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PARECER.............. Nº 2020RD0040
PROCESO.............. N.º. TC/013186/2019
ASSUNTO.............. DENÚNCIA ACERCA DE IRREGULARIDADES EM PROCESSOS DE 

INEXIGIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS 
INTERESSADO...... FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES
DENUNCIADO........ OGILVAN DA DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR.............. DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA

Exmo. Senhor Relator,

DENÚNCIA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA. 

INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA INDEVIDA. PROCEDENCIA. APLICAÇÃO 
DE MULTA. DETERMINAÇÃO LEGAL.

1  RELATÓRIO
                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Versam os autos em destaque sobre denúncia formulada pelo vice-prefeito do 

município de Jaicós, Sr. Francisco de Lima Rodrigues, noticiando eventuais irregularidades em 

inexigibilidades de licitação para contratação de assessoria jurídica pela Prefeitura Municipal de 

Jaicós – PI. 

O Conselheiro Relator, peça 04, solicitou a citação do Sr. OGILVAN DA SILVA 

OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Jaicós, e Sr. LINDON JONHSON VIANA, Secretário de Finanças, 

para apresentarem defesa. Assegurando a ampla defesa e o contraditório, procedeu-se à citação dos 

responsáveis que apresentaram defesas tempestivas (conforme peças 12 a 17). 

Após apresentação da defesa, a DFAM emitiu análise do contraditório, cujo relatório 

encontra-se à peça 20.

Em seguida foram os autos remetidos ao Ministério Público de Contas para análise e 

emissão de parecer.

É o Relatório.

2  FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Síntese das alegações do Denunciante:

O Denunciante sustenta, em síntese, a ocorrência de irregularidades em processos 

licitatórios de inexigibilidade, em contratos e termos aditivos nos exercícios de 2017, 2018 e 2019. Os 

processos objetos da denúncia são os seguintes: 
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Relata o denunciante que a inexigibilidade 003/2017 sofreu sucessivos aditivos nos 

anos de 2018 e 2019 continuando vigente até a data da denúncia. E que no Portal da Transparência 

do município não constam informações sobre os respectivos aditivos aos contratos de assessoria 

jurídica com os fornecedores Leal & Campos Advocacia Consultoria e Waldemar Fernandes 

Sociedade de Advogados.  

Afirma o denunciante que se aplica ao caso concreto a regra ajustada na Súmula n° 

264 do TCU, a qual prescreve que a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços 

técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se 

tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de 

subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao 

processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/1993.

Continuando, argumenta que a atividade de assessoria e consultoria jurídica é um 

serviço que deve ser licitado, não se enquadrando nas hipóteses de dispensa, tampouco, 

inexigibilidade de licitação. Afirma, ainda, a obrigatoriedade de licitação para a contratação de 

assessoria jurídica, sob pena de caracterização de improbidade administrativa, conforme 

jurisprudência relacionada na denúncia.

Ao final, solicita que sejam instaurados os procedimentos necessários para averiguar 

as irregularidades descritas, inclusive no tocante a possível improbidade administrativa nas 

respectivas inexigibilidades por ofensa aos princípios constitucionais e requer esclarecimentos do 

gestor sobre os serviços executados.

2.2 Síntese da defesa:

Em sua defesa, o prefeito municipal argui que todas as contratações foram realizadas 

com fulcro na inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 25, II c/art. 13, II e V, da Lei no 8.666/93; 

que os requisitos exigidos pela legislação vigente, quais sejam, serviços técnicos enumerados no art. 

13 da Lei n° 8.666/93, prestação de serviços de natureza singular e profissional com notória 

especialização, foram devidamente observados, ratificados pela Comissão de Licitação no seu 

Parecer Técnico e determinante para contratação. 

Quanto às prestações de serviços, afirma o denunciado:
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• Inexigibilidade 001/2017

 O escritório Leal & Rocha Advocacia e Consultoria foi contratado para o 

acompanhamento dos atos e procedimentos administrativos, e nos exercícios 2018 e 2019 formalizou 

aditivos contratuais de prazo, com fulcro no art. 57, II, da Lei de Licitações, conforme publicações no 

DOM. O valor inicialmente contratado foi de R$ 5.000,00 mensais, que foi mantido sem qualquer 

acréscimo e/ou correção monetária para 2018 e 2019.

