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Rub. Fls. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 

GABINETE DA 6ª RELATORIA 

1. Processo nº:      7739/2017 

1.1. Apenso:     9964/2017 

2. Classe de Assunto:     12. Processo Administrativo 

2.1. Assunto:  09. Projeto de requalificação da avenida 

Tocantins e suas adjacências, nomeado de 

"shopping a céu aberto" 

3. Responsáveis:   Carlos Enrique Franco Amastha 

  Cinthia Alves Caetano Ribeiro 

  Adir Cardoso Gentil  

  Christian Zini Amorim 

  Marcelo Alves Silva 

  Hebert Veras Nunes  

  Públio Borges Alves 

4. Origem:   Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins 

5. Relator:     Conselheiro Alberto Sevilha 

6. Representante do MP:     Zailon Miranda Labre Rodrigues 

7. Procurador constituído nos autos:   Ainda não atuou 

 

 

8. DESPACHO CAUTELAR Nº 20/2018 

 

8.1. Versam os autos sobre procedimento administrativo iniciado pelo 

Despacho n° 641/2017, da lavra do Conselheiro Titular da Sexta Relatoria que, ante a 

ausência de envio de documentos a esta Corte de Contas por meio do SICAP-LCO, 

determinou a citação dos senhores Carlos Enrique Franco Amastha – Prefeito de Palmas; 

Christian Zini Amorim – Secretário de Finanças; Adir Cardoso Gentil – Subprefeito da 

Região Sul; Marcelo Alves Silva – Secretário de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito 

e Transporte, à época; Kariello Coelho – Secretário de Desenvolvimento Econômico e 

Emprego e Públio Borges Alves – Procurador Geral do Município, para, no prazo de 48 

horas encaminhar a Sexta Relatoria os seguintes documentos, relativos as obras do “Shopping 

a Céu Aberto”: 

a) Cópia de estudo técnico de viabilidade para implantação do Shopping a 

Céu aberto; 

b) Cópia do cronograma físico-financeiro das obras a serem executadas, 

compreendendo todas as etapas; 

c) Parecer técnico jurídico da Procuradoria Geral do Município; 

d) Quais as obras que serão executadas pela Prefeitura de Palmas; 

e) Quais as obras que serão licitadas e qual o andamento das licitações; 

f) Informar em qual ação orçamentária está previsto o presente projeto; 

g) Qual a unidade gestora será responsável pela execução das obras; 

h) Qual a base legal que será utilizada pela prefeitura de Palmas, para 

conceder a isenção de Tributos aos comerciantes que aderirem ao projeto, 

conforme anunciado pelo Prefeito Municipal. 
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8.2. O processo nº 9964/2017, (apenso), trata-se de Representação com Pedido 

de Medida Cautelar Inominada, apresentada pelo Ministério Público de Contas em conjunto 

com o Ministério Público Estadual, endereçada ao Conselheiro Titular da Sexta Relatoria, 

solicitando levantamento nos processos e atos administrativos concernentes à revitalização, 

reorganização ou requalificação urbana da Avenida Tocantins, em Taquaralto, ações também 

denominadas como "Shopping a Céu Aberto", além de solicitarem a prefeitura 

esclarecimentos, quanto aos seguintes apontamentos: 

A - Existe projeto básico, executivo ou outro documento relacionado ao 

Planejamento da obra? 

B - Caso contrário, há cronograma, planejamento, ou outro documento 

prévio? 

C - Há previsão no PPA, LDO ou LOA? 

D -  Quais obras serão executadas? Discriminar valores, finalidade, 

beneficiários. Juntar os respectivos documentos e ou processos 

administrativos; 

E - Foi realizada licitação para a execução das obras? 

F- E para os produtos e serviços (CBUQ, calçamento, iluminação, ciclovia, 

arborização, entre outros)? Discriminar e juntar os respectivos processos. 

G - Em valores, qual o custo total da obra? 

H - Existe Estudo de Impacto de Vizinhança e respectivo Relatório de 

Impacto de Vizinhança? 

I - Existem licenças ambientais? 

J - Foram realizadas audiências públicas ou outras formas de debate com a 

população, residentes e comerciantes da região? 

  K - Qual o planejamento no tocante ao tráfego da região? Existe 

autorização do órgão municipal de trânsito? 

L -  Existe outra via coletora capaz de suportar o tráfego de veículos? 

