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O PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, fazendo 
uso das prerrogativas institucionais que lhes são outorgadas pela Constituição 
Federal, especificamente em seus artigos 70, caput, e parágrafo único; 71, II e IX; e 
130, bem assim, pela Lei Complementar nº 178/00, artigo 3º,  I e II, e ainda pelos 
artigos 81, V, e 84, da Lei Complementar nº 464/2012, e o MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através das Promotorias de Justiça 
de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Natal e do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público (CAOP-PP), órgão 
auxiliar do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 
81, incisos IX e XII, da Lei Complementar Estadual 141/96 (Lei Orgânica do MPRN) e 
também do art. 84, da Lei Complementar nº 464/2012 vêm, perante Vossa Excelência, 
oferecer 

 

REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE INSPEÇÃO 

EM CARÁTER SELETIVO E PRIORITÁRIO 
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para que o Pleno deste Tribunal determine a realização de inspeção na execução dos 
contratos oriundos dos Regimes Diferenciados de Contratação nº 001, 002 e 
003/2014, promovidos pelo DER/RN para instalação de estruturas temporárias para 
a Copa do Mundo Fifa 2014, na forma do art. 287, do Regimento Interno desta Corte, 
consoante os fundamentos de fato e de direito a seguir alinhados. 

 

I – DOS FATOS 

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o MUNICÍPIO DO 
NATAL candidataram-se a receber 4 (quatro) jogos da Copa do Mundo Fifa 2014, 
tendo obtido – como é de conhecimento notório – sucesso nessa empreitada. 

 

Em razão disso, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE assumiu a 
condição de responsável pelo Estádio que sediará os jogos, e assinou documento 
intitulado STADIUM AGREEMENT (CONTRATO DE ESTÁDIO). O MUNICÍPIO 
DE NATAL, por seu turno, assumiu o papel de cidade-anfitriã do evento – e, para 
tanto, teve que assinar o documento denominado HOST CITY AGREEMENT 
(CONTRATO DE CIDADE-SEDE). 

 

Após certo período de tempo, o ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE viu-se obrigado a assumir também - para não perder a oportunidade de 
abrigar uma das sedes do Mundial de Futebol - a instalação de ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS, através da assinatura de um aditivo ao CONTRATO DE ESTÁDIO 
(STADIUM AGREEMENT – (Doc. 01)), denominado “FIRST AMENDMENT TO THE 
STADIUM AGREEMENT (Doc. 02)”. 

 

Eis o teor da obrigação assumida no aditivo ao CONTRATO DE 
ESTÁDIO, na cláusula 2.3 (Doc. 02): 

 

“Se espaços suficientes, salas, construções e/ou instalações não 
puderem ser providas dentro do Estádio para obedecer 
totalmente a quaisquer exigências feitas pela FIFA (i.e. Erigir 
um voluntário, credenciamento ou centro de bilhetes, ou para 
estacionamentos, áreas de hospitalidade e de exibição 
comercial para os Afiliados Comerciais e cidades sede), a 
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Autoridade do Estádio assumirá a tarefa de alugar, 
desenvolver (se necessário) e prover, à FIFA e ao LOC, de 
acordo com os termos e condições deste Acordo, os espaços e 
áreas requeridos (incluindo qualquer instalação necessária) nas 
imediações do Estádio para o Período de Uso Exclusivo e 
removê-las, (se necessário), depois de usadas pela FIFA e pelo 
LOC – tais provisões e remoções são de total custo da 
Autoridade do Estádio. Qualquer espaço adicional e salas 
providas pela Autoridade do Estádio nos termos desta cláusula 
são, para todos os fins e propósitos, parte dos termos da 
Cláusula 3.1 do Estádio, no contexto deste Acordo”. 

 

Chama a atenção que as exigências de custeio das estruturas 
temporárias não tenham constado do original do “CONTRATO DE ESTÁDIO” (Doc. 
01), o que denota que à época da assinatura deste Contrato, tais obrigações não 
seriam de responsabilidade do Poder Público, mas da proprietária do evento. 

 

A nova obrigação foi imposta pela FIFA, por meio de um autêntico 
contrato de adesão, padronizado para todas as cidades-sede (Doc. 02). 

 

Acrescente-se a isso o fato destas exigências de custeio terem sido 
impostas pela Fifa em fevereiro de 2009, três meses antes da entidade anunciar as 
cidades-sedes escolhidas, o que ocorreu em maio de 20091. É evidente que aqueles 
Estados/Municípios que não se comprometessem em arcar com as despesas relativas 
às estruturas temporárias seriam excluídos do processo de escolha. Daí porque se 
pode afirmar que se tratou de um Termo de Aditivo imposto pela FIFA sem qualquer 
possibilidade de discussão pelos signatários. 

 

Prova disso é que, conforme se verá, a obrigação assumida pelos 
Estados/Municípios não foi precedida de qualquer estudo em relação ao seu impacto 
financeiro, tanto que seus representantes solicitaram ao Governo Federal que arcasse 
com a despesa, alegando não terem dimensionado o impacto financeiro do 
compromisso assumido (Doc. 03). 

                                                        
1 http://www.portal2014.org.br/noticias/307/CIDADESSEDE+JA+ESTAO+ESCOLHIDAS.html Acesso em 22 de maio de 
2014. 
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A despeito da imposição pela FIFA, há a questão, ainda mais relevante, 
voltada à ausência de interesse público na assunção destes gastos, que não trazem 
nenhum legado à população. 

