ou do
Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII deste Regimento,
devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal na primeira sessão
subsequente, sob pena de perda de eficácia da decisão.
A análise técnica empreendida pela Secretaria de Controle Externo de
Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, e que restou acolhida pela
Segunda Câmara deste TCE-ES por meio da Decisão 02066/2019, revelou
a presença dos requisitos autorizadores e necessários à concessão da
medida cautelar de suspensão do certame/contrato.
No entanto, de forma paradoxal, conquanto tenha reconhecido a presença
dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar, identificou,
igualmente, a presença de periculum in mora inverso a inviabilizar sua
concessão. Confira trecho da Manifestação Técnica 10217/2019-4:
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Por outro lado, extrai-se dos autos que o procedimento licitatório
guerreado já se encerrou, realizando-se o respectivo registro de
preço do compromissário fornecedor, nas quantidades estimadas
para a contratação eventual de empresa especializada em serviços
de radiofusão e estúdio móvel, conforme consignada na Ata de
Registro de Preços, inserta à fl. 15 do evento eletrônico 25.
A suspensão desse serviço pode dificultar a divulgação de
informações de interesse dos munícipes, bem como a publicidade de
atos institucionais, sendo que a concessão de um provimento cautelar
é capaz de ocasionar mais riscos ao interesse público do que a sua
não concessão.
Assim, então, deliberou-se por meio da Decisão 02066/2019-5:
Diante do exposto, verifica-se a presença do periculum in mora
inverso, capaz de aconselhar a não expedição, no momento, de
qualquer provimento de natureza cautelar, considerando que a
suspensão do serviço em questão poderia acarretar entraves e
problemas a que a Administração honre com o princípio constitucional
da publicidade, isso sem embargo desta Corte de Contas, ao
proceder uma análise técnica aprofundada, concluir pela existência
de irregularidade no edital de licitação combatido.
Pois bem.
Ainda que se leve em consideração a linha argumentativa que suporta a
Decisão 02066/2019-5, no sentido de que, futuramente, “poderia acarretar
entraves e problemas a que a Administração honre com o princípio
constitucional da publicidade”, não se carreou aos autos quaisquer outros
elementos concretos a validar tal alegação.
Giro outro, sob o ponto de vista estritamente técnico e no tempo
presente, encontram-se existentes todos os requisitos que autorizam a
concessão da medida cautelar de suspensão do Pregão Presencial nº.
22/2019, fato que se revela importante na medida em que o indeferimento
do pedido cautelar não se deu por ausência de preenchimento dos
requisitos técnicos de sua concessão.
No caso em tela, por ocasião da elaboração da Manifestação Técnica
10217/2019, datada de 25/07/2019, peça técnica que fundamentou a
Decisão 02066/2019-5, a concessão da medida cautelar poderia dificultar a
divulgação de informações de interesses dos munícipes, bem como a
publicidade de atos institucionais, a acarretar o nominado periculum in mora
inverso.
Há, portanto, que se verificar se no presente caso subsiste, pois, a presença
do aludido periculum in mora inverso capaz de afastar a imediata
necessidade de concessão de medida cautelar.
Para a existência do periculum in mora inverso se faz necessário constatar
grave lesão à ordem pública , compreendida a ordem administrativa em
geral que acarrete prejuízo ao normal andamento da execução do serviço
público, o regular prosseguimento das obras públicas e o devido exercício
das funções da administração pelas autoridades constituídas.
Por grave lesão à ordem pública , serve-se, neste momento, da
compreensão apresentada pelo art. 15, da Lei 12.016/2009 (Lei do
Mandado de Segurança), verbis:
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Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público
interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do
tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso
suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da
sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no
prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão
seguinte à sua interposição.
Nesse sentido o periculum in mora inverso deve ser considerado,
juntamente com o princípio da proporcionalidade a fim de evitar resultados
piores na concessão ou não da medida cautelar. Confira a ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AUTORIZAÇÃO PARA
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA PERICULUM IN MORA INVERSO 1 Inexistentes os requisitos
autorizadores - prova inequívoca da verossimilhança da alegação e
periculum in mora - impõe-se o indeferimento do pedido de tutela
antecipada. 2 "O periculum in mora inverso e o princípio da
proporcionalidade devem ser considerados, pois 'há liminares que
trazem resultados piores que aqueles que visam evitar" (Egas Moniz
de Aragão)' (AI n. 2001.024344-0, Des. Newton Trisotto). (TJSC,
Agravo de Instrumento n. 2009.006778-4, de Pinhalzinho, rel. Des.
Luiz Cézar Medeiros, Terceira Câmara de Direito Público, j. 15-122009).
No presente caso, não se encontram nos autos quaisquer justificativas ou
elementos capazes de comprovar que a concessão da medida cautelar
possa, de fato, provocar prejuízo aos munícipes Para tanto, também,
necessário protestar a relevância do conteúdo a s er publicado, bem como
se (in)existem outros meios de comunicação que possam prestar as
informações que seriam divulgadas, ante a possibilidade de dano ao erário
no valor inicial de R$ 728.999,50 (setecentos e vinte e oito mil novecentos e
noventa e nove reais e cinquenta centavos).
Em que pese o serviço de radiodifusão se consistir em meio de
comunicação de linguagem simples, rápida e acessível, principalmente ao
público em geral, atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia de
informação, há inúmeros outros meios mais eficazes e com penetração
social, por vezes até maior, que o sistema de radiodifusão pretendido, além
de representar dispêndio financeiro de recursos públicos em valores
demasiadamente menores, tais como as redes sociais hospedadas na rede
mundial de computadores – internet, a exemplo de facebook, instagram,
twitter, WhatsApp etc.
Destarte, não há que se desconsiderar os dados, informações e referências
do momento presente em favor de um provável cenário de projeções,
planos, expectativas e resultados futuros sem quaisquer elementos nos
autos a amparar o aventado prejuízo ao princípio da publicidade, pois, via
de regra, sempre que ajustes são postergados, quando se chega ao futuro,
sempre se revelará pior do que deveria ser.
A não concessão da medida cautelar, certamente, ocasionará prejuízo
maior ao interesse público caso o serviço a ser prestado ocorra em
desconformidade à Constituição e o Estado Democrático de Direito,
mormente aos princípios reitores da atividade econômica, amplificando
sentimentos já existente na sociedade em relação às instituições públicas,
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principalmente naquelas
responsáveis
por oferecer-lhes respostas
satisfatórias e necessárias aos interesses da coletividade, caso seja
permitido a contratação de serviços em desconformidade aos preceitos e
mandamentos legais.

