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Natureza: Consulta
Exercício financeiro: 2020
Entidade: Tribunal de Justiça do Maranhão
Consulente: Lourival de Jesus Serejo Sousa, CPF nº 044.880.083-72, residente na rua dos Socós, Quadra 01, nº
43, Calhau, São Luís/MA, CEP 65.072-030
Procurador constituído: não há
Ministério Público de Contas: Procuradora Flávia Gonzalez Leite
Relator: Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão

Consulta. Obrigatoriedade de publicação do edital de licitação de pregão em jornal e qual seria
o parâmetro a ser considerado no Estado do Maranhão, para se classificar um pregão como de
grande vulto. Conhecimento. Resposta da Consulta. Comunicação ao consulente.
Arquivamento eletrônico do processo.

DECISÃO PL-TCE N.º 143/2021
Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da consulta formulada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão, Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, acerca da obrigatoriedade de publicação
do edital de licitação de pregão em jornais e qual seria o parâmetro a ser considerado no Estado do Maranhão,
para que se possa classificar um pregão como de grande vulto, decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão, com fundamento no art. 1º, XXI, e art. 59 da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005, c/c
oart. 269 do Regimento Interno deste TCE, reunidos em sessão plenária ordinária, por unanimidade, nos termos
do relatório e voto do Relator, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:
a) conhecer da consulta formulada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, haja vista o
cumprimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 59, I, e § 1º, da Lei Estadual nº 8.258/2005, c/c
o art. 269, § 1º, do Regimento Interno desta Corte;
b) responder a consulta nos seguintes termos:
b.1)para fins de cumprimento do princípio da publicidade, à luz da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos), enquanto não criado e regulamentado o Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), considera-se atingida a finalidade da lei, a divulgação dos avisos e editais de licitações em sítio
eletrônico oficial, bem como no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo do cumprimento das normas específicas
de controle externo, com fundamento no art. 169 e seguintes do mesmo diploma;
b.2) a publicação no Diário da Justiça Eletrônico – Dje deve observar os atos judiciais e atos administrativos
próprios, ou seja, de apoio à função jurisdicional nos termos da Resolução nº 341/2007 do STF, atualizada pela
Resolução nº. 700/2020. Já atos administrativos não conexos à prestação jurisdicional, tem que se submeter ao
regime comum da publicidade, ou seja, deve o Poder Judiciário do Maranhão divulgar os procedimentos
licitatórios no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA, nada impedindo que esses atos também sejam
publicados no DJe. Porém, só com a publicação no DOE/MA é que se produzem efeitos jurídicos;
b.3) considera-se como parâmetro aceitável para definição de vultosidade, desde que não haja norma estadual
emsentido contrário, o estabelecido no art. 6º, XXII, da Lei nº 14.133/2021, que considera como obras, serviços
e fornecimentos de grande vulto, aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de
reais).
c) enviar ao Tribunal de Justiça do Maranhão, em complemento à resposta da consulta, cópias do relatório de
instrução, do voto e desta decisão;
d) determinar o arquivamento eletrônico dos autos, para os devidos fins.
Presentes à sessão os Conselheiros Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior (Presidente), Raimundo Oliveira
Filho, Álvaro César de França Ferreira, João Jorge Jinkings Pavão (Relator), Edmar Serra Cutrim, José de
Ribamar de Caldas Furtado e Joaquim Washington Luiz de Oliveira, os Conselheiros-Substitutos Antônio
Blecaute Costa Barbosa, Melquizedeque Nava e Osmário Freire Guimarães e o Procurador do Ministério
Público de Contas, Paulo Henrique Araújo dos Reis.
Publique-se e cumpra-se.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 14 de abril de 2021.
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