 

Estruturas temporárias, segundo a FIFA, são adaptações temporárias 
para viabilização das partidas de futebol da Copa do Mundo, consistentes em uma 
série de estruturas e serviços acessórios aos estádios destinados a atender às 
necessidades operacionais e comerciais específicas da competição (Doc. 02). 

 

A FIFA exemplifica que são estruturas temporárias os seguintes 
produtos e serviços: Assentos temporários2; Tendas; Plataformas; Rampas; 
Passarelas; Sinalização específica; Cercas; Iluminação; Cabos; Mobiliário; Divisórias; 
Preparação de piso; Instalações elétricas; Instalações hidráulicas; Instalações de Ar 
Condicionado (Doc. 02). 

 

Tratam-se, portanto, de facilidades adicionais concedidas pelo Poder 
Público à FIFA para fins de bilhetagem, controle de entrada e saída de torcedores, 
áreas de lazer e alimentação, suporte à mídia esportiva, transmissão de TV e rádio, 
áreas de hospitalidade para patrocinadores e autoridades, segurança, armazenagem 
e distribuição de insumos, além de suporte para as equipes de futebol, árbitros, 
equipe FIFA e seus parceiros.  

 

No documento intitulado de “Projetos Conceituais de Estruturas 
Temporárias, FIFA World Cup Brasil”, a FIFA apresenta figuras que ilustram as 
estruturas temporárias em eventos da Copa do Mundo (Doc. 02): 

 

                                                        
2 Apesar de a FIFA mencionar os assentos temporários como estruturas temporárias, eles não serão objeto desta representação. 
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Figura 1: Exemplificação das estruturas temporárias 

 

 

Figura 2: Estádio de Berlim sem as estruturas temporárias, na Copa de 2006 
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Figura 3: Estádio de Berlim com as estruturas temporárias, na Copa de 2006 

Por ocasião da Copa das Confederações FIFA 2013, o Poder Público 
arcou com os custos das estruturas temporárias para a realização do evento, por meio 
de contratos com vultosos valores: 

 

Gastos – Copa das Confederações FIFA 2013 – Estruturas Temporárias3 

Belo Horizonte R$ 46 milhões 

Brasília R$ 34 milhões + R$ 14,7 milhões  

Rio de Janeiro R$ 33,7 milhões 

Fortaleza R$ 33,8 milhões 

Recife R$ 36,5 milhões 

Salvador R$ 31 milhões 

                                                        
3 http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/19/ganho-do-turismo-nao-paga-nem-estrutura-temporaria-da-copa-
das-confederacoes.htm; http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/10/governos-gastam-r-158-milhoes-por-jogo-
da-copa-das-confederacoes.htm; http://gonzagapatriota.com.br/2013/arena-vai-consumir-r-365-milhoes-em-estruturas-
temporarias-na-copa-das-confederacoes/;http://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelfc/2013/08/1330665-conta-em-
atraso.shtml; http://copadomundo. uol.com.br/noticias/redacao/2013/08/09/ governo-do-df-paga-sobra-de-conta-da-copa-das-
confederacoes-e-prejuizo-com-evento-cresce-r-15-milhoes.htm; 
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/07/18/estruturas-temporarias-da-copa-devem-constar-na-conta-oficial-
da-copa-recomenda-tcu.htm; http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/01/30/ fifa-reduz-exigencia-e-custo-de-
estruturas-temporarias-de-estadios-da-copa.htm; http://www.hojeemdia.com.br/esportes/estrutura-das-copas-custara-ate-r-100-
milh-es-ao-governo-de-mg-1.146714; http://www.espbr.com/noticias/arena-vai-consumir-r-36-5-milhoes-estruturas -
temporarias-copa-confederacoes. 
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No ponto, vale asseverar que os Governadores dos Estados-sede, em 10 
dezembro de 2012, expressamente requereram à União que arcasse com os custos da 
contratação das estruturas temporárias, inclusive para a Copa do Mundo FIFA 2014, 
pois “não dimensionaram o real impacto financeiro do compromisso assumido” e 
que o cenário era de “estrangulamento de suas receitas e, consequentemente, de sua 
capacidade de investir” (Doc. 03). 

 

A União, em 25 de janeiro de 2013, apenas efetuou uma resposta oral 
negativa (Doc. 04)4, mas licitou parte das estruturas temporárias, no caso, os 
geradores para transmissão de TV (Doc. 05), ao argumento de que tinha interesse em 
uniformizar os serviços, embora tais custos tenham sido suportados pelos Estados, os 
quais ou (a) aderiram a Ata de Registro de Preços 01/2013 oriunda do certame 
realizado pelo Ministério do Esporte (Pregão Eletrônico SRP 07/2013) ou (b) optaram 
em fazer suas próprias contratações. 

 

A preocupação dos Governadores do Estado com relação ao 
estrangulamento da capacidade de investir nas Estruturas Temporárias da FIFA é 
pertinente, devido ao alto custo com tais contratações.  

 

Como já dito, os valores de contratação para estruturas temporárias 
para a Copa do Mundo FIFA 2014 serão mais elevados do que o ocorrido no evento-
teste, pois, como já adiantado pela FIFA, o porte das estruturas e as exigências serão 
maiores, tendo em conta, particularmente, a dimensão menor da Copa das 
Confederações FIFA 2013, cujo público foi genuinamente nacional. 

