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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO MARANHÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO 

MARANHÃO, por seu Procurador, signatário desta, com arrimo no artigo 127 da 

Constituição Federal e nos artigos 43, VII e 110, I da Lei nº 8.258/05 (Lei Orgânica do 

TCE/MA), vem à ilustre presença de V. Exª, formular 

 
REPRESENTAÇÃO  

 
em face MUNICÍPIO DE MORROS, com  sede na Avenida José Lopes de Souza, 30, 

Morros-MA, CEP 65160-000, de JOSÉ MILTON SOUSA SANTOS, Prefeito Municipal, 

inscrito(a) no CPF sob o nº 444.643.633-34, residente na Rua Dr. Paulo Ramos, 22, Centro, 

Morros-MA, CEP 65160-000, L O SIMÕES BARBOSA EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ nº 07.153.251/0001-55, com sede na BR 402, km 100, Lado Direito, Morros-

MA, CEP 65.160-000, fazendo-o com arrimo nas razões fáticas e jurídicas doravante 

explicitadas. 

 

Foi publicado no dia 01/02/2021 (doc.01) extrato de contrato 

entre o Município representado e a empresa representada. O objeto é "contratação de 

empresa especializada em caráter emergencial para fornecimento parcelado de 

combustíveis e lubrificantes, para atender a demanda dos veículos das frotas oficiais e 

veículos utilizados a serviço das secretarias e demais órgãos e departamentos 
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administrativos e operacionais de interesse da Prefeitura Municipal de Morros". O contrato, 

no valor de R$ 35.540,00, foi assinado em 12/01/2021. 

 

No dia 08/02/2021, menos de trinta dias após a assinatura do 

contrato, foram emitidas quatro notas fiscais (docs. 02, 03, 04 e 05) nas quais a empresa 

representada registra o fornecimento de 12.342l (doze mil, trezentos e quarenta e dois litros) 

de gasolina, 3.259l (três mil, duzentos e cinquenta e nove litros) de diesel e 13.604l (treze 

mil, seiscentos e quatro litros) e diesel S-10, totalizando R$ 134.501,15. 

 

Confrontando os números, fica claro que o valor do contrato 

publicado é inferior ao fornecimento declarado. A partir dos documentos acostados, há R$ 

98.961,15  em mercadorias fornecidas sem qualquer cobertura contratual. 

 

A Lei nº 8.666/93 estabelece: 

 

Art. 60.  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas 

repartições interessadas, as quais manterão arquivo 

cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu 

extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se 

formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de 

tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. 

Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato 

verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras 

de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não 

superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 

23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de 

adiantamento. 

 

Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e 

os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a 

sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa 
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ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas 

desta Lei e às cláusulas contratuais.  

Parágrafo único.  A publicação resumida do instrumento de 

contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é 

condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 

dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que 

sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.                 

 

Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos 

de concorrência e de tomada de preços, bem como nas 

dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 

compreendidos nos limites destas duas modalidades de 

licitação, e facultativo nos demais em que a Administração 

puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como 

carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou ordem de execução de serviço.  

 

Os destaques feitos nos dispositivos legais acima mostram que 

a empresa representada somente deve receber pagamento se houver contrato lavrado e 

publicado. Isto não foi verificado, posto que não há publicação de contrato que albergue o 

valor total das vendas efetuadas ao Município representado. Tal negócio, portanto, é nulo, e 

sem qualquer eficácia. 

 

O artigo 63 da Lei nº 4.320/67 determina: 

 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do 

direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 
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I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

II - a importância exata a pagar; 

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a 

obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou 

serviços prestados terá por base: 

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

II - a nota de empenho; 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação 

efetiva do serviço. 

 

É evidente que qualquer despesa pública deve ser respaldada 

em documentação que legitime o dispêndio.O fornecimento de mercadoria, no caso acima 

descrito, jamais poderia ser feito sem um contrato.  

 

Assim sendo, a liquidação da despesa está em vias de ser 

finalizada de maneira ilegal e a partir de negócio jurídico nulo e sem eficácia. 

 

Além das irregularidades quanto ao processamento das 

despesas com o fornecimento de combustível, há indícios veementes de que a quantidade 

de combustível declarada como fornecida é inverídica, conforme será exposto. 

 

As notas fiscais (docs. 02, 03, 04 e 05) informam que a 

empresa representada teria fornecido um total de 12.342l (doze mil, trezentos e quarenta e 

dois litros) de gasolina, 3.259l (três mil, duzentos e cinquenta e nove litros) de diesel e 

13.604l (treze mil, seiscentos e quatro litros) e diesel S-10. Esta quantidade de combustível, 

fornecido em menos de um mês, implica um consumo inexplicável considerando a frota de 

veículos do Município. 