M - Com a redução das faixas de rolamento, foi respeitado o tamanho 

mínimo para circulação de veículos, em atenção aos regramentos de 

trânsito? 

N -  Em referência a rodovia T0-030 (Taquaralto à Taquarussu) como se 

dará o fluxo de veículos, vez que utilizavam a Avenida Tocantins para 

alcançarem a T0-050. 

O -  Foram respeitadas as previsões da Lei Complementar Municipal n° 

94/2004 quanto aos níveis de incomodidade da obra? 

P - As vagas de estacionamento são suficientes? 

Q - A criação de vagas de estacionamento nas ruas residenciais, paralelas, 

respeitam o plano diretor, as normativas urbanísticas e o Código de 

Trânsito Brasileiro? 

R - Como se dará a drenagem? Existe projeto? 

S - Existem responsáveis técnicos perante os órgãos técnicos competentes 

(CREA, CAU, etc)? 

T - Relativo ao memorial descritivo, a execução das obras está a respeitar 

as medidas previstas (dimensões) e os demais itens discriminados? 

U -  Em específico a população, como está a receptividade com projeto? 

V - Demais quesitos reputados como pertinentes. 

8.3. Por meio do Despacho nº 852/2017, o Conselheiro Relator, entendeu 

naquele momento ser desnecessário a instauração de levantamento/inspeção in loco, nas obras 

do “shopping a céu aberto”, tendo em vista que a Prefeitura de Palmas, quando foi requerida, 

apresentou parcialmente a esta Corte de Contas a documentação que lhe fora solicitada. 
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8.4. Contudo, com base na Representação, o Conselheiro Relator inferiu ser 

imprescindível a complementação dos documentos, com o fito de subsidiar uma análise mais 

acurada acerca dos pontos abordados na representação impetrada pelo Ministério Público de 

Contas. 

8.5. Em ambos os processos os responsáveis apresentaram documentos e 

justificativas que entendem esclarecer/sanear as dúvidas levantadas pelo Relator e pelo 

Procurador de Contas, consoantes alegações de defesa constantes dos autos (eventos 7 e 8 do 

processo nº 9964/2017) e eventos 20, 21, 22, 23, 33 e 34 do processo nº 7739/2017. 

8.6. Por meio do Despacho nº 889/2017, os autos seguiram para manifestação 

da Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras de Engenharia, 

que após análise minuciosa dos autos, emitiu seu entendimento por meio do Parecer nº 

139/2017, da lavra da Auditora de Controle Externo, Excelentíssima Dra. Maria Lúcia Vieira, 

a qual argumenta em síntese que: 

“ ... a Defesa do projeto está falho nos pontos que se refere aos projetos de 

execução, planilhas de custos, cronograma físico e financeiro, mão de obra, 

ou seja, quantificação e valoração das obras e serviços a serem executados 

e/ou aquisições necessárias para implantação e consolidação do objeto 

proposto”. 

(...) 

“Quanto aos aspectos das Licitações, foi observado, que nos Termos de 

Referência são apresentadas justificativas de forma genéricas em relação a 

definição e aplicação dos materiais, insumos e/ou equipamentos a serem 

adquiridos. Ou seja, não vislumbramos estudos, planejamento e/ou 

parâmetros para definir os quantitativos solicitados nas Licitações e 

Adesões Ata Registro de Preços ali descritos. Não foi apresentado 

demonstrativo da mão de obra a ser utilizado na execução do projeto”. 

(Destacamos) 

“Mesmo sendo declarado pela prefeitura que as obras e serviços serão por 

administração direta, é fundamental demonstrar para a sociedade e órgãos 

de controle os custos específicos do projeto, e ainda, é dever do Gestor 

Público elaborar e apresentar, Projeto Básico e Executivo, cronograma 

físico-financeiro, planilha de quantitativo e custos, demostrando as 

aquisições de matérias, equipamentos, insumos e mão de obra necessários 

no desenvolvimento do escopo do projeto”. (Destaque nosso). 

8.7. A Ilustre Auditoria, por meio do Conselheiro Substituto Fernando César 

Beneveuto Malafaia, emitiu sua opinião através do Parecer nº 1828/2017, onde acompanhou 

o Parecer da Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras de 

Engenharia, no sentido de que deverá o Ilustre Relator do feito adotar providências no sentido 

de determinar a complementação da instrução processual. 