 

Vale observar, ainda, que os projetos com as especificações de itens, 
equipamentos, etc. das estruturas temporárias não é de autoria dos Estados, mas sim 
da FIFA, que no exercício de seu arbítrio, encaminha um caderno com as exigências 
que deverão ser atendidas pelo Poder Público, para fins de atender às suas 
necessidades operacionais e comerciais específicas para a competição. 

 

                                                        
4  Diante da solicitação dos Estados, há risco de que os gastos com estruturas temporárias sejam suportados pela União, embora 
haja negativa momentânea do Governo Federal. Por ocasião do Pan-Americano de 2007 houve crescente participação da União, 
como pontuado pelo TCU: “(…)A participação da União aumentou cerca de 50%, sendo que, do valor global gasto por esse 
ente, mais de 70% foram aplicados no primeiro semestre de 2007, em razão de convênios, licitações e contratações de última 
hora, resultantes da falta de planejamento.” (Acórdão 2101/2008-Plenário,de 24/9/2009, TCU) 
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Segue prancha exemplificativa (Doc. 06): 

 

 
Figura 4: Prancha exemplificativa das exigências da FIFA 

 

O distanciamento do interesse público e da legalidade foram tamanhos 
que em nenhum momento o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ou o DER/RN 
realizaram análise basilares a qualquer despesa pública, exigidas pela Lei 
Complementar 101/00 – solenemente ignorada no caso em exame: 

 

 

“Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e 
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção 
de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 
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II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias. 

 § 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de 
dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por 
crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da 
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa 
de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos 
para o exercício; 

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, 
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e 
não infrinja qualquer de suas disposições. 

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será 
acompanhada das premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas.” 

É evidente, portanto, que há necessidade de ser realizada a averiguação 
da execução contratual dos pactos firmados em razão dos RDC´s 001, 002 e 003/2014, 
que têm por objeto atender as necessidades operacionais e comerciais específicas da 
Copa do Mundo FIFA 2014, mediante assunção de custos com estruturas 
temporárias, que ao final da competição são desmobilizadas dos estádios. 

 

II – DAS ILICITUDES JÁ CONSTATADAS 

 

Além da evidente ausência de interesse público, investigações 
preliminares já realizadas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 
revelaram que uma série de dispositivos legais foram descumpridos nos 
procedimentos licitatório voltados à instalação e à manutenção das estruturas 
temporárias. 

II.a) AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS CONFECCIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, através do DER/RN, optou por utilizar o Regime Diferenciado de 
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Contratações Públicas (RDC) para a locação dos bens e serviços necessários à 
implantação e manutenção das estruturas temporárias – procedimento bem mais 
simples, se comparado ao ordinário da Lei 8.666/93, para as contratações do Estado 
para a Copa do Mundo 2014. 

 

Nada obstante, mesmo o RDC não dispensa algumas formalidades 
imprescindíveis à promoção da concorrência entre os licitantes e à obtenção da 
melhor oferta para o Poder Público. 

 

Uma dessas formalidades é a confecção de projetos, com orçamentos de 
preços dos serviços e bens a serem locados com base em critérios objetivos, ainda que 
caracterizem-se por ser anteprojeto de engenharia, com faculta uma das hipóteses de 
RDC. Deveras, os projetos são peças essenciais nas prestações de serviços e na 
execução de obras para que se defina quais os parâmetros qualitativos e 
quantitativos que serão aceitos pela Administração Pública no julgamento das 
propostas e na própria execução do contrato. 

 

Sem eles, a Administração não sabe objetivamente o que está 
contratando nem a razoabilidade dos valores oferecidos pelos licitantes – havendo, 
portanto, sério risco de superfaturamento. A importância dessa peça é ressaltada pela 
doutrina5: 

 

5) A definição do objeto licitado: projetos básico e executivo. 

Esse é o sentido a ser extraído da exigência da elaboração de 
projetos básico e executivo, como condição para instauração da 
licitação. 

5.1) o exaurimento de atividades preliminares à elaboração do 
projeto básico 

Nenhuma licitação pode ser instaurada sem a existência de um 
projeto básico. No entanto, nenhum projeto básico poderá ser 
elaborado sem o perfeito domínio pela Administração dos fatos 
pertinentes, das necessidades enfrentadas, das soluções 
disponíveis e da identificação da solução mais satisfatória. 
Quando a Lei determina que a existência do projeto básico é 

                                                        
5 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentário à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 141 
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indispensável, isso não significa que tenha ignorado que o 
projeto básico pressupõe uma pluralidade de atividades 
administrativas prévias e indispensáveis. Deve-se reconhecer 
que nenhum documento (independentemente de sua 
denominação) será qualificável como projeto básico se a 
Administração não tiver exaurido um procedimento prévio 
adequado e satisfatório para a sua elaboração. 

5.2) A relevância do projeto básico 

A exigência da elaboração de projeto básico não se trata de 
formalidade destituída de sentido nem se pode reputá-la como 
satisfeita mediante documentos desprovidos de maiores 
informações. O projeto básico deverá conter as informações 
fundamentais que demonstram a viabilidade do 
empreendimento examinado. 

