
PROCESSO Nº : 53.208-8/2021 (AUTOS DIGITAIS)

ASSUNTO : REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA

REPRESENTADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

RESPONSÁVEIS : ROBERTO DORNER – PREFEITO MUNICIPAL
VANUSA APARECIDA SERPA – PREGOEIRA

RELATOR : CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO

PARECER Nº 2.726/2021

EMENTA:  REPRESENTAÇÃO  DE  NATUREZA  EXTERNA. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 14/2021. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 
DESCLASSIFICAÇÃO  DA  LICITANTE.  PARECER 
MINISTERIAL  PELO  CONHECIMENTO  DA 
REPRESENTAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO  DA  MEDIDA 
CAUTELAR CONCEDIDA POR DECISÃO SINGULAR.

1. RELATÓRIO

1. Trata-se de Representação de Natureza Externa1, com pedido de medida 

cautelar, proposta pela empresa  PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES EPP, em face 

da Prefeitura Municipal de Sinop, em razão de suposta desclassificação irregular da 

representante, no Pregão Eletrônico n° 14/2021, sob a responsabilidade do Sr. Roberto 

Dorner, Prefeito Municipal de Sinop/MT.

2. Por meio de despacho2, o Exmo. Conselheiro Relator, entendeu por bem 

postergar qualquer decisão sobre a medida cautelar, notificando os interessados para 

oitiva prévia.

3. Notificados, os interessados, apresentaram,  em conjunto, justificativa 

prévia3, na qual defenderam, em apertada síntese, a legalidade da desclassificação da 

empresa representante.

1 Documento externo nº 122907/2021
2 Documento digital nº 123124/2021
3 Defesa nº 130181/2021
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4. Em  seguida,  e,  por  meio  de  Decisão  Singular  (doc.  digital  n. 

134495/2021),  o  Relator  conheceu  da  presente  representação  externa  e deferiu  a 

medida cautelar, conforme abaixo:

a)  CONHECER a  presente  representação  externa,  uma  vez  que  foi 
cumprido os requisitos regimentais para sua admissão;
b)  DEFERIR a  medida  cautelar  para  DETERMINAR à  atual  gestão  da 
Prefeitura Municipal de Sinop que SUSPENDA, de imediato, a utilização e 
autorização  de  adesão  às  Atas  de  Registro  de  Preços,  bem  como  a 
execução dos contratos administrativos decorrentes do Pregão Eletrônico 
nº 14/2021, na parte em que se refiram aos serviços decorrentes de itens 
do certame licitatório em que a proposta da representante tenha sido 
desclassificada pela aplicação do benefício da desoneração da folha de 
pagamento nas planilhas, conforme autorização dos arts. 9º, §§ 9º e 10, 
da Lei nº 12.546/2011, até a análise de mérito desta representação, sob 
pena  de  multa  diária  de 10  UPFs/MT àqueles  que  derem  causa  ao 
descumprimento da presente determinação, nos termos do § 1º do artigo 
297 do RITCE/MT; e,
c)  NOTIFICAR  o  Prefeito  Municipal  de  Sinop,  Sr.  Roberto  Doner, e  a 
pregoeira  da  Prefeitura  Municipal,  Sra.  Vanusa  Aparecida  Serpa,  para 
ciência  desta  decisão,  trazendo  a  esta  Corte  as  informações  e 
documentos comprobatórios de seu cumprimento. 

5. Após,  devidamente  notificados  os  interessados,  os  autos  vieram ao 

Ministério Público de Contas para emissão de parecer ministerial

6. É síntese do necessário.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Do Juízo de Admissibilidade

7. Prefacialmente,  importante  ressaltar  que  dentre  as  competências 

atribuídas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, descritas no art. 1.º da Lei 

Complementar  nº  269/2007,  inclui-se  a  prerrogativa  de  fiscalizar  a  legalidade, 

legitimidade, economicidade e eficiência de atos administrativos em geral, bem como 

o cumprimento de normas relativas à gestão fiscal, com vistas a assegurar a eficácia 

do controle externo.

8. No  exercício  de  tal  mister,  o  Tribunal  de  Contas  tem como valioso 

instrumento a figura da representação, que pode ser de natureza interna ou externa e 
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tem o condão de apurar práticas de irregularidades e ilegalidades de atos e fatos da 

administração pública, nos termos do art. 218 e seguintes do Regimento Interno deste 

Tribunal, c/c art. 46 da Lei Complementar 269/2007.