De plano, insta destacar que o recurso de Agravo não constitui o
instrumento adequado para apreciação das razões de mérito direcionadas à
causa principal, por demandar uma análise apenas perfunctória, e não
exauriente, das irregularidades debatidas naqueles autos, restringindo-se à
averiguação da presença dos elementos autorizadores da concessão da
medida cautelar, sob pena de o seu julgamento representar uma
antecipação do pronunciamento final.
Nesse sentido, tem-se que o artigo 124, da Lei Complementar 621/2012,
preceitua que:
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo
fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de
risco de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de Contas
poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva
da parte, determinar medidas cautelares.
De igual forma, determina o artigo 376, da Resolução 261/2013
(RITCEES):
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal
poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da
parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário
previsto nos arts. 306 a 312 deste Regimento, desde que presentes
os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito
Na verificação da necessidade da tutela de urgência pleiteada, ambos
os requisitos devem estar muito bem delineados, quais sejam, a
plausibilidade do direito reclamado (fumus boni iuris), cuja
inobservância pode gerar grave lesão ao Erário ou a direito de outrem,
e o risco de ineficácia da prestação jurisdicional, caso se aguarde a
decisão de mérito para a proteção desse direito (periculum in mora).
Numa primeira análise desses requisitos, levada a efeito na Manifestação
Técnica 10217/2019-4, entendeu o corpo técnico restar configurado o
periculum in mora inverso, situação em que os riscos advindos da
concessão da medida cautelar superam os possíveis benefícios auferidos in casu, com a paralisação do procedimento licitatório.
Nesse sentido, aduziu que a suspensão dos serviços de radiodifusão e
estúdio móvel “pode dificultar a divulgação de informações de interesse dos
munícipes, bem como a publicidade de atos institucionais ”, podendo
“acarretar entraves e problemas a que a Administração honre com o
princípio constitucional da publicidade”.
Ponderou, ainda, a pequena diferença de valor (R$ 907,00 a maior) entre a
oferta apresentada pela empresa vencedora Radio Marataízes (R$
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729.906,50) e a empresa Representante SM Comunicações Ltda. (R$
728.999,50), inabilitada no certame.
Tal entendimento foi encampado pela Segunda Câmara deste Tribunal, na
Decisão 2066/2019-5, que indeferiu a medida de urgência e determinou a
notificação dos responsáveis para encaminharem os seguintes documentos
1.4.1. Cópia dos contratos celebrados pelo Município de Itapemirim,
nos exercícios 2016, 2017 e 2018, para os serviços de radiofusão,
sonora e estúdio, bem como as atas da sessão de abertura que
registraram a participação das empresas licitantes nos respectivos
procedimentos licitatórios, além das atas de registros de preços das
quais decorreram as respectivas contratações;
1.4.2. As fichas financeiras dos pagamentos realizados às empresas
contratadas decorrentes dos contratos acima mencionados;
1.4.3. Cópia das justificativas e/ou estudos técnicos que balizaram a
especificação do objeto contendo a exigência da metragem da
estrutura do veículo móvel (36 metros quadrados) no Termo de
Referência objeto do Pregão Presencial 22/19.
De plano, é preciso destacar que os serviços constantes da referida Ata de
Registro de Preços foram assim discriminados:

Assim, a contratação poderia ter por objeto até 6.000 inserções de 30
segundos na programação diária da emissora de rádio, ao custo unitário de
R$ 62,19, e até 50 diárias de serviço de estúdio móvel para transmissão “ao
vivo” de eventos da municipalidade, ao custo unitário de R$ 7.048,93.

A partir de pesquisa realizada no Portal da Transparência do Município de
Itapemirim, identificamos que existem, ao menos, 5 contratos firmados com
a Radio Marataízes FM Ltda. para serviços de radiodifusão, de março/2017
a outubro/2019, totalizando a importância de R$ 1.343.166,07 (um milhão,
trezentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sete
centavos),
conforme
se
pode observar abaixo (disponível em
https://itapemirimes.portaltp.com.br/consultas/detalhes/favorecido.aspx?origem=menuItemBa
se1002&id=31.717.523/0001-87):
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Ademais, ao menos desde 2016, o Município de Itapemirim contrata a Radio
Marataízes FM Ltda. para a prestação, também, de serviços de estúdio
móvel, segundo informações do mesmo portal:

Disponível em: https://itapemirimes.portaltp.com.br/consultas/detalhes/empenho.as px?id=22943619

Disponível em: https://itapemirimes.portaltp.com.br/consultas/detalhes/liquidacao.aspx?id=BF91D969CCC64
A07A23A25C44F1BD540|0008129/ 2018
Vale destacar, a título de informação, que o Município de Itapemirim aderiu
à Ata de Registro de Preços proveniente do Pregão Presencial 055/2017,
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deflagrado pelo Município de Marataízes, para serviços de radiodifusão e
estúdio móvel, no qual sagrou-se vencedora a Radio Marataízes FM Ltda.,
da mesma forma que o Município de Marataízes aderiu à ARP do Pregão
Presencial 022/19, ora examinado, promovido pelo Município de Itapemirim,
para os mesmos serviços, com a mesma empresa vencedora, conforme se
verifica:

Disponível em:
https://www.marataizes.es.gov.br/uploads/diario_oficial/diario -oficial-n-284610-10-2019-1570742183.pdf
Importa salientar que no Pregão Presencial 055/2017, realizado no ano de
2017, já constava da especificação do objeto relacionado ao serviço de
estúdio móvel a exigência de “estrutura de 36 metros quadrados”,
consoante se demonstra:
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Assim, não tem como prosperar a alegação constante do despacho da
Secretária Municipal de Integridade Governamental e Transparência, Srª.
Angélica dos Santos Silva Vieira, em resposta ao recurso impetrado pela
SM Comunicações Ltda. no procedimento licitatório, de que “esta
Administração Pública não tomou prévia ciência de que a empresa
subsidiária no processo licitatório preencheria o requisito”.
Ora, conforme já dito, a Radio Marataízes FM Ltda. foi contratada pelo
Município de Itapemirim em 2017/2018 com a mesma exigência editalícia do
Pregão Presencial 022/2019. Portanto, deduz-se que era de pleno
conhecimento da Administração Municipal que a referida empresa seria
capaz de preencher tal requisito.
Soma-se a isso a ausência de qualquer justificativa técnica, dentre os
documentos disponíveis, para sustentar a necessidade de que o estúdio
móvel tivesse uma estrutura de 36 metros quadrados.
Aliás, carece de justificativa razoável a própria contratação pela
Administração Municipal de um estúdio móvel para transmissões “ao vivo”
de eventos da municipalidade. De fato, em pesquisa no sítio do Google com
os termos “estudio”, “movel”, “licitacao", as únicas ocorrências relacionadas
à questão foram sobre os Municípios de Itapemirim e Marataízes e o
Município de Arroio do Meio, no Estado do Rio Grande do Sul (Pregão
Presencial 013/2018), este último não fazendo qualquer especificação
quanto ao tamanho do estúdio.
Tratando-se, portanto, de serviço tão singular, resta evidenciada a
indispensabilidade de suficiente/adequada motivação do interesse público a
ser satisfeito com o dispêndio de mais de 7 mil reais por 5 horas de um
estúdio móvel para transmissões “ao vivo”, em tempo de tantos mecanismos
de divulgação real time disponíveis gratuitamente (ou por valores muito
inferiores) e amplamente acessados pela população, c omo Facebook,
Instagram, Twitter, entre outros, nos termos do que também sustenta o
Agravante.
Assim, entendemos restar configurado o requisito do fumus boni iuris para a
concessão da providência cautelar.
Quanto à identificação do periculum in mora, embora o procedimento
licitatório já tenha se encerrado, a Ata de Registro de Preços dele
proveniente ainda está em vigor. Em consulta ao Portal da Transparência
do Município de Itapemirim, verificamos que foram firmados os Contratos
156/2019 e 246/2019, decorrentes da ARP 141/2019 (PP 022/2019), ora
apreciada, no valor somado de R$ 388.828,95:
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Disponível
em:
https://itapemirimes.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001BF91D969C
CC64A07A23A25C44F1B D54000003951
Considerando que o valor global da ARP 141/2019 (PP 022/2019) foi
estimado em R$ 729.906,50, a demora na conclusão do processo principal
(Representação) por esta Corte, sem a suspensão acautelatória, pode
acarretar um prejuízo ainda maior aos cofres municipais, caso se confirmem
as irregularidades sustentadas na exordial.
No que concerne ao periculum in mora inverso, tratado na Manifestação
Técnica 10217/2019-4, entendemos não ser totalmente aplicável ao caso
sub examine, pelos motivos que passamos a expor.
Nos termos da Decisão 2066/2019-5, que acolheu o posicionamento da
área técnica, estaria configurado o periculum in mora inverso, em que o
dano resultante da concessão da medida cautelar é superior ao que se
deseja evitar, em razão do risco “de paralisação de serviço público tido
como essencial à informação e à publicidade dos atos praticados pelo
Poder Público”.
É preciso separar, a nosso ver, os dois serviços constantes da ARP
141/2019 (PP 022/2019). No que respeita ao serviço de radiodifusão com
inserções de 30 segundos dentro da programação diária, não podemos
deixar de considerar que a comunicação da Adminis tração Pública com os
seus administrados por meio de emissoras de rádio, especialmente nos
municípios interioranos, ainda constitui importante fonte de realização do
Princípio da Publicidade. Assim, muito embora existam diversos outros