Jurisprudência do STJ: 

“O edital licitatório, que não pode ser analisado sem os anexos 
e, muito importante, sem o projeto básico (art. 7º, §2º, I, da Lei 
8.666/93), prevê expressa e detalhadamente as medidas da obra. 
Aliás, seria absurdo imaginar um edital para construção de 
aqueduto que indicasse apenas seu comprimento, sem dados a 
respeito da altura, largura e vazão” (MS 13.515/DF, 1ª S., rel. 
Min. Herman Benjamin, DJe de 5.03.2009)6 

 

A mácula perpetrada tem consequência certa na Lei 8.666/93, que 
contem regras gerais para procedimentos licitatórios no Brasil: 

 

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação 
de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, 
à seguinte sequência: 

[...] 

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente 
e disponível para exame dos interessados em participar do 
processo licitatório; II - existir orçamento detalhado em 

                                                        
6  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentário à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialética, 2010. 
p. 141. 
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planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários;  […]  

§ 6º A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade 
dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem 
lhes tenha dado causa. 

 

O cenário constatado, aliás, revela a infringência a um dos princípios 
basilares da disciplina jurídica das licitações no Brasil, que prima pelo Julgamento 
Objetivo das propostas: 

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 

 

Buscando evitar esse quadro, assim disciplina a Lei 12.462/2011 – que 
prevê o específico rito licitatório do RDC: 

 

Art. 2o Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as 
seguintes definições: 

[...] 

IV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o 
disposto no parágrafo único deste artigo: 

a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de 
obras ou serviços objeto da licitação, com base nas indicações 
dos estudos técnicos preliminares; 

b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento; e 

c) possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a 
definição dos métodos e do prazo de execução; 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

Parágrafo único.  O projeto básico referido no inciso IV do 
caput deste artigo deverá conter, no mínimo, sem frustrar o 
caráter competitivo do procedimento licitatório, os seguintes 
elementos:  

[…]  

VI - orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados. 

[...] 

Art. 8o Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, 
são admitidos os seguintes regimes: I - empreitada por preço 
unitário; II - empreitada por preço global; III - contratação por 
tarefa; IV - empreitada integral; ou V - contratação integrada. 

[...] 

§ 5o Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com 
exceção daquelas onde for adotado o regime previsto no inciso 
V do caput deste artigo, deverá haver projeto básico aprovado 
pela autoridade competente, disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 

 

Percebe-se, portanto, que a legislação específica expressamente previu a 
necessidade da existência de projetos em licitações RDC para obras e serviços e, indo 
mais além, estabeleceu que nesses projetos deverá haver orçamento detalhado da 
obra, com quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

 

Além do orçamento geral, a lei – como medida de transparência e de 
eficiência no trato dos recursos públicos –, determinou ao administrador que 
realizasse avaliação própria dos serviços e fornecimentos unitários utilizados para se 
chegar ao projeto geral. É dizer: a lei comandou à autoridade administrativa que 
realize pesquisa mercadológica válida para que tenha em mãos parâmetros de preços 
reais e que não seja surpreendido por propostas superfaturadas ou fraudulentas. 

 

Igualmente, a citada legislação estabeleceu métodos para a realização 
dessa pesquisa: 
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Art. 8o Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, 
são admitidos os seguintes regimes: I - empreitada por preço 
unitário; II - empreitada por preço global; III - contratação por 
tarefa; IV - empreitada integral; ou V - contratação integrada. 

[...] 

§ 3o O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser 
obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços 
menores ou iguais à mediana de seus correspondentes ao 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, 
ou na tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), 
no caso de obras e serviços rodoviários. 

§ 4o No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante 
o disposto no § 3o deste artigo, a estimativa de custo global 
poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos 
em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou 
entidades da administração pública federal, em publicações 
técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o 
setor ou em pesquisa de mercado. 

[...] 

§ 6o No caso de contratações realizadas pelos governos 
municipais, estaduais e do Distrito Federal, desde que não 
envolvam recursos da União, o custo global de obras e serviços 
de engenharia a que se refere o § 3o deste artigo poderá 
também ser obtido a partir de outros sistemas de custos já 
adotados pelos respectivos entes e aceitos pelos respectivos 
tribunais de contas. 

 

Percebe-se da leitura do art. 8º da Lei 12.462/11 que a nova norma teve a 
preocupação de definir com clareza como deveria ser realizada a pesquisa 
mercadológica aqui examinada: 

 

Como regra, indicou que deveriam ser usadas as referências de 
preços das tabelas SINAPI e SICRO, utilizadas pela 
administração pública federal (§3º); 

no caso de inviabilidade da utilização dessas referências (diante 
da inexistência de insumos ou componentes, p. exemplo), 
podem ser utilizadas (a) tabelas outras aprovadas pela 
administração federal; (b) publicações técnicas especializadas; 
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(c) sistema específico instituído para o setor; ou (d) pesquisa de 
mercado (§4º); 

e, por fim, não havendo recursos federais, podem ser utilizados 
“outros sistemas de custos já adotados pelos respectivos entes e 
aceitos pelos respectivos tribunais de contas” (§6º). 

 

Mesmo diante dessa didática prescrição normativa, o que se percebe 
dos autos é que o DER/RN não realizou sequer pesquisa mercadológica. O que foi 
entregue ao Ministério Público foram preços unitários, alinhavados em tabelas sem 
nenhuma justificativa técnica nem indicação de como foram obtidos. 

 

Essa prática representa nefasta falta de transparência no trato de 
recursos públicos que não é admitida pela ordem jurídica. 