9. No  caso  em  questão,  a  Representação  de  Natureza  Externa  foi 

formulada por parte legítima, empresa interessada no Pregão Eletrônico impugnado, 

em  linguagem  clara  e  compreensível,  sobre  matéria  de  competência  do  Tribunal 

(irregularidades em certame licitatório), com a identificação do objeto representado e 

a descrição dos fatos irregulares, adimplindo os requisitos constantes dos artigos 224, 

I, “c” e 219, I, II, III e IV do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato  

Grosso (RITCE/MT).

10. Outrossim, a representação indica os possíveis responsáveis, o ano ou 

data  em  que  os  fatos  ocorreram,  assim  como  os  indícios  e  evidência  das 

irregularidades noticiadas,  aquilatando,  também, os requisitos constantes no artigo 

219, V, VI e VII do RITCE/MT, razão porque merece ser conhecida.

2.2. Análise da medida cautelar

11. A  medida  cautelar  em  processos  sobre  a  jurisdição  do  Tribunal  de 

Contas  do  Estado  de  Mato  Grosso  tem  previsão  expressa  no  artigo  82  da  Lei 

Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica deste Tribunal), estando disciplinada pelos 

artigos 297 a 303 do Regimento Interno do TCE-MT.

12. A competência  do  Tribunal  para  emissão  de  medidas  cautelares 

encontra  assento,  inclusive,  na  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF), 

conforme exemplifica o MS 33.092, rel. min. Gilmar Mendes, j. 24-3-2015, 2ª T, DJE de 

17-8-20154, ou, ainda, os Mandados de Segurança nº 24.510, 23.550 e 26.547, todos,  

julgados pelo Supremo Tribunal Federal.

13. Cristalina,  portanto,  a  possibilidade da medida,  de modo a se fazer 

4 Ementa: Tribunal de Contas da União. Tomada de contas especial. Dano ao patrimônio da Petrobras. 
Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. Poder geral de cautela reconhecido ao 
TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. (Grifei).
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necessário pontuar os requisitos para sua concessão.

14. Pois bem. Inicialmente, é necessário consignar que o parecer em tela 

não  é  conclusivo  sobre  a  matéria  (art.  99,  III,  RITCE-MT),  mas  debruça-se 

exclusivamente sobre a medida cautelar e sua eventual homologação pelo plenário, 

nos termos do art. 297, parágrafo 3º, do diploma regimental, in verbis:

Art. 297. No curso de qualquer apuração, o Tribunal Pleno ou o julgador 
singular  poderá determinar medidas cautelares de ofício ou mediante 
requerimento do Ministério Público de Contas ou de unidade técnica do 
Tribunal.
§ 3º. Após a concessão da medida cautelar, os autos serão remetidos 
imediatamente ao Ministério Público de Contas,  para manifestação no 
prazo  de  03 (três)  dias,  quando  a  medida  não  houver  sido  por  este 
requerida.

15. Logo,  nesse momento processual  é necessária  uma análise sumária 

acerca do objeto da medida cautelar com a finalidade de avaliar a possibilidade de sua 

homologação.

16. Em  outras  palavras,  não  se  trata  do  momento  adequado  para 

aprofundada análise acerca dos fatos representados, mas dos indícios ou  evidências 

que revelam a materialidade e a autoria dos atos e fatos representados, sob pena de 

se adentrar ao mérito dos autos antes de finalizada a instrução processual.

17. Nesse particular, conforme lição doutrinária clássica extraída do Código 

de Processo Civil, os requisitos para a concessão de medidas cautelares de urgência 

são dois: o fumus boni juris  e o periculum in mora, isto é, a plausibilidade do direito 

invocado pelas partes e o perigo na demora da prestação jurisdicional.

18. Portanto,  a  análise  ministerial,  no  caso  sob  exame,  consiste  em 

estabelecer  se  há  indícios  suficientes  das  irregularidades  noticiadas  pela  empresa 

representante e se encontra-se presente o perigo na demora do provimento requerido.

a) Fumus boni juris.
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19. A análise do fumus boni juris, ou plausibilidade do direito, depende de 

avaliar, em cognição vertical sumária (juízo de probabilidade), a existência de indícios 

da veracidade das informações trazidas ao controle externo.

20. Para  tanto,  é  preciso  avaliar  com  parcimônia  as  evidências 

apresentadas pela representante, haja vista que a subavaliação resulta em prestação 

deficiente do controle externo, enquanto uma análise especialmente minuciosa pode 

se  confundir  com  a  própria  cognição  exauriente,  em  posicionamento  antecipado 

acerca do mérito da questão.

