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Origem: Fundação Cultural do Município de Patos 

Autoridade Responsável: Marcelo de Lima Bernardo 

Assunto: Contratação de empresa especializada na exploração de espaços públicos da área            
denominada “Terreiro do Forró” para realização do evento “São João de Patos 2020”,             
através de captação de recursos por meio de comercialização de cotas de patrocínio e apoio               
financeiro, e com montagem e desmontagem da estrutura do evento, garantindo o acesso             
gratuito à população em geral nos espaços comuns, a ser realizado no Município de Patos, a                
cargo da Fundação Cultural de Patos - FUNDAP. 
Suporte Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2000, Decreto nº 3.555/2000  

 

ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Trata-se da análise prévia do Pregão Presencial nº 01.001/2020, que trata da seleção             
interessados em receber dinheiro público, na forma de patrocínio, para a realização da estrutura              
necessária para a realização do São João/2020 de Patos: ornamentação local; fogos silenciosos;             
estrutura metálica de palco, stand’s e camarotes; geradores elétricos; banheiros químicos; painel            
de LED de alta definição; segurança privada; atrações artístico-cultural, dentre outros. Em            
contrapartida, e adicionalmente ao valor do patrocínio, o vencedor do certame poderá explorar             
onerosamente este evento, que será realizado na área pública denominada “Terreiro do Forró”.  

 
2. ANÁLISE DA AUDITORIA  
 
2.1 DA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO  
 

A cláusula 16.1 estabelece as condições de repasse de dinheiro público, à título patrocínio,              
ao vencedor deste certame:  
 

16.1. O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado pelo Fundação Cultural             
de Patos - FUNDAP/PB, com caráter de patrocínio do evento, sendo efetuado em 04              
(quatro) parcelas, pagas da seguinte forma: 1º parcela no percentual de 30% (trinta por              
cento) do valor contratado a ser pago até 10 (dez) após o lançamento oficial com               
divulgação das atrações do “São João de Patos 2020”, 2º parcela no percentual de 20%               
(vinte por cento) do valor contratado a ser pago após conclusão da montagem da estrutura               
do evento, 3º parcela no percentual de 30% (trinta por cento) do valor contratado a ser                
pago durante o evento e a 4º parcela no percentual de 20% (vinte por cento) do valor                 
contratado a ser pago até 10 (dez) dias após o término do evento; 
 

Observa-se que a primeira parcela, 30% do valor do patrocínio público, será repassada             
após o lançamento oficial com divulgação das atrações do “São João de Patos 2020”, ao arrepio da                 
Lei 4.320/1964. Senão vejamos:  
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Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular              
liquidação. 
 
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor              
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. (...) 
 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:               
(...)  
 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 
 

Ademais, a vinculação de pagamento da segunda parcela (20% do patrocínio público),            
ocorrer após conclusão da montagem da estrutura do evento é irregular, pois o objeto desta               
licitação é bem mais abrangente, uma vez que envolvem as contratações artísticas, parcela             
significativa do montante envolvido.  
 

Desse modo, considerando que o pagamento da terceira parcela ocorrerá durante o            
evento, 70% do valor do patrocínio público poderá ocorrer nos primeiros dias do evento, em tese,                
sem a necessária correspondência na prestação dos serviços, caracterizando nítida antecipação           
de pagamentos.  

 
De mais a mais, o próprio edital exige que o vencedor tenha recursos financeiros              

suficientes para suportar os custos das contratações envolvidas, até o regular processamento para             
pagamento desta despesa pública. 
 

9.1.3 Qualificação Econômico-financeira (...) 
 
b.5. O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer índice              
deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez             
por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

Entende-se, portanto, que a cláusula 16.1 é IRREGULAR. 
 
