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DESPACHOS 

 

PROCESSO: 11.697/2021 

ÓRGÃO: PREFEITURA DE BERURI 

NATUREZA/ESPÉCIE: REPRESENTAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - MPC 

REPRESENTADA: SRA. MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA, PREFEITA DE BERURI 

OBJETO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CAUTELAR FORMULADA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE CONTAS/TCE-AM VISANDO À APURAÇÃO DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, 

ECONOMICIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E 

VÍNCULOS CONTRATUAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE BERURI COM AS EMPRESAS J B 

COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; L J DE AQUINO SERVIÇO ADMINISTRATIVO EIRELI 

ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2021. 

RELATOR: 

 
 

DESPACHO N° 348/2021 – GP 

 

Tratam os autos de Representação com Pedido de Medida de Cautelar, formulada pelo Ministério 

Público de Contas, por intermédio da Procuradora, Dra. Elissandra Monteiro Freire Alvares, em face da Sra. Maria 

Lucir Santos de Oliveira, Prefeita de Beruri, visando à apuração da impessoalidade, moralidade, economicidade, 

legitimidade e legalidade dos procedimentos licitatórios e vínculos contratuais firmados pelo Município de Beruri com 

as empresas J B COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (CNPJ 03.419.080/0001-02) e L J DE AQUINO 

SERVIÇO ADMINISTRATIVO EIRELI (CNPJ 31.279.550/0001-15). 

Compulsando o caderno processual, verifica-se, em suma, que o Representante aduz que: 
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- Por meio de consulta ao Diário Oficial dos Municípios, este Ministério Público de Contas 

tomou conhecimento da homologação da Tomada de Preços 001/2021-CPL-Beruri e 

adjudicação de seu objeto em favor da Empresa JB COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS (CNPJ 03.419.080/0001-02) para a construção do Estádio de Futebol 

do Município de Beruri 2ª etapa (implantação de cerca e arquibancada) pelo valor total de 

R$ 495.776,28 (quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e vinte 

e oito centavos); 

- Inicialmente, chamou a atenção o fato de o nome empresarial indicar que a vencedora da 

licitação para a construção de um estádio se tratava de empresa especializada no 

fornecimento de serviços administrativo; 

- Ao consultar o CNPJ da empresa JB Comércio, se vê que a atividade econômica principal 

cadastrada é o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Porém, de acordo 

com a ficha cadastral da empresa junto à Receita Federal, inúmeras são as suas atividades 

secundárias, que vão de comércio de artigos de vestuário a serviços de construção civil, 

passando por fornecimento de medicamentos, de brinquedos, de peças de veículos, de 

produtos de higiene e limpeza, manutenção de geradores, de automóveis, serviços de 

transportes de cargas e de passageiros, serviços de limpeza e conservação, locação de 

automóveis, de sistemas de som e iluminação, aluguel de equipamentos etc, a nos revelar 

uma multiplicidade de objetos não afins; 

- Embora, a princípio, não seja vedado à Administração Pública contratar com empresas 

cuja atividade econômica principal seja estranha ao objeto pretendido, desde que presente 

em seus objetivos sociais, é certo que, em determinados serviços, como os de engenharia 

civil, a verificação da qualificação técnica assume especial relevância, visto não se tratar de 

um serviço comum; 

- Ainda de acordo com o cadastro da empresa, ela estaria estabelecida à Rua Virgílio 

Barroso Alexandre, nº 1909, Manacapuru, CEP 69.400-683, com e-mail profissional 

contato@solucoescontabilidade.com e telefone (92) 3345-9809; 



 
 
 
 
 
 
 

Manaus, 6 de abril de 2021                                                             Edição nº 2506 Pag.24 
 
  

  

- Considerando a quantidade e a variedade de ramos de atuação, era de se esperar que, 

no mínimo, se tratasse de uma empresa de grande porte, com estrutura compatível com o 

leque gigantesco de atividades desenvolvidas. Porém, ao realizar pesquisa na ferramenta 