 

Ressalve-se que muito embora haja reserva legal de sigilo aos preços de 
referência, o segredo não pode ser oposto ao Ministério Público ou a qualquer dos 
órgãos de controle interno ou externo, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 12.462/11: 

 

Art. 6o Observado o disposto no § 3o, o orçamento previamente 
estimado para a contratação será tornado público apenas e 
imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo 
da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 
informações necessárias para a elaboração das propostas. 

§ 1o Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento 
por maior desconto, a informação de que trata o caput deste 
artigo constará do instrumento convocatório. 

§ 2o No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do 
prêmio ou da remuneração será incluído no instrumento 
convocatório. 

§ 3o Se não constar do instrumento convocatório, a informação 
referida no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será 
disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de 
controle externo e interno. 

 

Ademais, não há justificativa hábil para tais orçamentos não estarem 
validamente expostos nos autos do procedimento licitatório, visto que já foram 
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tornados públicos em sessões de recebimento de propostas realizadas nos dias 14 e 
15 de abril de 2014. 

 

Registre-se que a ausência inicial de valor estimado para os serviços a 
serem contratados prejudicou inclusive a análise da adequação orçamentária das 
despesas, conforme alertado pela Coordenadoria de Orçamento da Secretaria de 
Planejamento e Finanças do Estado, já que – como é óbvio – não há como se examinar 
a existência de dotação orçamentária suficiente sem a estimativa do valor da despesa; 

 

Essa situação gera a nulidade da despesa e a presunção de sua 
lesividade ao patrimônio público, nos termos dos arts. 15 e 16 da Lei Complementar 
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal): 

 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e 
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção 
de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.  

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias. 

 

II.b) DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL E A SESSÃO PARA RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS 

 

As licitações aqui examinadas, modalidade Regime Diferenciado de 
Contratação Presencial do tipo menor preço global, de locação de serviços tiveram 
seus editais publicados em Diário Oficial e em jornal de grande circulação no dia 27 
de março de 2014. 
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Deveras, as exigências feitas pelo art. 15, da Lei 12.462/2011 só foram 
satisfeitas nessa data: 

 

Art. 15. Será dada ampla publicidade aos procedimentos 
licitatórios e de pré-qualificação disciplinados por esta Lei, 
ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, devendo 
ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de 
propostas, contados a partir da data de publicação do 
instrumento convocatório: 

[...] 

II - para a contratação de serviços e obras: 

a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotados os critérios de 
julgamento pelo menor preço ou pelo maior desconto; e 

 

Dessa sorte, considerando-se esse marco inicial as sessões de 
recebimento de propostas só poderiam ter ocorrido a partir do dia 17 de abril de 
2014. 

 

O Governo do Estado, através do DER/RN, contudo, abriu as sessões de 
oferta de propostas nos dias 14 e 15 de abril de 2014, respectivamente 12 e 13 dias 
úteis após a publicação dos instrumentos convocatórios. 

 

Trata-se de séria restrição à competitividade promovida pelo ente 
público demandado, que decidiu sem qualquer fundamentação “abreviar” prazo 
instituído por lei para conhecimento do maior número de licitantes possível e para 
cotação das ofertas dos concorrentes. 

 

A atitude do demandado DER/RN não só diminuiu a possibilidade de 
oferta de preços mais econômicos à administração pública por parte das empresas 
que efetivamente concorreram no certame, mas também afastou possíveis licitantes 
que não tiveram condições sequer de retirar o edital diante do exíguo, ilegal e 
injustificado prazo para apresentação das ofertas. 
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O vício analisado é, por essas razões, insanável, e inquina de nulidade o 
certame realizado. 

 

Em casos semelhantes, já decidiu o Judiciário ser necessária a abertura 
de nova licitação, como novo prazo para apresentação de propostas, em 
conformidade com os ditames legais: 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. PRAZO 
MÍNIMO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS. 
REVALIDAÇÃO DE EDITAL. NOVO EDITAL. - Os prazos 
previstos no art. 21, PARÁGRAFOS 2º e 4º da Lei nº 8666/93 - 
com a redação dada pela Lei nº 8883/94 - foram estabelecidos no 
intuito de que todos os interessados em participar da licitação 
tenham tempo suficiente para preparar as suas propostas e para 
se adequar às mudanças editalícias porventura realizadas pela 
administração. - Ao ser tornado sem efeito um edital de 
licitação, considera-se que este nunca existiu. Assim, a sua 
revalidação equivale à publicação de um novo edital licitatório. 
- O aviso de revalidação do Edital nº 01/97, por ser considerado 
um novo edital, deveria ter concedido o prazo mínimo de 30 
dias para a abertura das propostas, o que não o fez, 
configurando, portanto, um vício insanável a ensejar a 
decretação da nulidade da licitação. - O mencionado edital 
também infringiu o princípio da legalidade, ao ser estabelecido 
nos moldes da Instrução Normativa nº 08/94, já revogada, 
desrespeitando a norma vigente, qual seja, a Instrução 
Normativa nº 13/96. Remessa obrigatória improvida. (TRF-5 - 
REOMS: 66573 PB 0014839-88.1999.4.05.0000, Relator: 
Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de 
Julgamento: 14/09/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: 
Fonte: Diário da Justiça - Data: 27/10/2006 - Página: 1230 - Nº: 
207 - Ano: 2006) 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PELO 
LICITADOR DA REABERTURA DE PRAZO PARA 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS APÓS A 
CONVALIDAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
REVOGADO ATRAVÉS DE AVISO DE - A REVOGAÇÃO DO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA REVOGADO ATRAVÉS DE 
AVISO DE EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA 
IMPROVIDA. - A REVOGAÇÃO DO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA N. 01/97 OCASIONOU INDISCUTÍVEIS 
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PREJUÍZOS DE ORDEM TEMPORAL AOS PARTICIPANTES 
NA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS. POR CONSEGUINTE, 
A NÃO RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO 
DAS PROPOSTAS, TORNA IMPERIOSA A ANULAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO IMPUGNADO. - 
SENTENÇA MANTIDA. - REMESSA IMPROVIDA. (TRF-5 - 
REOMS: 64462 PE 98.05.36759-2, Relator: Desembargador 
Federal Jose Maria Lucena, Data de Julgamento: 25/02/1999, 
Primeira Turma, Data de Publicação: DJ DATA-16/04/1999 
PÁGINA-581) 