21. No caso em tela,  a  medida cautelar  requerida pela empresa  PAULO 

VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES – EPP, visa a sua reintegração no processo licitatório do 

Pregão  Eletrônico  nº  14/20215,  promovido  pela  Prefeitura  de  Sinop,  ou, 

subsidiariamente, suspenda o processo licitatório até o julgamento de mérito da lide.

22. Conforme  narra  a  inicial,  a  representante  foi  desclassificada, 

inicialmente no item 007 e, após, nos itens 001, 005, e 008, do Pregão Eletrônico nº 

14/2021, devido à suposta irregularidade na apresentação de propostas de preço, bem 

como a discriminação dos encargos incidentes sobre a Folha de Salários.

23. Mencionou-se que, após o pedido de esclarecimentos realizados pela 

pregoeira, a representante encaminhou “Nota Explicativa da Composição de Custos e 

Formação de Preço”, que a composição dos salários-bases dos postos de operação de 

máquinas  pesadas  e  recepcionistas,  em  verdade,  os  valores  apresentados 

correspondiam  exatamente  aos  ditames  da  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  da 

Categoria, tal como determinava o instrumento convocatório.

24. Em  relação  a  ausência  de  discriminação  dos  valores  relativos  à 

contribuição para o Instituto Nacional  da Seguridade Social  (INSS),  a representante 

justificou que a empresa é titular do benefício de desoneração da folha de pagamento, 

realizando  o  recolhimento  do encargo  patronal  através  da  composição  da  Receita 

5 Pregão eletrônico nº 14/2021 tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de  serviço  de  mão  de  obra  de  apoio  administrativo  e  operacional  para  atender  a  demanda  das 
Secretarias Municipais de Sinop/MT.
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Bruta, de acordo com a Lei nº 12.546/2011.

25. No  entanto,  tal  justificativa  não  fora  aceita  pela  Administração 

Municipal, desclassificando-a do certame licitatório.

26. Irresignada com a desclassificação,  a licitante protocolou a presente 

representação  de  natureza  externa,  junto  a  esta  Corte  de  Contas,  alegando,  em 

síntese, as seguintes irregularidades: I) o município não disponibilizou a integralidade 

dos documentos destinados ao procedimento licitatório; II)  o sistema de tributação 

apresentado  pela  empresa  licitante  encontra-se  em  plena  consonância  com  a 

legislação vigente; e, III) o parecer jurídico nº 99/2021, emitido nos autos do certame 

licitatório apenas “reproduz paráfrases de atos normativos e doutrinas generalizadas”.

27. Notificados a apresentarem a justificativa prévia, o Sr. Roberto Doner – 

Prefeito  Municipal  e  a  Sra.  Vanusa  Aparecida  Serpa  –  Pregoeira,  apresentaram 

manifestação conjunta, defendendo a legalidade da desclassificação da empresa Paulo 

Victor Monteiro Guimarães – EPP.

28. Inicialmente, defenderam a preclusão consumativa, tendo em vista a 

representante  não  ter  manifestado  a  intenção  de  recorrer  da  decisão  que 

desclassificou-a.

29. Mencionaram que o Edital de Pregão Eletrônico nº 14/2021, contendo 

todos os documentos que compõe o processo administrativo foi  disponibilizado no 

Portal  Transparência  da  Prefeitura  de  Sinop/MT,  bem como  no  Portal  de  Compras 

Públicas.

30. Quanto a desclassificação da empresa representante, aduziram que se 

deu  em razão  da  ilegalidade  na  composição  de  custos  na  proposta  apresentada, 

diante da ausência de previsão dos valores referentes ao INSS.

31. Mencionaram que, em que pese a alegação da representante quanto a 

desoneração da folha de pagamento, tal benefício não se aplicaria ao caso concreto, 
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pois tal benefício não se aplica quando a empresa exercesse atividade diversa da sua 

principal.

32. Como forma de comprovação para não aplicação da desoneração da 

folha de pagamento,  os  representados alegaram que, em visita ao site da empresa, 

não encontraram a menção aos “Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas” como 

sendo a principal atividade da empresa e beneficiária da desoneração em folha, e que 

é  mencionado  no  site  que,  em  2016,  a  empresa  passou  por  uma  transformação 

fincando na área de terceirização.

33. Adiante, mencionaram que a vigência da Lei de desoneração é até o 

dia  31/12/2021,  para  atividades  do  CNAE  principal  da  empresa,  não  havendo 

sinalização  que  tal  vigência  seria  estendida,  defendendo  em  razão  do  fim  deste 

benefício, os valores se elevariam substancialmente causando prejuízos.