Google Street View, constata-se que o endereço cadastrado corresponde a um pequeno 

imóvel, aparentemente de uso residencial: 

- Além disso, a empresa parece não contar sequer com e-mail e telefone próprios, uma vez 

que aqueles constantes dos seus cadastros pertencem a um escritório contábil localizado 

na cidade de Manaus: 

- Por pairarem dúvidas acerca da qualificação técnica da empresa e da lisura do 

procedimento de contratação, este Parquet realizou pesquisas sobre contratos anteriores 

firmados com a referida empresa e os achados revelaram graves indícios de favorecimento 

na contratação de determinadas empresas pelo Município de Beruri, na gestão de sua atual 

Prefeita, Sra. Maria Lucir Santos de Oliveira. 

Por fim, o Representante, através deste instrumento de fiscalização, requer, a suspensão da Tomada de 

Preços n° 01/2021 e da adjudicação do objeto em favor da empresa J B COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS, bem como de todo e qualquer pagamento da Prefeitura de Beruri em favor da empresa J B 

COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e da empresa  L J DE AQUINO SERVIÇO ADMINISTRATIVO EIRELI 

até que a referida auditoria seja realizada por este Tribunal, haja vista o risco de que recursos públicos continuem a 

ser destinados a particulares por meio de contratos ilegais, e no mérito, a regular instrução desta Representação, 

conforme se verifica abaixo: 

a) CAUTELARMENTE, com fulcro no art. 42-B da Lei 2.423/96, que seja notificado o 

Município de Beruri, na pessoa da Prefeita, Sra. Maria Lucir Santos de Oliveira, para que 

promova a SUSPENSÃO cautelar da homologação da Tomada de Preços 01/2021 e da 

adjudicação do objeto em favor da empresa J B COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS, ou a SUSPENSÃO cautelar do pagamento pelos serviços, caso o 

Contrato Administrativo já tenha sido celebrado; 
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b) CAUTELARMENTE, com fulcro no art. 42-B da Lei 2.423/96, que seja notificado o 

Município de Beruri, na pessoa da Prefeita, Sra. Maria Lucir Santos de Oliveira, para que 

promova a SUSPENSÃO CAUTELAR de todo e qualquer pagamento realizado pela 

Prefeitura Municipal de Beruri em favor das empresas J B COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS (CNPJ 03.419.080/0001-02) e L J DE AQUINO SERVIÇO 

ADMINISTRATIVO EIRELI (CNPJ 31.279.550/0001-15), até que sejam apuradas a 

legalidade, a legitimidade e a economicidade de todos os contratos firmados entre estas e 

a Administração Municipal de Beruri.  

c) seja determinada a INSTRUÇÃO OFICIAL mediante ampla apuração dos fatos narrados 

nesta Representação, procedendo-se à auditoria de todos os contratos firmados entre o 

MUNICÍPIO DE BERURI e as empresas J B COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS (CNPJ 03.419.080/0001-02) e L J DE AQUINO SERVIÇO 

ADMINISTRATIVO EIRELI (CNPJ 31.279.550/0001-15), desde o ano de 2017, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa aos gestores e empresas responsáveis, em 

momento oportuno, se com as investigações iniciais for constatada a procedência das 

suspeitas e, de conseguinte, estiverem incursos nas sanções de ressarcimento ao erário, 

das multas dos artigos 53 e 54 e da restrição de direito do art. 56, todos da Lei Orgânica do 

TCE/AM;  

d) dar ciência a este Ministério Público de Contas sobre os encaminhamentos e resultados 

alcançados. 

Pois bem, passando à análise dos requisitos de admissibilidade do presente feito, observa-se que a 

Representação está prevista no art. 288 da Resolução nº 04/2002 – TCE/AM (Regimento Interno desta Corte), sendo 

cabível em situações que se afirme ou requeira a apuração de ilegalidade ou má gestão pública, bem como nos casos 

expressos em lei, especialmente os referidos na Lei n° 8666/93 (Lei de Contratos Administrativos e Licitações). 