8.8. Os autos seguiram para manifestação do Ministério Público de Contas, 

onde por meio do Requerimento 182/2017, ratificou os pedidos iniciais, e requisitou: 

A – Acolhimento das sugestões da CAENG e do Conselheiro Substituto para 

determinar aos responsáveis elencados na capa dos autos pra que juntem 

toda a documentação dos procedimentos licitatório, de capa a capa, 

referente aos processos administrativos 2017035180, 2017032600, 

2017041478 e 2017035788, listado no quadro expositivo pela Prefeitura de 
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Palmas, consubstanciado nas adesões de Atas de Registro de Preço nº 

023/2017 ( Pregão Presencial 33/2017, Ata de Registro de Preço nº 

039/2017, Ata de Registro de Preço 005/2017 (Pregão Presencial nº 

008/2017), Ata de Registro de Preço nº 045/2016 e Ata de Registro de Preço 

nº 031/2017, bem como licitações de Sistema de Registro de Preço – SRP. 

B – Continuidade da tramitação com abertura e prazo aos representados e 

encaminhamento a Área Técnica e ao Conselheiro Substituto. 

 

É o breve relatório. 
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9. DA APRECIAÇÃO DOS AUTOS 

 

9.1. A revitalização e reorganização urbana de parte da Avenida Tocantins em 

Taquaralto, intitulada de “shopping a céu aberto”, consistia em realizar melhorias 

urbanísticas, melhorar a acessibilidade e o conforto ambiental da avenida, com construção de 

toldos, calçadas com rampas de acessibilidade e ciclovias no canteiro central, entre outras 

benfeitorias. 

9.2. No entanto, desde seu início, a obra tem gerado vários transtornos aos 

impactados, conforme notícias veiculadas, a saber: 

 Dúvidas sobre vagas de estacionamento; 

 Inexistência de projetos; 

 Inexistência de estudo de impacto de vizinhança; 

 Ausência de audiências públicas; 

 Ausência de sistema de drenagem. 

9.3. A título de informação colacionamos alguns trechos de matérias 

jornalísticas vinculadas acerca do assunto: 
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9.4. Conforme observado, o cenário apresentado com o início das obras do 

“shopping a céu aberto”, necessitava da atuação dos órgãos de controle. Neste passo, 

motivado por notícias como as citadas acima, o Conselheiro Titular da Sexta Relatoria 

solicitou documentos, bem como esclarecimentos, por meio dos Despachos nº 641/2017 e 

852/2017, já mencionados no relatório deste Voto.  

9.5. No curso processual, restou verificado que as Alegações de Defesa, bem 

como os documentos apresentados, foram insuficientes/omissos, no que concerne aos 

projetos de execução, planilha de custos, cronograma físico financeiro, mão de obra, 

quantificação e valoração das obras e serviços a serem executados, bem como as 

aquisições necessárias para implantação e consolidação do projeto. 

9.6. Afirma a Prefeitura que as obras seriam realizadas de forma direta, no 

entanto o que se percebe é uma total falta de planejamento por parte da Prefeitura de 

Palmas, prova disto são os transtornos relatados pelos usuários da Avenida Tocantins, quanto 

ao estreitamento da avenida, menos espaços de estacionamento, a retirada dos retornos, além 

do aumento da ciclovia, que atrapalha o trânsito na região. 

9.7. A Com a chegada das chuvas restou ainda mais evidente que inexiste um 

projeto de captação de água da chuva. Aliás, os projetos que foram juntados aos autos pelos 

responsáveis (leia-se croquis), restou notório que não há projeto de drenagem de águas 

pluviais, com isso, tornou-se frequentes os relatos de alagamento, causando ainda mais 

desordem e insatisfação, não só dos comerciantes como também da população em geral, 

conforme já noticiado pela mídia, vejamos: 
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9.8. A falta de Planejamento do executivo municipal é tamanha, que mesmo 

após o lançamento do projeto, não se tinha certeza de quanto realmente a obra custaria, houve 

divulgação de informações desencontradas, quanto a este aspecto. 

9.9. Primeiramente foi divulgado que seriam gastos R$ 21 milhões, depois o 

valor foi reduzido para R$ 6 milhões, e por fim, aumentaram novamente a R$ 17 milhões, 

vejamos: 
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9.10. Diante de tantas divergências de informações, o que nos transparece é 

que a própria Prefeitura não tem planilha de custos quanto ao real valor para execução das 

obras. Ademais, essa discordância de informações somado com a ausência de documentação, 

torna-se inexequível a atuação dos órgãos de controle. 