 • Inexigibilidade 002/2017

 O escritório Waldemar Fernandes Sociedade de Advogados foi contratado através 

das Inexigibilidades 002/2017, 001/2018 e 002/2019 para prestação de serviços profissionais com 

reflexo jurídico a serem realizados fora do município, orientação e pareceres relacionados a assuntos 

tributários, no acompanhamento dos processos em segunda instância e instâncias especiais. O valor 

inicialmente contratado em 2017 foi de R$ 12.000,00 mensais, que foi reduzido com a retirada de 

algumas atribuições e readequação de valores em maio de 2017, de forma que o contrato passou a 

ter valor mensal de R$ 9.000,00.

 • Inexigibilidade 003/2017

 O escritório Bento & Leal Sociedade de Advogados foi contratado para prestação de 

serviços profissionais no acompanhamento dos processos cíveis e trabalhistas, em sede de primeira 

instância, bem como o acompanhamento de audiências em Jaicós e em Picos. Para os exercícios 

2018 e 2019, o município formalizou aditivos contratuais de prazo, com fulcro no art. 57, II, da Lei de 

Licitações, conforme cópia dos termos aditivos e publicações no DOM. O valor inicialmente 

contratado, qual seja, R$ 6.000,00 mensais, foi mantido sem qualquer acréscimo e/ou correção 

monetária para os anos de 2018 e 2019. Quanto ao valor das contratações, afirma o gestor que ao 

longo dos exercícios veio reduzindo os custos com a assessoria jurídica, ao passo que atualmente, o 

custo mensal gira em torno de R$ 18.000,00, para um município relativamente de grande porte. E que 

analisando outras contratações através das publicações no DOM, apenas a título comparativo, 

verifica-se que os valores contratados pelo município de Jaicós - PI estão muito abaixo dos padrões 

praticados por outros municípios.

2.3 Da análise da DFAM e da manifestação do Ministério Público de Contas

De inicio, a análise do contraditório da DFAM informa que cabe analisar a legislação 

que norteia os procedimentos de inexigibilidade de licitação referentes a contratações de serviços 

técnico-especializados de assessoria jurídica e contábil. Deste modo, observa-se que o art. 25, inciso 

II, da Lei 8666/93 diz que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
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especial para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 

serviços de publicidade e divulgação. Deve-se atender, portanto, aos critérios de serviço técnico 

especializado, notória especialização e natureza singular do serviço.

 A respeito dos serviços especializados a que alude a lei, a DFAM informa que, 

conforme Antônio Roque Citadini1, são aqueles expressamente previstos no art. 13 da Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos.

 Relembra a Divisão Técnica, os ensinamentos do doutrinador Hely Lopes Meirelles2 

no sentido de que notória especialização é uma característica daqueles profissionais que, além da 

habilitação técnica e profissional, exigida para os profissionais em geral, foram além em sua 

formação, participando de cursos de especialização, pós-graduação, participação em congressos e 

seminários, possuindo obras técnicas (artigos e livros) publicadas, além de participação ativa e 

constante na vida acadêmica.

 Destaca a DFAM, ainda, que a singularidade consubstancia-se, conforme 

ensinamento de Antônio Roque Citadini, no fato do objeto do contrato ser de natureza pouco comum, 

com razoável dose de complexidade, de tal forma individualizada, que justifique a dispensa de todo o 

procedimento licitatório. Ademais, a singularidade é do objeto do contrato, é o serviço pretendido pela 

Administração que é singular, e não o executor do serviço.

 Traz à baila a Divisão Técnica o ensinamento do Prof. Rony Charles3, segundo o 

qual a singularidade imposta pelo artigo 25 parece restringir a hipótese a serviços específicos, 

delimitados e extraordinários, que requeiram a ‘expertise’ não verificada nos quadros da 

administração.

 Quanto a isso, ressalta a DFAM que os assessoramentos jurídicos, naturais à 

advocacia pública, e outras atribuições não singulares, como a de assessoramento contábil, 

caracterizam-se como atividades próprias de carreira funcional, naturais às carreiras de servidores ou 

empregados públicos, de tal modo que a contratação desses serviços, sob a justificativa de se 

caracterizarem como serviços técnicos especializados, servem, muitas vezes, para burlar a exigência 

constitucional de provimento de cargos através de concurso público, além de reduzir a despesa total 

com pessoal do ente, com o intuito de maquiar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF.