 
2.2 DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO EVENTO  
 

O edital traz às fls. 35 um quadro resumo de despesas e receitas dos últimos dois eventos                 
realizados pela PM de Patos, no qual, considerando-se os valores envolvidos em 2018, é              
apresentado déficit de R$ 1.354.815,2. 
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Ocorre que, se este evento fosse deficitário como apresentado, certamente não atrairia o             
interesse de particulares. Do contrário, a onerosidade conferida ao vencedor na venda camarotes,             
e de ingressos para a área VIP/Front Stage, em shows com atrações artísticas até mesmo de                
renome nacional, a exemplo das apresentadas no quadro a seguir, dentre outras receitas,             
evidenciam a possibilidade de se tratar de evento bastante lucrativo. 
 

 
Quadro de fls. 36 

 

 
Quadro de fls. 37 
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Inescondível, ainda, que a livre escolha pelo vencedor deste certame, por um ou por outro               

artista, dentre aqueles elencados no rol exemplificativo apresentado às fls. 37, certamente, pode             
modificar o cenário deficitário apresentado no quadro de fls. 32/33.  
 

Reitere-se também, que além da venda de camarotes e ingressos para a área VIP (3.5, fls.                
25), também poderão de auferidas outras receitas, a exemplo de espaços para publicidades,             
fornecimento exclusivo de bebidas de determinadas marcas (3.6, fls. 25), espaços para venda de              
mercadorias, barraqueiros e “isopozeiros” (3.6.1, fls. 26), além de espaços para empresas            
interessadas em contribuir para a realização do evento (5.2, fls. 26), dentre outras possibilidades.              
Receitas que não aparecem, na sua totalidade, nas informações do quadro de fls. 34, mas               
necessárias a análise da viabilidade econômica deste evento.  
  

 
Nesse sentido, solicita-se que seja apresentada uma expectativa mais completa das           

receitas, notadamente que considere a estimativa de valores da venda de camarotes e área              
VIP/Front Stage, direitos do fornecimento de exclusivo de bebidas, dentre outras acima apontadas. 
 

Urge esclarecer também como foi tecnicamente estipulado o valor do patrocínio público em             
até R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), bem como justificar os motivos do edital                
ser omisso quanto a reversão deste patrocínio público para o Tesouro Municipal, na proporção do               
investimento particular e das receitas obtidas no evento. De forma contrária, apenas o particular              
vencedor do certame participará dos possíveis lucros, mesmo recebendo subsídio público!  
 

Assinale-se, ainda, que consulta ao SAGRES mostra que a disponibilidade financeira (saldo            
conciliado) da Fundação Cultural do Município de Patos, em dezembro de 2019, é de R$               
23.517,70; valor consideravelmente inferior ao estabelecido como patrocínio público, na cláusula           
V, do anexo I (fls. 26), que será em torno de R$ 1.500.000,00.  
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Presumimos, portanto, que o aporte necessário ao complemento deste patrocínio público           

tenha origem nas receitas do Tesouro Municipal, como já noticiado pela imprensa , e tenha relação               1

ao Projeto de lei nº 001/2020-PE.  

 
Ocorre que, conforme exposto às fls. 39/41, do Processo TC nº 18291/19, o endividamento              

da Prefeitura Municipal de Patos vem crescendo em ritmo acelerado nos últimos anos, conforme              
gráficos e trecho a seguir reproduzidos: 

 
Em matéria recente, publicada pelo Jornal da Paraíba com o título “Com “rombo” de R$ 80                
milhões, prefeitura de Patos acumula dívida até com funerária” , a situação financeira do             2

município é exposta. 
O inadimplemento recorrente da Prefeitura de Patos de suas obrigações financeiras, além de             
afetar a credibilidade dos fornecedores perante o poder público, pode causar o desemprego             
e até mesmo a falência de empresas. O cenário é ainda mais preocupante quando temos               
um contexto econômico nacional adverso. 

 

1 https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/01/31/sao-joao-de-patos-2020-na-paraiba-vai-ser-realizado-por-empresa-autoriza-camara.ghtml 
2 http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/plenopoder/2019/10/03/com-rombo-de-r-80-milhoes-prefeitura-de-patos-acumula-divida-ate-com-funeraria/ 
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Desse modo, entende-se que a delicada situação financeira atualmente enfrentada pelo           

Município de Patos, resumidamente apresentada no gráfico a seguir, desafia a razoabilidade de se              
aplicar recursos públicos em evento autossustentável, que contará com atrações artísticas de            
grande sucesso nacional, com possibilidade real de comparecimento de grande público.  
 