9.11. Outro fator que reforça nosso entendimento quanto a completa falta de 

planejamento da Prefeitura de Palmas, se dá ao fato do atraso injustificado da obra.  

9.12. Conforme publicitado pela Prefeitura, a primeira etapa da obra do 

Shopping a Céu Aberto, lançada em 6 de maio de 2017, tinha a previsão de conclusão em de 

90 (noventa dias), no entanto, até a presente data as obras relativas a primeira etapa do projeto 

não foi concluída, gerando ainda mais descontentamento e prejuízos à população. 

9.13. Imperioso destacar que o fato da primeira etapa das obras serem 

executadas por meio de Administração Direta, ou seja, a própria prefeitura iria realizar as 

obras, é de fundamental importância demonstrar para a sociedade e órgãos de controle 

os custos específicos do projeto.  

9.14. Além dos transtornos causados por um início de obra mal planejada e mal 

executada, a mesma peca pela falta de transparência.  

9.15. Em análise ao o Sistema Integrado de Controle e Auditorias Públicas- 

Licitações, Contratos e Obras, SICAP-LCO, o corpo técnico desta Corte de Contas verificou 

a existência de inconformidades no cadastramento dos dados, além da intempestividade. 

9.16. Foi observado que os registros não seguiram as fases de andamento do 

procedimento licitatório, fez o cadastro da primeira fase e lançou todo o processo em um 

único arquivo na aba “anexo”, sem cadastrar as fases seguintes, portanto em desacordo com a 

Instrução Normativa nº 03/217, que regulamenta o Sistema Integrado de Controle e 

Auditorias Públicas- Licitações, Contratos e Obras, motivo que por si só já é passível de 

multa aos responsáveis. 

9.17. Os procedimentos licitatórios realizados foram para aquisições de 

material, insumos e aluguel de equipamentos, todos pela modalidade Pregão e Adesão a Ata 

Registro de Preços. Em consulta aos referidos processos no sistema SICAP-LCO, foi 

identificado que nas descrições dos objetos contratados, não há nenhuma referência ao 

projeto em questão, “Shopping a Céu Aberto”, todos se referem de forma generalista, a 

exemplo: “atender manutenção e obras da região sul de Palmas”.  

9.18. Abaixo colacionamos quadro de processos de licitações apresentado: 
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9.19. Ao analisar preliminarmente os procedimentos licitatórios apresentados e 

cadastrados no SICAP-LCO, observamos que em nenhum deles foi mencionado e/ou 

vinculado ao projeto “Shopping a Céu Aberto”, portanto, como já mencionado, não foi 

possível apurar os valores para execução do projeto, não sendo apresentando valores 

por itens de execução e nem valor total. 

9.20. Ademais, a Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização 

de Obras de Engenharia, ao confrontar os custos com aquisição de materiais pela Prefeitura, 

com os custos dos mesmos materiais na tabela SINAPI, verificou que nos processos de nº 

2017035180, 2017032600, apresentou itens que estão com sobrepreço em média, 30% e 12%, 

respectivamente. 

9.21. Vejamos na tabela abaixo exemplos de itens analisados por amostragem: 
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9.22. Ante as ilegalidades/irregularidades no planejamento e execução da obra, 

e igualmente nas constantes reclamações dos lojistas impactados, o Ministério Público 

Estadual, por meio da 23ª Promotoria de Justiça, da capital expediu Recomendação à 

Prefeitura de Palmas para que SUSPENDA as obras do shopping a céu aberto.  

9.23.O documento é assinado pela Promotora de Justiça Katia Chaves Gallieta, 

onde requer ainda que a prefeitura da Capital encaminhe cópia integral do projeto 

arquitetônico da obra para a Promotoria, em 24 horas, vejamos o teor da presente 

Recomendação: 

 

 



  

14 

 

Rub. Fls. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 

GABINETE DA 6ª RELATORIA 

 



  

15 

 

Rub. Fls. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 

GABINETE DA 6ª RELATORIA 

 



  

16 

 

Rub. Fls. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 

GABINETE DA 6ª RELATORIA 

 

9.24. Conforme se depreende da leitura da Recomendação acima colacionada, 

que motivou a atuação do Parquet em recomendar a suspensão da obra, consiste nos 

transtornos que a obra vem causando, assim como resistência da Prefeitura de Palmas 

em apresentar a documentação solicitada. 