 

De acordo com os dados das Prestações de Contas enviadas 

ao TCE-MA e da base de dados do DETRAN-MA, acessado pelo TCE-MA, o Município 
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representado é proprietário de 17 (dezessete veículos), sendo duas motocicletas, quatro 

veículos de passeio e onze veículos movidos a diesel. A tabela adiante, discrimina os 

veículos do Município representado e calcula qual teria sido o consumo destes.  

 

Para validade da hipótese, dividiu-se o total de combustível 

registrado nas notas fiscais pela quantidade de veículos de forma uniforme, ou seja, atribuiu-

se uma quantidade de combustível igual para cada veículo, de maneira que a soma total é 

exatamente o que teria sido fornecido. Em seguida foi estipulado um consumo de 

combustível extremamente conservador para cada veículo e estimou-se a quilometragem 

que teria sido percorrida por cada um dos veículos para que fosse factível a quantidade de 

combustível declarada como fornecida. O resultado é o seguinte: 

 

Veículo Ano Placa Combustível 

Consumo 

mensal 

(litros) 

Rendimento 

(km/l) 

Distância 

percorrida 

em Janeiro 

Distância 

Morros/São 

Luís 

Quantidade 

de viagens 

possíveis 

Fiat Uno 2014 AYT6981 Gasolina 2057 8 16456 100 165 

Toyota Bandeirante 1999 HPE9580 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Mercedes-Benz Comil 2001 HPL1729 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Marcopolo Volare 2002 HPN0306 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Fiat Ducato 2006 NHC6471 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Honda NXR 2007 NHI5886 Gasolina 2057 15 30855 100 309 

Toyota Ambulância 2007 NHI7760 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Marcopolo Volare 2008 NWS0388 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Yamaha XTZ 2010 NWU9574 Gasolina 2057 15 30855 100 309 

GM Celta 2011 NXD6605 Gasolina 2057 8 16456 100 165 

GM S10 Ambulância 2011 NXE2958 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Toyota Hilux 2011 NXN3716 Diesel 1533 3 4599 100 46 

GM Classic 2012 OI12081 Gasolina 2057 8 16456 100 165 

Marcopolo Volare 2013 OJH2402 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Iveco Tector 2013 PSJ2104 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Mercedes-Benz 1519 2014 PSJ4061 Diesel 1533 3 4599 100 46 

Fiat Strada 2018 PTF0017 Gasolina 2057 8 16456 100 165 
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Atentando para as informações, percebe-se que, se a empresa 

representada realmente forneceu combustível na quantidade que consta nas notas fiscais, 

isto significa que as motocicletas teriam que ter percorrido uma distância equivalente a 309 

vezes o trecho entre o Município representado e a capital do Estado, São Luís. Além disso, 

cada veículo de passeio teria feito 165 vezes a mesma viagem, e cada veículo movido a 

diesel teria feito 46 vezes a mesma viagem. Isto tudo em vinte dias. 

 

Os cálculos são hipotéticos, é óbvio, todavia evidenciam que a 

quantidade de combustível que a empresa representada diz ter fornecido para o Município 

representado é excessivo, ou ainda, inverídico. Parece-nos que há elementos para 

considerar a ocorrência de simulação de aquisição de combustível por parte do Município 

representado. 

 

CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR 

 

Considerando as irregularidades acima discriminadas que 

violam frontalmente a legislação e configuram ocasião para atos lesivos ao erário, estão 

preenchidos os requisitos para a concessão de medida cautelar. 

 

 A Lei nº 8.258/05, Lei Orgânica do TCE/MA, prevê: 

 

Art. 75 - O Pleno do Tribunal ou o relator, em caso de 

urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou a 

direito alheio, ou de risco de ineficácia da decisão de 

mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar 

medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, 

determinando, entre outras providências, a suspensão do ato 

ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida 

sobre o mérito da questão suscitada. 
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É evidente a urgência da situação, posto que requer 

providência imediata para que a despesa não seja liquidada nem paga em favor da empresa 

representada, consolidando-se procedimento irregular e saída de recursos do erário sem a 

contraprestação de mercadorias. Por fim, é notório que há risco de ineficácia da decisão de 

mérito, caso sejam efetuados pagamentos reiterados até que seja proferida uma decisão 

definitiva nesta representação. 

 

Os pressupostos do artigo 75 da LOTCE/MA se fazem 

presentes nos fatos ora narrados, sendo cabível a concessão de medida cautelar para 

determinar o sobrestamento do processamento da despesa tendo a empresa representada 

como credora. 