1 1 CITADINI, Antônio Roque. Comentários e Jurisprudência Sobre a Lei de Licitações. Públicas. 3ª ed., São 
Paulo: Max Limonad, 1999, p. 224 e 230;
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, p. 98/99.
3TORRES, RONNY CHARLES. Leis de licitações públicas comentadas. 9. Ed. Salvador:JusPodivim, 2018. p. 
390/391.
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 Informa ainda a análise do contraditório da DFAM que nesse mesmo sentido é o 

entendimento dessa Corte de Contas consubstanciado na Instrução Normativa nº 04/2019, de 11 de 

junho de 2019, conforme o art. 1º a seguir (grifo nosso):

Art. 1° Nos processos judiciais ou administrativos, inclusive aqueles envolvendo lides 

tributárias, o Poder Público, Estadual ou Municipal, deve ser representado pelo 
seu órgão oficial de assessoria jurídica ou Procuradoria Jurídica especializada. 
§1° O Poder Público, Estadual ou Municipal, deve estruturar os seus órgãos oficiais 

de Assessoria Jurídica e/ou Procuradoria Jurídica especializada, de modo a estarem 

aptos a absorver todas as demandas de serviços advocatícios no âmbito do Estado 

ou do Município, tirante aquelas cujo objeto seja singular.

 §2º Considera-se singular o serviço alheio às atividades normais, rotineiras e 
comuns à atividade de assessoria jurídica, ou seja, deve ser complexo, 

específico, associado a uma situação diferenciada e sofisticada.

Sobre esse tema, a DFAM transcreve feliz ponderação do eminente Jacoby 

Fernandes4 que complementa o entendimento exposto acima:

Não há risco em não prever no plano de carreiras do órgão a atividade jurídica, 

embora seja reconhecidamente de caráter permanente. O plano de cargos e salários 

– PCS deve conter as atividades agrupadas por categorias e cargos que, por 

decisão estratégica e institucional, devam ser exercidas por pessoas com vínculo 

efetivo e permanente. O fato de a atividade ser permanente, não obriga o órgão a 

inseri-la no PCS. Centenas de atividades permanentes são terceirizáveis. [...] Os 

serviços profissionais de assistência jurídica de natureza corriqueira podem ser 

realizados por significativa parcela de escritórios de advocacia existentes. Não têm 

caráter singular, não exigem notória especialização e, portanto, não preenchem os 

requisitos para enquadramento na inexigibilidade de licitação – art. 25 da Lei 

8666/93.

Informa também a DFAM que o Superior Tribunal de Justiça – STJ – reiteradamente 

já se posicionou em casos similares ao ora delineado (serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica), 

suscitando que estes serviços “não apresentam singularidade”, porque afetos a ramo do direito 

bastante disseminado entre os profissionais da área, e não demonstra a notoriedade dos advogados, 

devendo-se, portanto, tais contratações serem antecedidas de procedimentos licitatórios específicos 

para cada serviço afeto ao interesse público. E, por analogia, o STJ ratificou que esse entendimento 

4 JACOBY FERNANDES, J U. Contratação direta sem licitação. 10 ed. ver. atual. ampl. Belo Horizonte: Fórum, 
2016. p. 530/531.
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estende-se a diversos outros serviços, inclusive os de Assessoria e Consultoria Contábil. Segue 

precedente do STJ que trata do assunto:

STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1335762 PB 

2012/0155288-4 (STJ) Data de publicação: 05/02/2018 Ementa: ADMINISTRATIVO. 

IMPROBIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 

SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO. [...] 3. A jurisprudência de ambas as Turmas que 

compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal Superior firmou-se no sentido 

de serem imprescindíveis à contratação de advogado com inexigibilidade de licitação 

os requisitos da singularidade do serviço e da inviabilidade da competição. 4. 

Hipótese em que a Corte de origem não vislumbrou tais pressupostos a autorizar a 

contratação dos serviços sem o respectivo procedimento licitatório, sendo certo que, 

na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para modificar tal entendimento 

implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático- probatório, impossível na 

via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

Aliás, ressalta a análise do contraditório da DFAM que este mesmo entendimento 

vem ecoando nas Cortes de Contas Estaduais. Nessa esteira, são de grande valia as considerações 

feitas nos processos dos Tribunais de Contas dos Estados de Minas Gerais - MG e de Mato Grosso 

do Sul - MS, nas quais, analisando situação de contratação por inexigibilidade de licitação de serviços 

jurídicos sem o atendimento dos critérios de singularidade do objeto e notória especialização, 

concluiu pela irregularidade do certame licitatório, conforme trechos a seguir:

TCE-MG - RECURSO ORDINÁRIO RO 1007757 (TCE-MG). Data de publicação: 

08/11/2017. Ementa: RECURSO ORDINÁRIO. PREFEITURA MUNICIPAL. 

ADMISSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO. 

AUSENCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NÃO AFASTA 

PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NEGADO 

PROVIMENTO. 1. Contratações de serviços advocatícios para realização de 

serviços rotineiros, é ausente de singularidade, razão pela qual não pode ser 

realizada por meio de Inexigibilidade de Licitação. 2. As alterações contratuais 

devem estar de acordo com o disposto no art. 65 §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666 /93 e, em 

que pese existir a supremacia do interesse público para fundamentar a alteração 

quantitativa do objeto, devem os demais princípios ser levados em consideração tal 

como ampla competitividade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. 3. 

A ausência de má-fé não isenta o responsável de ser penalizado por irregularidades 
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cometidas, haja vista que o art. 320 do Regimento Interno desta Corte leva em 

consideração a atitude do gestor para fixar a penalidade, distinguindo a falha 

meramente formal das questões materiais. 4. Ao assumir o cargo, o Prefeito deve ter 

ciência das responsabilidades a ele inerentes, não podendo delas se eximir. Ao 

proceder à homologação dos certames e à assinatura dos contratos, demonstra ter 

conhecimento e concordância com os seus termos, e, por consequência, participa, 

de forma decisiva, na ocorrência das irregularidades apuradas por este Tribunal. 

(grifo nosso)

TCE-MS - DENÚNCIA DEN 167672015 MS 1.634.081 (TCE-MS). Data de 

publicação: 25/10/2017. Ementa: EMENTA - DENÚNCIA CONTRATAÇÃO DE 

ADVOGADO POR CÂMARA MUNICIPAL INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CONSTATAÇÃO 

DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DIRETA, NA FORMALIZAÇÃO DO 

CONTRATO E DO TERMO ADITIVO INTIMAÇÃO DO GESTOR PARA 

MANIFESTAÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

POR DESVIO DE FINALIDADE NÃO OCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO IRREGULAR 

NÃO COMPROVAÇÃO DE OBJETO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO 

PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. A contratação de advogado por inexigibilidade de 

licitação, sem a observância dos critérios legais como a singularidade do objeto e a 

notória especialização do profissional impõe a procedência da denúncia, com o 

julgamento de irregularidade da inexigibilidade do procedimento licitatório e da 

formalização do contrato administrativo e do termo aditivo. ACÓRDÃO: Vista, 

relatada e discutida a matéria dos autos, na 4ª Sessão Reservada do Tribunal Pleno, 

de 7 de dezembro de 2016, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por 

unanimidade, nos termos do voto do Relator, pela procedência da denúncia, com o 

julgamento de irregularidade da inexigibilidade de licitação, da formalização do 

Contrato nº 01/2015 e do Termo Aditivo nº 01/2015, visando à contratação de 

Jeferson Elias Pereira dos Santos Advogados Associados S/C pela Câmara 

Municipal de Chapadão do sul, com aplicação de multa correspondente a 300 

(trezentas) UFERMS à Sra. Sonia Teresinha Pena Fortes. Campo Grande, 7 de 

dezembro de 2016. Conselheiro JERSON DOMINGOS Relator. (grifo nosso)

A despeito da singularidade do objeto, destaca a DFAM que o Tribunal de Contas da 

União – TCU possui entendimento, expresso na súmula nº 264, de que a contratação dos 

profissionais jurídicos ocorre em causas ou litígios especializados. Conforme esclarece a Divisão 

Técnica, a ideia central da súmula é a de que a subjetividade que envolve a escolha de determinados 

tipos de serviços, em virtude de suas peculiaridades especiais, impossibilita a objetividade das 
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licitações. Assim, o legislador determinou que estes serviços que impossibilitam a utilização de 

critérios objetivos para escolha da melhor proposta seriam serviços singulares, capaz de exigir, na 

seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios 

objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação.

Desse modo, ressalta a DFAM que não há que se falar em confiança para as 

contratações com objetos não singulares, não havendo motivo para o gestor inferir que um 

determinado profissional é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 

objeto.