Isto é, a Representação é um instrumento de fiscalização e exercício do controle externo utilizado 

justamente para se exigir da máquina pública a investigação sobre determinados fatos que aparentemente ensejam 

prejuízos ao erário. 
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Considerando que presente Representação tem como escopo apurar suposta ilegalidade no âmbito do 

Poder Público, constata-se que o caso em comento se enquadra nas hipóteses elencadas no supracitado dispositivo 

normativo.  

No que tange à legitimidade, estabelece o art. 288, caput, da mencionada resolução, que qualquer 

pessoa, órgão ou entidade, pública ou privada, é parte legítima para oferecer Representação. Dessa forma, em 

observância aos ditames desta Corte de Contas, resta-se evidente a legitimidade do Ministério Público Especial junto 

a esta Corte de Contas para ingressar com a presente demanda. 

Instruem o feito, a peça vestibular subscrita de forma objetiva e com a necessária identificação, de modo 

a contemplar as impugnações feitas pelo Representante a esta Corte de Contas. 

Dessa forma, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.  

Acerca da competência do Tribunal de Contas para apreciar e deferir Medida Cautelar, faz-se necessário 

salientar que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 114, de 23 de janeiro de 2013, que alterou a Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, confirmou-se expressamente a possibilidade do instituto de 

medida cautelar no âmbito desta Corte de Contas, conforme previsão no inciso XX do art. 1º da Lei n° 2.423/1996 e 

do inciso XIX do art. 5º da Resolução nº 04/2002 – TCE/AM. 

Portanto, em atenção ao poder geral de cautela conferido aos Tribunais de Contas, verifica-se que esta 

Corte é competente para prover cautelares a fim de neutralizar situações de lesividade ao interesse público, assim, 

conferindo real efetividade às suas deliberações finais, conforme previsto no art. 42-B, incisos I a IV, da Lei n° 2.423/96 

(redação dada pela Lei Complementar n° 204 de 16/01/2020). 

Quanto ao presente pedido de tutela, tem-se que os requisitos necessários para se alcançar providência 

de natureza cautelar são o fumus boni juris, pela plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretende a 

segurança, e o periculum in mora, ao se vislumbrar um dano potencial, um risco que corre o processo principal de 

não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, ressaltando que no âmbito desta Corte de Contas, tal requisito é 

composto por 3 (três) espécies, não cumuláveis, nos termos do art. 42-B, caput, da Lei n° 2.423/96, a saber: a) 

fundado receio de grave lesão ao erário; b) fundado receio de grave lesão ao interesse público ou; c) risco de ineficácia 

de decisão de mérito. 
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Ante o exposto, entendo que os autos devam ser encaminhados ao Relator competente para apreciação 

da cautelar e estudo mais apurado dos fatos aduzidos na peça inicial. 

Assim, ADMITO A PRESENTE REPRESENTAÇÃO, nos termos da primeira parte do inciso II do art. 3º 

da Resolução n° 03/2012-TCE/AM, e determino à Divisão de Medidas Processuais Urgentes – DIMU que adote as 

seguintes providências:  

a) PUBLIQUE o presente Despacho no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AM, em até 24 (vinte e 

quatro) horas, consoante dispõe o art. 42-B, § 8°, da Lei n° 2.423/96, observando a urgência que 

o caso requer;  

b) ENCAMINHE o processo ao Relator do feito para apreciação da Medida Cautelar, nos termos 

do art. 42-B da Lei n° 2.423/96 c/c art. 3°, inciso II, da Resolução n° 03/2012 – TCE/AM. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de abril 

de 2021.  

  

 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 

de abril de 2021. 

 

 
 

 

PROCESSO: 11.490/2021 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES 

NATUREZA: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR  