34. Em  análise  sumária  da  representação  e  da  justificativa  prévia 

apresentada  pelos  representados,  o  Conselheiro  Relator  verificou  a  presença  dos 

requisitos que ensejam a adoção da medida cautelar.

35. De  início,  refutou  a  argumentação  dos  representados  quanto  a 

preclusão consumativa em razão da não manifestação de interesse em recorrer da 

decisão  que  a  desclassificou  a  representante,  tendo  em  vista  que  tal  instituto  é 

aplicável  apenas  dentro  do  processo  administrativo  licitatório,  não  alcançando  o 

presente processo em âmbito de controle externo.

36. Em seguida, verificou que as justificativas dos representados quanto a 

não aceitação do benefício  da desoneração da folha de pagamento não merecem 

prosperar,  Isto  porque  a  empresa  apresentou  documentação  demonstrando  a 

incidência da CPRB sobre a receita  bruta relacionada a todas as suas atividades, uma 

vez que seu enquadramento é vinculado ao seu CNAE principal,  e porque o motivo 

descrito na desclassificação refere-se apenas ao fato de que a empresa não poderia 

estender  o  benefício  do  art.  8º,  IX,  da  Lei  nº  12.546/2011  às  suas  atividades 

secundárias  e  não  há  menção  ao  invocado  art.  8º,  §  1º,  II  da  referida  lei,  ou 

7

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código XAE4GE.



questionamento  quanto  à  divisão  da  receita  da  licitante  entre  suas  diversas 

atividades.

37. Pois bem.

38. Este  Ministério  Público  de  Contas  acompanha  o  entendimento  do 

Conselheiro Relator.

39. Conforme se denota dos autos,  a celeuma da desclassificação recai 

sobre a aplicabilidade ou não do benefício da desoneração da folha de pagamento à 

empresa representante.

40. A desoneração da folha de pagamento (DFP) foi adotada como parte do 

programa “Plano Brasil maior”, com o intuito de estimular o crescimento econômico 

do  País,  reduzindo  os  custos  dos  fatores  de  produção,  e  promovendo  uma  maior 

competitividade entre as empresas e a criação de novos empregos.

41. Desde 2011 o Governo Federal tem alterado a forma pela qual tributa a 

empresa para fins de financiamento da previdência social. Historicamente as despesas 

previdenciárias  têm  sido  financiadas  por  contribuições  de  empregados  e 

empregadores.  Estes últimos pagam contribuições equivalentes a 20% da folha de 

pagamento das empresas. 

42. A Desoneração da Folha foi incluída em agosto de 2011, por intermédio 

da Medida Provisória 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei nº 12.546, de 14 

de dezembro de 2011. 

43. A  implementação  da  incidência  sobre  a  receita  bruta  se  deu,  em 

termos práticos, por meio da criação de um novo tributo, a Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta (CPRB), que consiste na aplicação de uma alíquota ad valorem, 

1%  ou  2%,  a  depender  da  atividade,  do  setor  econômico  (CNAE)  e  do  produto 

fabricado (NCM), sobre a receita bruta mensal a qual foi novamente alterada através 

da Lei 13.161/2015 que modificou as alíquotas de 1% para 2,5% e de 2% para 4,5%. 
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Tem caráter obrigatório, e abrange os seguintes contribuintes:

(i) que auferiram receita bruta decorrente do exercício de determinadas 

atividades elencadas na Lei nº 12.546/2011;

(ii)  que  auferiram  receita  bruta  decorrente  da  fabricação  de 

determinados produtos listados por NCM na Lei nº 12.546/2011;

(iii) que estão enquadrados em  determinados códigos CNAE previstos 

na Lei nº 12.546/2011. 

44. E,  dentre  os  beneficiários  da  Lei  nº  12.546/2011,  para  o  caso  em 

questão, importante mencionar que o art. 8º, inciso IX, prevê o seguinte:

Art. 8º Até 31 de dezembro de 2021, poderão contribuir sobre o valor da 
receita  bruta,  excluídos  as  vendas  canceladas  e  os  descontos 
incondicionais  concedidos,  em substituição  às  contribuições  previstas 
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991:
(…)
IX -  as empresas de transporte rodoviário  de cargas,  enquadradas na 
classe 4930-2 da CNAE 2.0 (Grifo nosso)

45. Conforme bem pontuado pelo Conselheiro Relator e, de acordo com o 

Comprovante  de  Inscrição  e  de  Situação  Cadastral  apresentada  na  representação 