meios de comunicação acessíveis, em que pode ser disponibilizada e
encontrada todo tipo de informação de interesse da Municipalidade, como o
site da Prefeitura Municipal - no qual é possível acessar o Diário Oficial
Municipal -, sites de notícias locais e/ou regionais, jornais de circulação no
Município, redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, dentre outros,
a divulgação por meio de rádio ainda alcança uma parcela significativa da
população.
Nesse sentido, a suspensão dos serviços de radiodifusão advindos da ARP
141/2019 (PP 022/2019), como medida cautelar, pode, de fato, gerar
prejuízos à concretização do Princípio da Publicidade.
Reforça, ainda, a não concessão da tutela de urgência quanto ao serviço de
radiodifusão o fato de que o cerne da Representação não se volta para esse
serviço. Em verdade, gira em torno da possível violação ao princípio da
competitividade a partir de exigência supostamente descabida para a
prestação de serviço de estúdio móvel, concernente à est rutura de 36
metros quadrados.
Em todo caso, há que se perquirir, numa cognição exauriente, e não nestes
autos, de rito sumário e juízo apenas superficial, se os valores despendidos
com o serviço de radiodifusão são compatíveis e adequados às
necessidades do Município, e em que medida outras fontes de informação
de menor custo são capazes de suprir tal serviço.
Diversa é a situação do serviço de estúdio móvel para transmissão “ao vivo”
de eventos da municipalidade, no nosso entender. Observa-se da
justificativa apresentada para a realização do objeto do Pregão Presencial
022/2019 que não há referência específica para a contratação desse
serviço. De fato, todo o texto se destina a enaltecer a importância da
comunicação por meio de emissoras de rádio, mas, em nenhum momento,
se destaca a relevância de se contratar um estúdio móvel de 36 metros
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quadrados para transmissões “ao vivo”. Apenas é colocado que haverá
cobertura dos eventos por meio da inserção de spots de divulgação, da
transmissão ao vivo, da realização de entrevistas com a população e
representantes do Executivo ou outra atividade pré-estabelecida pela
Assessoria Executiva de Comunicação e Cerimonial, mas não está
explicado o porquê de tais atos terem que ser realizados num estúdio
móvel e, menos ainda, o porquê desse estúdio móvel demandar essa
estrutura.
Ademais, ainda que se considerasse a necessidade de tal serviço, conforme
defende a Administração Municipal, resta evidente que a não utilização de
um estúdio móvel está longe de oferecer riscos maiores ao interesse público
do que os advindos de uma possível contratação irregular, com desperdício
de recursos do Erário Municipal.
Por todo o exposto, não vislumbrando, nessa hipótese, periculum in mora
inverso, opinamos pela concessão de medida cautelar, determinando a
suspensão da Ata de Registro de Preços 141/2019, originada do Pregão
Presencial 022/2019, bem como todos os atos dela decorrentes, quanto ao
serviço de estúdio móvel para transmissão “ao vivo” de eventos da
municipalidade, como forma de salvaguardar o interesse público em caso
de procedência da Representação, haja vista que ainda não foi contratado
todo o valor global estimado (periculum in mora) e levando-se em
consideração a plausibilidade das alegações do Representante (fumus boni
iuris).
[...]

III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo 29, V, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e
ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1.

DAR PROVIMENTO ao agravo interposto, reformando-se a Decisão TC

2066/2019-5 proferida no Processo TC 12744/2019-4;
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1.2. DEFERIR a medida cautelar pleiteada promovendo a suspensão imediata da
Ata de Registro de Preços 141/2019, originada do Pregão Presencial 022/2019, bem
como de todos os atos decorrentes, quanto ao serviço de estúdio móvel para
transmissão “ao vivo” de eventos da municipalidade;
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e ao Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, na forma regimental; e
1.4.

Após o trânsito em julgado, APENSAR ao processo TC 12744/2019-4 nos

termos do art. 420, parágrafo único, do Regimento Interno do TCEES e, para então,
ARQUIVÁ-LOS.
3. Data da Sessão: 10/12/2019 – 43º Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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