 

Ressalve-se que assim como nos procedimentos licitatórios em geral 
também no RDC a nulidade da licitação induz a invalidade do contrato que dela se 
originou. Nesse sentido prescreve o art. 44 da Lei 12.462, fazendo referência direta ao 
art. 49 da Lei 8.666/93: 

 

Art. 44. As normas referentes à anulação e revogação das 
licitações previstas no art. 49 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, aplicar-se-ão às contratações realizadas com base no 
disposto nesta Lei.  

Lei 8.666/93: Art. 49 [...] 

§ 2o  A nulidade do procedimento licitatório induz à do 
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 
desta Lei. 

 

III – DO CABIMENTO DA INSPEÇÃO EM CARÁTER SELETIVO E 
PRIORITÁRIO 

A Constituição da República prevê, em seu artigo 71, IV, a 
possibilidade de o Tribunal de Contas realizar, por iniciativa própria, inspeções nas 
unidades administrativas dos Poderes, tendo a Constituição do Estado do Rio 
Grande do Norte disciplinado esta hipótese em dispositivo semelhante, in verbis: 

 

Art. 53. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é 
exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual 
compete: 

(...). 
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IV – realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa, 
de Comissão técnica e de inquérito, ou em razão de denúncia, 
inspeções e auditorias de natureza financeira, contábil e 
orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
e demais entidades referidas no inciso II; 

 

A Lei Complementar Estadual nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado do RN), além de reproduzir o dispositivo acima em seu art. 1º, IV, 
ainda estabelece, em seu art. 84, que: 

 

Art. 84. Os levantamentos e inspeções, exceto os de rotina 
realizados pela equipe técnica do Tribunal, serão determinados 
pelo Pleno ou Câmara, por proposta de qualquer Conselheiro 
ou Auditor, do Ministério Público junto ao Tribunal ou por 
denúncia ou representação. 

 

Nesse sentido, o Regimento Interno deste Tribunal (Resolução nº 
009/2012) dispõe sobre o cabimento da inspeção: 

 

Art. 287. Inspeção é o instrumento de fiscalização utilizado pelo 
Tribunal para suprir omissões e lacunas de informações, 
esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações 
quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade de fatos 
da administração e de atos administrativos praticados por 
qualquer responsável sujeito à sua jurisdição. 

 

Além disso, com o objetivo de aperfeiçoar o controle externo e a eficácia 
da gestão dos recursos públicos no Estado, a Resolução nº 009/2011 – TCE criou a 
atuação seletiva e prioritária dos órgãos técnicos de controle externo, considerando 
os parâmetros de materialidade, risco e relevância, os quais encontram-se 
presentes na matéria em análise. 

 

Nesse sentido, pode o Plenário, as Câmaras ou Relatores determinar 
auditorias, inspeções, vistorias preliminares e observações in loco em caráter seletivo, 
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a fim de reduzir o tempo de tramitação dos processos mais relevantes e que ofereçam 
mais risco de lesão ao patrimônio público: 

 

Art. 2º Para atuação seletiva e prioritária dos órgãos técnicos de 
controle externo, devem ser considerados os parâmetros de 
materialidade, risco e relevância. 

Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, consideram-se: 

I – materialidade: representatividade do valor orçamentário, 
financeiro e patrimonial colocados à disposição dos gestores 
e/ou do volume de bens e valores efetivamente geridos; 

II - risco: suscetibilidade de ocorrência de eventos indesejáveis, 
tais como, falhas e irregularidades em atos e procedimentos, ou 
de insucesso na obtenção de resultados esperados; 

III – relevância: importância social ou econômica para a 
sociedade 

(...) 

Art. 7º As auditorias, inspeções, vistorias preliminares e 
observações in loco determinadas pelo Plenário, Câmaras ou 
Relatores serão realizadas pelos órgãos técnicos de controle 
externo, cabendo à Inspetoria de Controle Externo, controlar e 
acompanhar obras e serviços de engenharia, conforme o 
disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 411, de 08 de 
janeiro de 2010. 

 

A título de argumentação, registre-se que em inspeções realizadas com 
objetos semelhantes em grandes eventos já ocorridos no Brasil, a experiência 
fiscalizatória mostrou-se eficiente. 