(doc.  digital  nº  122907/2021,  fl.  21),  o  CNAE  principal  da  empresa  encontra-se 

classificado  como  “49.30-2-02  –  Transporte  rodoviário  de  carga,  exceto  produtos 

perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”, isto é, a mesma 

atividade e CNAE elencado no inciso IX do art. 8º já citado, senão vejamos:
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46. Em  que  pese  a  referida  lei  instituir  a  contribuição  mista  (onde  a 

empresa deverá recolher a contribuição sobre a receita bruta da atividade desonerada 

e sobre as atividades não desoneradas recolher a contribuição de 20% sobre a folha 

de pagamento), verifica-se que, em conformidade com os §§ 9º e 10 do art. 9º da Lei  

n. 12.546/2011, as empresas que fazem jus à desoneração da folha de pagamento em 

virtude da previsão expressa na lei, de seu CNAE relacionado à sua atividade principal,  

não precisam observar a regra de contribuição mista, mas a incidência da CPRB sobre 

a receita bruta relativa a todas as suas atividades, o que é o caso dos autos.

47. Ademais,  este  Parquet de  Contas  acompanha  o  entendimento  do 

Conselheiro Relator ao afastar a justificativa apresentada pelos representados quanto 

a desclassificação da empresa por motivações além daquelas indicadas decisão de 

desclassificação,  tendo em vista a observância,  de forma rigorosa,  do princípio da 

motivação,  o  qual  indica a necessidade de se explicitar o motivo e o fundamento 

jurídico dos comportamentos públicos, vinculando-os.
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48. Portanto,  em  análise  de  cognição  sumária,  este  Ministério  Público 

entende,  tal  qual  o  N.  Conselheiro  Relator,  como  irregular  a  desclassificação  da 

empresa representante, as justificativas apresentadas não são capazes de afastar a 

incidência do benefício da desoneração da folha de pagamento no presente caso.

49. Assim,  consubstanciado  na  documentação  colacionada  há  fortes 

indícios da ocorrência da irregularidade impugnada, aquilatado o requisito do    fumus   

boni juris,   isto é: da probabilidade do direito invocado pela parte.  

b) periculum in mora

50. Por seu turno, o requisito de urgência se extrai da possibilidade de que 

a contratação venha a prosseguir com a irregularidade noticiada, causando possível 

prejuízo à Administração, assim como à eventuais interessados no certame.

51. Nesse  aspecto,  é  válido  ressaltar  que  a  permanência  dessa 

irregularidade pode configurar ofensa ao direito de participação de outras empresas 

porventura interessadas assim como mitigar a garantia de seleção da proposta mais 

vantajosa à Administração Pública.

52. Acrescenta-se  ainda  que,  conforme  pontuado  pelo  n.  Conselheiro 

Relator, ao analisar o valor afinal adjudicado a outras empresas nos itens 2, 3, 4, 6 e 7 

do Pregão Eletrônico nº 14/2021 constatou-se que as empresas declaradas vencedoras 

apresentaram valores maiores do que os valores das propostas apresentadas pela 

representante  (doc.  digital  nº  134495/2021,  fl.  20),  conforme  imagem  abaixo 

colacionada:
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53. Outrossim,  a  concessão  da  cautelar  não  implicará  em  periculum in 

mora inverso, tendo em vista que os efeitos da cautelar são reversíveis e restritos à 

suspensão do certame (e  atos dele  decorrentes),  apenas em relação aos itens do 

certame licitatório em que a proposta da representante tenha sido desclassificada pela 

aplicação do benefício da desoneração da folha de pagamento, até deliberação final 

do Tribunal.

54. Por  tudo  quanto  assinalado,  adimplidos  os  requisitos  necessários  à 

concessão da providência cautelar, quais sejam: a probabilidade do direito invocado 

pela parte e a urgência da medida, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela 

homologação da providência cautelar deferida singularmente.

3. CONCLUSÃO

55. Pelo exposto, o  Ministério Público de Contas, instituição permanente e 

essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado de Mato Grosso (art.  

51, da Constituição Estadual), manifesta-se:

 a) pelo conhecimento da presente Representação de Natureza Externa, 

em vista da presença de todos de pressupostos de admissibilidade previsto nos artigos 

219 e 224, I, “c”, do Regimento Interno do TCE/MT; bem como,

b) pela homologação pelo Tribunal Pleno da Cautelar determinada pelo 

Conselheiro  Relator,  consoante  previsão do  art.  297,  parágrafo  3º,  do  Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

É o Parecer.

Ministério Público de Contas, Cuiabá, 15 de junho de 2021.

(assinatura digital6)
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO 

Procurador de Contas
6 -  Documento firmado por assinatura digital,  baseada em certificado digital  emitido por Autoridade Certificadora  
credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.
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