 
Relação Receita x Despesa 2019 - PM de Patos (SAGRES)  

 
Importante, nesse ponto, destacar que não estamos avaliando a oportunidade e           

conveniência da possível contratação, mas apenas tecendo considerações sobre os possíveis           
impactos nas finanças municipais, bastante comprometidas, do Município de Patos. Como ensina            
Carvalho Filho : 3

 
Cabe salientar que a contratação em geral, seja qual for a sua modalidade,             
caracteriza-se indiscutivelmente como atividade administrativa, cuja execução       
resulta de critérios de conveniência e de oportunidade privativos da Administração           
Pública. Por isso, afigura-se inconstitucional qualquer lei ou norma de Constituição           
Estadual que condicione a celebração de contratos da Administração à prévia           
autorização do Poder Legislativo ou de registro prévio no Tribunal de Contas. Na             
verdade, norma nesse sentido estaria conferindo a esse Poder atribuição que a            
Constituição Federal não lhe outorga. 

 
 

3 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 28. ed. rev.,                    
ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo : Atlas, 2015. 
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2.3 DA CESSÃO DE CAMAROTES E DE CORTESIAS 
 

Necessário esclarecer também quais seriam os Órgãos da Administração Pública e Órgãos            
com interesses afins no Evento que seriam beneficiados com os camarotes, e na hipótese de               
recusa, ou até mesmo o não comparecimento das autoridades, a quem serão destinados os              
espaços não utilizados.  

 
3.4. O Contratado deverá disponibilizar Camarotes para serem utilizados por Órgãos da            
Administração Pública e Órgãos com interesses afins no Evento no total de 13 (treze), sendo               
os locais definidos pela Comissão Especial de Fiscalização. 

 
Do mesmo modo, necessário se faz esclarecer quais os critérios que serão utilizados na              

distribuição de 200 (duzentas) cortesias, por noite, para acesso a Área VIP/Front Stage; e até               
mesmo como se dará o controle, pois, em tese, as cortesias (custeadas com recursos públicos)               
poderiam até mesmo serem comercializadas com terceiros.  

 
3.5.1. Será disponibilizado para Administração Municipal 200 (duzentas) cortesias, por noite,           
para acesso a Área VIP/Front Stage, sendo responsabilidade da Comissão Especial           
Fiscalizadora o recebimento e distribuição das mesmas. 
 

3.0 CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, estarem preenchidos os requisitos do art. art. 195, §1º do RITCE-PB,              
indícios de irregularidade, notadamente pela antecipação de pagamentos, omissões de          
algumas receitas no demonstrativo de viabilidade, não previsão reversão de recursos para a PM de               
Patos, na proporção das receitas auferidas e de despesas realizadas, e subjetividades na             
distribuição de camarotes e cortesias; e de perigo da demora, pela destinação de recursos              
públicos para a realização de grande evento, que contará até mesmo com atrações artísticas de               
renome nacional, diante da delicada situação financeira atualmente enfrentada pelo Município,           
entendemos pela necessidade da emissão de MEDIDA CAUTELAR para suspender os atos            
decorrentes do Pregão Presencial nº nº 01.001/2020, com abertura prevista para ocorrer em             
20 de fevereiro de 2020 as 09:00 horas, até ulterior decisão deste Tribunal de Contas.  
 
 

Art. 195, § 1º. Poderá, ainda, o Relator ou o Tribunal determinar, cautelarmente, em              
processos sujeitos à sua apreciação ou julgamento, a suspensão de procedimentos ou            
execução de despesas, até decisão final, se existentes indícios de irregularidades que, com o              
perigo da demora, possa causar danos ao erário. 

 
 

É o Relatório.  
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