Com efeito, como se extrai de alguns excertos de julgamentos do 
Tribunal de Contas da União sobre as estruturas instaladas para os Jogos 
Panamericanos de 2007, realizados no Rio de Janeiro, a fiscalização da execução 
contratual resultou na averiguação de uma série de ilícitos, alguns com largo dano ao 
erário. Os trechos a seguir foram extraídos do Acórdão TCU 1320/2009/Plenário7: 

                                                        
7  (GRUPO II –  CLASSE VII – Plenário TC-020.983/2007-7 (com 1 volume e 37 anexos) Apensos: TC-000.335/2007-0 e 
TC-027.375/2008-2 Natureza: Representação Órgãos: Ministério dos Esportes (ME) e Estado do Rio de Janeiro Responsáveis: 
Ricardo Leyser Gonçalves (CPF: 154.077.518-60), Secretário Executivo para Assessoramento ao Comitê de Gestão das Ações 
Governamentais nos XV Jogos Pan-americanos (Sepan/ME), Luiz Custódio Orro de Freitas (CPF: 217.191.441-68), Assessor de 
Engenharia da Sepan/ME, e empresa Fast Engenharia e Montagens S.A. (CNPJ: 56.095.862/0001-08) SUMÁRIO: 
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a) FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EM 
QUANTIDADES DIFERENTES DAS ESTABELECIDAS 
CONTRATUALMENTE, COM POSSIBILIDADE DE DANO 
AO ERÁRIO;                    

“ (…) TCU constatou que do total de 302 aparelhos de ar-
condicionado de 12.000 BTU previstos para as instalações acima 
inspecionadas, somente 72 estavam instalados ou armazenados, 
e do total de 1075 aparelhos de 21.000 BTU previstos nas 
mesmas instalações, 881 foram encontrados instalados ou 
armazenados.” 

“(...) A equipe do TCU constatou que o número de assentos 
efetivamente instalados totalizou 12.334 assentos, que 
multiplicados pelo preço unitário contratado, de R$ 583,09/un., 
resultam em R$ 7.191.832,06, ou seja, uma redução no valor 
inicialmente contratado de R$ 4.089.210,17.” 

“(...) Durante a operação dos jogos, a equipe do TCU constatou 
que não foram instalados alguns painéis de valor significativo”  

b) ALTERAÇÃO, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
OBJETO DO CONTRATO, SEM QUE TENHA SIDO 
REALIZADO O CORRESPONDENTE ADITIVO OU 
ADEQUADOS OS PREÇOS, FATO QUE TORNA OS 
PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS E A REALIZAR 
DESCONFORMES COM A EFETIVA QUANTIDADE DE BENS 
E SERVIÇOS FORNECIDOS; 

 “(...) o Contrato ME nº 001/2007 demandava um esforço 
redobrado no controle das suas alterações, não só pelo 
expressivo valor inicial, de R$ 55,5 milhões, mas pelas suas 
características peculiares, tais como: serviços de natureza 
variada em diversas localizações, o caráter temporário das 
instalações montadas, previsibilidade de novas demandas por 
serviços extras etc. Logo, a falta de formalização das alterações 
previamente à sua execução caracteriza-se como ato de gestão 
temerária dos recursos públicos, haja vista o elevado risco de 
vulnerabilidade de um contrato com essas características.” 

                                                                                                                                                                             
REPRESENTAÇÃO DE UNIDADE TÉCNICA. INDÍCIOS DE NÃO-FORNECIMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS 
CONTRATADOS. ALTERAÇÕES REALIZADAS NO OBJETO DO CONTRATO. MEDIDA CAUTELAR EXPEDIDA PARA 
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. OITIVA DOS RESPONSÁVEIS E DAS EMPRESAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES 
NÃO AFASTADOS. CONVERSÃO EM TCE. CITAÇÃO 
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c) AUSÊNCIA DE CRÍTICA, PELOS RESPONSÁVEIS, DE 
INCONSISTÊNCIAS NOS PREÇOS APRESENTADOS PELA 
CONTRATADA, EXISTINDO VÁRIOS ITENS COTADOS EM 
VALORES SUPERIORES A OUTROS, DE MESMA 
NATUREZA E MAIOR SOFISTICAÇÃO; 

“234. Portanto, a coincidência constatada de que todas as 
propostas da Pesquisa de Mercado apresentaram erro de 
mesmo gênero nos mesmos itens e dos valores atribuídos pelas 
empresas relativamente próximos nos itens denominados 
“Armazenagem - Depósito Central” e “Bases de Apoio 
Estratégico”, sendo que no primeiro, apenas 31% do valor 
contratado corresponde à rubrica e no segundo, várias despesas 
também não apresentam relação com o título do respectivo 
item, são indícios de conluio na formulação das propostas da 
Pesquisa de Mercado que serviu de base para a elaboração do 
orçamento-base do edital.” 

“238. Alguns fatos chamam a atenção na proposta orçamentária 
vencedora da licitação: preços de locação com valores igual ou 
superiores aos preços de aquisição; preços ofertados iguais aos 
do orçamento-base, com exceção do Grupo II, que foi 
substituído na execução contratual; itens indevidos nas rubricas 
do item “Logística”, em duplicidade com a taxa de despesas 
administrativas de 15,5% incidentes no contrato, conforme 
análise nos subitens IV.1.2.1 e IV.1.2.2 a seguir”. 

d) DEFICIÊNCIAS NA FISCALIZAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO, QUE DIFICULTARAM O CONTROLE 
DOS BENS E SERVIÇOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS. 