 

Calha ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem 

entendimento pacificado reconhecendo disporem os Tribunais de Contas de competência 

para determinar providência cautelar indispensável à garantia da preservação do interesse 

público e da efetividade de deliberações tomadas em processos de fiscalização por eles. Tal 

entendimento foi repisado no Suspensão de Segurança nº 5182/MA1
, além de contido nos 

seguintes julgados: 

 

"...colhe-se da jurisprudência do STF entendimento de que é 
possível, ainda que de forma excepcional, a concessão, sem 
audiência da parte contrária, de medidas cautelares, por 
deliberação fundamentada do Tribunal de Contas, sempre 
que necessárias à neutralização imediata de situações de 
lesividade ao interesse público ou à garantia da utilidade 
prática de suas deliberações finais. E que tal situação não 
viola, por si só, o devido processo legal.(SS 5205/RN, DJe 
10/04/2018) 
 
"O TCE pretende lhe seja reconhecida competência 
constitucional, para, diante de fundado receio de lesão à ordem 
jurídica, expedir medidas cautelares, tendentes a prevenir 
gravames ao erário e a garantir a efetividade de suas decisões. 
E tem razão, como se tira ao que já o afirmou esta Corte ao 
propósito. (MS 3.789/MA, DJe 24/04/2009) 

                                                 

1 Esta decisão foi concedida acolhendo pleito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 
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 “PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. 
COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. 
AUSENCIA DE INSTRUÇÃO.  
1 - Os participantes de licitação têm direito à fiel observância 
do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo 
administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade 
ativa rejeitada.  
2 - Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas 
da União tem competência para fiscalizar procedimentos 
de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 
113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação 
publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, 
possui legitimidade para a expedição de medidas 
cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a 
efetividade de suas decisões.  
3 - A decisão encontra-se fundamentada nos documentos 
acostados aos autos da Representação e na legislação 
aplicável.  
4 - Violação ao contraditório e falta de instrução não 
caracterizadas. Denegada a ordem“ (MS 24.510/DF, DJe 
19.3.2004). 
       
“PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. 
COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. 
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO.  
1 - Os participantes de licitação têm direito à fiel observância 
do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo 
administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade 
ativa rejeitada.  
2 - Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas 
da União tem competência para fiscalizar procedimentos de 
licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º 
e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação 
publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, 
possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares 
para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas 
decisões).  
3 - A decisão encontra-se fundamentada nos documentos 
acostados aos autos da Representação e na legislação 
aplicável.  
4 - Violação ao contraditório e falta de instrução não 
caracterizadas. Denegada a ordem.” (MS nº 24.510, DJ 
19/11/2003) 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Por força do art. 43, parágrafo único da LOTCE, aplicam-se à 

representação dos seguintes dispositivos do mesmo diploma: 

 

Art. 50 - Ao apreciar processo relativo à fiscalização de atos e 

contratos, o relator ou o Tribunal: 

 

IV – citará o responsável para, no prazo de trinta dias, 

prorrogável por até trinta dias, a critério do relator, apresentar 

defesa, quando verificada a ocorrência de irregularidades 

decorrentes de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, bem 

como infração a norma legal ou regulamentar de natureza 

contábil, financeira, orçamentária ou patrimonial. 

 

Art. 51 - Verificada a ilegalidade de ato ou contrato em 

execução, o Tribunal, na forma estabelecida no regimento 

interno, assinará prazo para que o responsável adote as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, com 

indicação expressa dos dispositivos a serem observados, sem 

prejuízo do disposto no inciso IV do caput e nos §§ 1º e 2º do 

artigo anterior. 

 

Art. 52 - Se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de 

bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o 

Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em 

tomada de contas especial, salvo na hipótese prevista no art. 

26. 

É inadmissível que o gestor representado movimente recursos 

do FUNDEB de forma ilícita, cabendo as medidas para impedir a repetição das ilegalidades, 

bem como a aplicação de sanções em razão das violação já praticadas. 
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PEDIDO 

 

 Assim sendo e diante do acima exposto, REQUER: 

a) a concessão de medida cautelar nos termos do art. 75 da 

LOTCE/MA, determinando: 

- que seja sobrestado o processamento de despesa tendo 

como credora a empresa L O SIMÕES BARBOSA EIRELI, , 

CNPJ nº 07.153.251/0001-55; 

b) a citação imediata dos representados para apresentarem 

defesa; 

c) verificada a procedência das irregularidades: 

- que sejam os presentes autos convertidos em tomada de 

contas especial, para levantamento do dano ao erário; 

- que seja aplicada multa com arrimo nos incisos II e III do art. 

67 da LOTCE/MA; 

d) determinar a inclusão das irregularidades identificadas, ao final 

da instrução, nos relatórios de informações técnica das contas 

anuais do exercício financeiro de 2021 do Município 

representado para que repercutam na apreciação destas. 

 

São Luís-MA, 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

JAIRO CAVALCANTI VIEIRA 

Procurador de Contas 

 