9.25. No entanto, como é de praxe, a Prefeitura Municipal não acatou à 

Recomendação do Ministério Público Estadual, dando seguimento as obras, mesmo com 

risco eminente de danos ao erário, bem como na possibilidade da ocorrência das ilegalidades 

apontadas pelo Corpo Técnico desta Corte de Contas. 

 9.26. Ante o exposto, tendo em vista a falta de transparência nos gastos com o 

Projeto “shopping a céu aberto”, tanto quanto a objeção por parte da Prefeitura da Capital, 

em apresentar documentação já solicitada por esta Corte de Contas, não nos resta outra 

alternativa do que determinar a suspensão cautelar das obras até a análise conclusiva dos 

documentos que solicitaremos a seguir. 

 

10. DA COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE 

 

10.1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 

os Tribunais de Contas têm legitimidade para expedição de medidas cautelares, a fim de 

prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, bem como garantir a efetividade 

de suas decisões. 
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10.2.  A Resolução nº 479/2016 determina que os processos autuados no biênio 

de 2017/2018, referentes a lista 01, que inclui o município de Palmas – TO, sejam distribuídos 

à 6ª relatoria. Dessa forma, não resta dúvida em relação a competência desta relatoria na 

apreciação da presente Representação.  

 

11. DOS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR 

 

11.1. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (lei nº 

1.284/2011), em seu art. 19, prescreve que: “É facultado ao relator do processo determinar 

outras medidas cautelares, de caráter urgente, quando houver justo receio de que o 

responsável possa agravar a lesão ou tornar difícil ou impossível a sua reparação”.   

11.2. No caso em análise, entendemos estarem presentes nos autos, os 

requisitos necessários e autorizadores para a concessão de medida cautelar, quais sejam, 

o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

11.3. O periculum in mora é evidente, em razão de uma provável e iminente 

irreversibilidade da obra "Shopping a Céu Aberto" ao seu status anterior, caso haja demora 

em apreciar os procedimentos administrativos e os projetos de execução, planilha de custos, 

cronograma físico e financeiro, quantificação e valoração das obras e serviços a serem 

executados, acarretará em danos irreversíveis ao erário municipal 

11.4. Noutro ângulo, o fumus boni iuris, de onde se, na mesma medida, não só 

o gasto público de forma extrínseca, mas também intrínseca, ou seja, a qualidade desse gasto, 

aferindo–se obrigatoriamente sua eficiência, eficácia e efetividade. 

11.5. Portanto, presentes o fumus bani iuris e periculum in mora é possível a 

atuação do Tribunal de Contas, ademais, aos Conselheiros desta Corte é atribuído o poder 

geral de cautela 

 

12. CONCLUSÃO 

 

12.1. Diante do exposto, nos termos do artigo191 e 142, inc. IV, ambos da Lei 

nº. 1.284/2001 e artigo 2003, do Regimento Interno deste Sodalício, entendemos estarem 

presentes nestes autos, os requisitos necessários e autorizadores para a concessão de medida 

cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris que extrai cristalina a responsabilidade dos Tribunais 

de Contas chamados a fiscalizar com primor os gastos Públicos e o periculum in mora, razão 

de uma provável e iminente irreversibilidade da obra "Shopping a Céu Aberto" ao seu status 

anterior. 

                                                 
1 Art. 19. É facultado ao relator do processo determinar outras medidas cautelares, de caráter urgente, quando houver justo receio de que o 

responsável possa agravar a lesão ou tornar difícil ou impossível a sua reparação. 
 
2 Art. 14. As medidas cautelares referidas no artigo anterior são as seguintes:  

IV – outras medidas de caráter urgente, inominadas. 
 