“O Contrato ME nº 001/2007 demandava um esforço redobrado 
no controle das suas alterações, não só pelo expressivo valor de 
R$ 55,5 milhões, mas pelas suas características peculiares, tais 
como: serviços de natureza variada em diversas localizações, o 
caráter temporário das instalações montadas, previsibilidade de 
novas demandas por serviços extras etc” 

“ (…) Quanto às falhas de fiscalização por parte do contratante, 
ficou evidente a grave irregularidade, não só pelos 
procedimentos constatados pela equipe do TCU, onde não se 
demonstrou boa-fé, decorrente de omissões de informações e de 
documentos, como pelas dificuldades existentes para a 
comprovação dos gastos alegados pela contratada.” 

Outrossim, está-se diante de contratação de grande vulto, com 
significativos gastos públicos da ordem de dezenas de milhões de reais, realizados no 
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bojo de um procedimento com indícios de irregularidades já detectados, como os 
destacados acima, o que reforça a necessidade de verificação da compatibilidade dos 
valores com o efetivamente praticado no mercado, de maneira a que o Tribunal de 
Contas do Estado previna um potencial dano ao Erário, oriundo de um eventual 
sobrepreço que só uma inspeção aprofundada desta Corte de Contas pode 
determinar. 

Ademais, no caso em exame, torna-se ainda mais imperiosa a 
necessidade da inspeção que ora se pleiteia em caráter seletivo e prioritário, pois as 
estruturas decorrentes destes grandiosos gastos permanecerão pouco tempo 
materialmente passíveis de verificação por parte desta Corte de Contas. 

Vale dizer, após a desmontagem dos equipamentos que supostamente 
justificariam estas dezenas de milhões de reais que se pretende gastar, acaso não seja 
feita prontamente a inspeção que ora se requer – hipótese aventada apenas para fins 
de argumentação -, o Tribunal de Contas do Estado limitaria os meios de sua 
fiscalização à análise documental e prova testemunhal, basicamente, sem poder aferir 
em toda a sua extensão a materialidade do gasto público a ser despendido, 
infirmando consideravelmente as chances de detectar eventual dano ao Erário. 

De fato, a janela de oportunidade para a fiscalização é muito estreita, 
sendo certo que ela não se estenderá muito mais do que o restrito mês que estas 
estruturas temporárias montadas com dinheiro público servirão aos jogos da Copa 
do Mundo.  

Portanto, para que o Tribunal de Contas exerça na sua plenitude a sua 
competência constitucional de fiscalizar os gastos públicos, no que tange a este caso 
concreto,  a inspeção ora pleiteada se impõe, notadamente porque os bens materiais 
sobre os quais recaíram o dinheiro público tem prazo certo de validade, após o qual 
seus efeitos visíveis e inspecionáveis esvair-se-ão naturalmente com a desmontagem 
programada para ocorrer após o dia 13/07/2014. 

Do quanto aqui delineado, considerando os fatos delineados 
anteriormente e os indícios de afronta a diversas normas de direito público, bem 
como o risco de ineficácia do controle externo quanto a potencial dano ao Erário, se 
não realizada inspeção de imediato, mostra-se imprescindível que esta Corte de 
Contas determine a realização de inspeção em caráter seletivo e prioritário na 
execução dos contratos oriundos dos Regimes Diferenciados de Contratação nº 001, 
002 e 003/2014, promovidos pelo DER/RN para instalação de estruturas temporárias 
para a Copa do Mundo Fifa 2014 – diante da evidente magnitude econômica dos 
contratos e da manifesta possibilidade de declaração de sua ilegalidade, além da 
respectiva apuração de responsabilidade e verificação da ocorrência de ato lesivo ao 
erário. 
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IV – DOS PEDIDOS 

Ante todo o exposto, e tendo em consideração todos os aspectos fáticos 
e os fundamentos jurídicos explanados no corpo desta Representação, REQUER este 
Órgão do Ministério Público de Contas que atua perante o Pleno deste Egrégio 
Tribunal: 

a) O devido recebimento e processamento desta Representação pelo 
Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, relator dos 
processos relativos à Copa do Mundo Fifa 2014; 

b) seja determinada a realização de inspeção em caráter seletivo e 
prioritário no âmbito do DER/RN, para análise aprofundada da 
execução contratual dos pactos firmados para instalação e 
manutenção de estruturas temporárias para a Copa do Mundo 
Fifa 2014, com os objetivos específicos de verificar, sem prejuízo 
de outras considerações que o Corpo Técnico entender 
necessárias:  

b.1) quanto aos itens fornecidos em razão dos contratos: 

b.1.1) se todos os itens contratados foram 
efetivamente fornecidos; 

b.1.2) se todos os itens fornecidos foram 
efetivamente utilizados em favor do Estádio Arena 
das Dunas; 

b.1.3) se houve fiscalização, por parte da comissão 
responsável, do recebimento dos itens; e 

b.1.4) se alguns dos itens fornecidos foram 
destinados a atividades de cunho comercial ou 
estritamente privada. 

 

b.2) quanto aos valores utilizados: 

b.2.1)  se são compatíveis com os existentes no 
mercado; 

b.2.2) se os eventuais aditivos contratuais foram 
jurídica e tecnicamente justificados, inclusive em 
relação a eventual majoração de preços 
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b.3) caso seja verificada alguma irregularidade ao longo 
do processo, que se proceda a apuração da 
responsabilidade dos gestores envolvidos, para fins de 
aplicação de multa e ressarcimento ao erário do dano 
eventualmente verificado; 

c) que se dê vista dos autos, após finda a instrução processual, ao 
Ministério Público de Contas, para o seu devido 
pronunciamento final. 

Aguardam deferimento. 

Natal/RN, 27 de maio de 2014. 
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