Informa a DFAM que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI, também, já 

proferiu decisões sobre essa temática, posicionando-se quanto à necessidade de atender os 

requisitos do art. 25, II da Lei 8666/93 para que os serviços advocatícios sejam contratados por meio 

de inexigibilidade de licitação, conforme acórdãos a seguir:

Licitação. Inexigibilidade. Contratação de escritório de advocacia. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. AUSÊNCIA DE PEÇAS QUE COMPÕEM AS PRESTAÇÕES DE 

CONTAS MENSAIS E FRACIONAMENTO DE DESPESAS POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. 1. Atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei n°. 8.666/93, é 

inexigível procedimento licitatório para contratação de serviços advocatícios pela 

Administração Pública, dada a singularidade da atividade, a notória especialização e 

a inviabilidade de competição, sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 89 (in 

totum) do referido diploma legal; (Recurso de Reconsideração. Processo 

TC/016198/2017 – Relator: Cons. Substituto Jackson Nobre Veras. Plenário. 

Decisão unânime. Acórdão nº 191/18 publicado no DOE/TCE-PI º 051/18)

Licitação. Inexigibilidade. Contratação de escritório de advocacia. Necessidade de 

comprovação da singularidade dos serviços jurídicos. LICITAÇÃO. 

INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SINGULARIDADE DOS 

SERVIÇOS JURÍDICOS. REGULARIDADE COM RESSALVAS. 1. Registre-se que, 

por não se constituir de natureza singular e haver vários outros profissionais do ramo 

que poderiam prestá-lo, haveria a necessidade de ser realizado procedimento 

licitatório. Lado outro, impõe-se a prova da singularidade, hipótese que não veio aos 

autos capazes de amparar as alegações da parte autora. (Prestação de Contas. 

Processo TC/005360/2015 – Relator: Cons. Substituto Jaylson Fabianh Lopes 

Campelo. Primeira Câmara. Decisão unânime. Acórdão nº 914/18 publicado no 

DOE/TCE-PI º 103/18) (grifo nosso)
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Logo, conclui a DFAM, em consonância com os diversos entendimentos doutrinários 

e jurisprudenciais transcritos acima, pela imperatividade da comprovação dos requisitos exigidos pelo 

art. 25, II da Lei 8666/93, quais sejam, inviabilidade de competição, notória especialização e natureza 

singular do objeto, para contratação por inexigibilidade de licitação os serviços de assessoria jurídica 

e contábil, podendo, o gestor, incorrer no crime previsto no art. 89 da Lei 8666/93 que prevê pena de 

detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa para quem dispensar ou inexigir licitação fora das 

hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 

inexigibilidade, além do reconhecimento de dano ao erário.

Sobre o caso concreto, a análise do contraditório da DFAM observa que não houve o 

cadastramento dos procedimentos de inexigibilidade nº 001/2017, 002/2017 e 003/2017 da Prefeitura 

de Jaicós no sistema licitações Web, conforme determinado no Capítulo IV da Resolução TCE/PI nº 

27 de 03/11/2016. Ao buscar as publicações dos procedimentos de inexigibilidade no Diário Oficial 

dos Municípios - DOM, a DFAM localizou todos os contratos (peça 19, fls. 1 a 7), conforme detalhado 

na tabela abaixo:

Durante o exercício de 2017, conforme os empenhos constantes no Sagres Contábil 

(Peça 19, fls. 8 a 10), foram pagos aos profissionais contratados, nos processos de inexigibilidade 

analisados acima, os seguintes valores:
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Portanto, entende a análise do contraditório da DFAM, corroborada por este MPC, 

diante dos fatos e fundamentos expostos acima, principalmente quanto ao fato dos objetos 

contratados não possuírem a singularidade necessária aos procedimentos de inexigibilidade de 

licitação, contrariando as determinações do art. 25, II da Lei de Licitações, que a denúncia é 
procedente.

3 CONCLUSÃO

Este Ministério Público de contas opina:

a) pela procedência total da denúncia, tendo em vista a inexigibilidade de licitação 

fora das hipóteses previstas em lei, com a aplicação de multa ao gestor, Sr. Ogilvan da Silva Oliveira, 

na forma prevista no art. 79, incisos I e II, da Lei nº 5.888/2009 c/c art. 206, incisos II e III, do 

Regimento Interno desta Corte de Contas;

b) determinação legal ao gestor para que promova a imediata rescisão dos 

contratos, por serem considerados ilegais, caso tenha renovado por aditivo, comprovando o 

cumprimento da determinação a este Tribunal no prazo de 30 dias, sob pena de devolução dos 

valores pagos aos cofres do município; 

c) recomendação ao gestor, para que evite, em procedimentos futuros, as falhas 

julgadas procedentes na presente denúncia.

É o parecer.

Teresina (PI), 11 de março de 2020.

                    (assinatura digital)

Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa
Procuradora do Ministério Público de Contas
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