3 Art. 200 - Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e deste Regimento, o Relator poderá submeter ao Tribunal Pleno medida 

cautelar indispensável à proteção do erário ou do patrimônio público, quando haja ameaça de grave dano de difícil e incerta reparação ou, 
ainda, nos casos em que seja necessário garantir a eficácia de decisão do Tribunal de Contas. 
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12.2. Nesse sentido, por tudo que mais constam dos autos, entendemos por 

bem: 

I – DETERMINAR A SUSPENSÃO CAUTELAR das obras na 

avenida Tocantins para a implantação do “shopping a ceu aberto” nos 

termos do artigo 19 e 14, inc. IV, ambos da Lei nº. 1.284/2001 e artigo 

2004 do Regimento Interno deste Sodalício; 

II - DETERMINAR ao setor competente (antiga Coordenadoria de 

Diligência) para que proceda a citação, por meio processual 

adequado, a fim de resguardar o princípio constitucional da ampla 

defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da 

CF/88, artigo 2465 do CPC, c/c os artigos 21, 22, 27, parágrafo único, 

inciso I, ambos da Lei Estadual nº 1284/2001 e artigo 205, inciso III, 

do RI do TCE/TO, para querendo, apresente defesa no prazo de 15 

dias úteis, dos senhores Carlos Enrique Franco Amastha – Prefeito 

licenciado de Palmas; Cinthia Alves Caetano Ribeiro – Prefeita em 

Exercício; Adir Cardoso Gentil – Subprefeito da Região Sul; Públio 

Borges Alves – Procurador Geral do Município; Christian Zini 

Amorim – Secretário de Finanças; Marcelo Alves Silva – Secretário 

de Infraestrutura, Serviços Públicos Trânsito e Transporte, à época e 

Kariello Coelho – Secretário de Desenvolvimento Econômico 

Emprego 

III – DETERMINAR ao setor responsável, antiga Coordenadoria de 

Diligência, que providencie a citação dos responsáveis, senhores, 

Carlos Enrique Franco Amastha – Prefeito licenciado de Palmas; 

Cinthia Alves Caetano Ribeiro – Prefeita em Exercício; Adir 

Cardoso Gentil – Subprefeito da Região Sul; Públio Borges Alves – 

Procurador Geral do Município; Christian Zini Amorim – 

Secretário de Finanças; Marcelo Alves Silva – Secretário de 

Infraestrutura, Serviços Públicos Trânsito e Transporte, à época e 

Kariello Coelho – Secretário de Desenvolvimento Econômico 

Emprego, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 

publicação deste Despacho, para que, traga aos autos a seguinte 

documentação:  

a) Projeto de execução; 

b) Planilha de custos; 

c)  Cronograma físico e financeiro; 

                                                 
4 Art. 200 - Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e deste Regimento, o Relator poderá submeter ao Tribunal Pleno medida 

cautelar indispensável à proteção do erário ou do patrimônio público, quando haja ameaça de grave dano de difícil e incerta reparação ou, 
ainda, nos casos em que seja necessário garantir a eficácia de decisão do Tribunal de Contas. 

5 Art. 246. A citação será feita: 
§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da 

administração indireta. 
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d)  Cópia do integral dos processos Administrativos: 

2017035180, 2017035139, 2017032600, 2017041478, 

2017035187 e 2017035788, consubstanciados nas adesões das 

Atas de Registo de Preço nº Ata de Registro de Preço nº 

23/2017 – (Pregão Eletrônico nº 33/2017); Ata de Registro de 

Preço nº 039/2017, Ata de Registro de Preço nº 005/2017 

(Pregão Presencial nº 008/2017), Ata de Registro de preço nº 

046/2016 e ata de Registro de Preço nº 031/2017. 

IV – DETERMINAR à Secretaria do Pleno – SEPLE: 

a) que proceda a publicação do presente Despacho no Boletim Oficial 

desta Corte de Contas, em cotejo com o inc. VI, do art. 205, do 

RITCE/TO; 

b) que proceda a comunicação do teor do presente Voto ao Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas, e do Ministério Público Estadual, 

para conhecimento e providências que julgarem necessárias; 

V - ESCLARER aos Responsáveis que o acatamento desta 

determinação tem caráter compulsório, e a sua inobservância estará 

sujeita às sanções previstas no art. 39, IV da Lei     nº 1.284/2001 c/c 

art. 159, IV do Regimento Interno desta Corte de Contas, devendo este 

Tribunal ser informado a respeito das providências adotadas; 

VI - Cumpram-se as determinações com urgência, imprimindo a 

celeridade que o caso requer. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, GABINETE DA SEXTA 

RELATORIA, em Palmas, Capital do Estado, aos 31 dias do mês de janeiro de 2018. 

 

 

 

ALBERTO SEVILHA 

Conselheiro Titular  

 

 

 


