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PROCESSO TC/013186/2019
ASSUNTO: Denúncia referente a supostas irregularidades em processos de inexigibilidade – 
Prefeitura Municipal de Jaicós/PI
DENUNCIANTE: Francisco de Lima Rodrigues (Vice-Prefeito)
DENUNCIADO: Ogilvan da Silva Oliveira (Prefeito Municipal)
RELATOR: Conselheiro Substituto Delano Carneiro da Cunha Câmara
PROCURADORA: Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa
ADVOGADO: Francisco Teixeira Leal Júnior, OAB/PI n° 9.457 (Procuração: fls. 22 e 23 da 
Peça n° 12)

1 RELATÓRIO

Tratam os presentes autos acerca de Denúncia encaminhada a este Tribunal de Contas 

por Sr. Francisco de Lima Rodrigues, vice-prefeito do município de Jaicós, pontuando 

supostas irregularidades em inexigibilidades de licitação para contratação de assessoria 

jurídica pela Prefeitura Municipal.

A fim de assegurar os princípios da ampla defesa e do contraditório, procedeu-se à 

citação dos responsáveis (Peça nº 04), que apresentaram seus argumentos em tempo hábil, 

conforme atesta a certidão acostada aos autos (Peça nº 11).

Em seguida, o processo foi encaminhado à DFAM, que se manifestou acerca da defesa 

anexada (Peça nº 20).

Posteriormente, os autos seguiram ao Ministério Público de Contas, que opinou da 

seguinte forma (Peça nº 22):
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, em síntese, o relatório.
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2 FUNDAMENTOS DA PROPOSTA DE VOTO

O denunciante pontuou a suposta ocorrência de irregularidades em procedimentos de 

inexigibilidade, em contratos e termos aditivos, relacionados aos exercícios de 2017, 2018 e 

2019. O relatório da Divisão Técnica1 elencou quais seriam os objetos da presente denúncia: 

Assim, o denunciante ressaltou que o procedimento de inexigibilidade n° 003/2017 

fora aditivado diversas vezes nos anos de 2018 e 2019 e que até julho de 2019 continuava 

vigente. 

Outro ponto destacado refere-se à ausência de informações, no portal da transparência 

do município, quanto aos contratos e aditivos concernentes aos procedimentos nº 001 e 

002/2017. 

Por conseguinte, afirmou-se que se deveria aplicar, no caso em pauta, a Súmula nº 

2642 do TCU, prevendo 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.

O gestor responsável argumentou que todas as contratações mencionadas na tabela 

acima foram realizadas conforme a legislação vigente e que os requisitos exigidos foram 

ratificados pela Comissão de Licitação no seu Parecer Técnico. Nesse sentido, a defesa 

destacou, in verbis3:
[..] é possível perceber que a singularidade do advogado é indiscutível, uma 
vez que as características personalíssimas de cada indivíduo diferenciam 
o modo de execução de um mesmo serviço de maneira substancial. Tal 

1 Tabela retirada da folha n° 01, peça nº 20. 
2 Este número de Súmula encontra-se cancelado, haja vista o equívoco na atribuição de nova numeração para o 
enunciado da Súmula 39, alterado pelo Acórdão 1437/2001-Plenário, de 1/6/2011 (DOU de 3/6/2011, Seção 1, 
pg. 128). 

SÚMULA nº 039/2011 (alteração): 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 
nº 8.666/1993. 
3 O disposto encontra-se na folha nº 02, peça nº 20.
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ponto se caracteriza na natureza intelectual desses serviços, bem como na 
própria relação interpessoal entre o advogado e o contratante de seus 
serviços, balizada pela relação de confiança estabelecida. Ainda sobre o 
tema, a parte relaciona súmulas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
que dispõe expressamente pela inexigibilidade para a prestação de serviços 
advocatícios. Relata que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) mencionou em 
suma que, uma vez preenchido os requisitos da inexigibilidade de licitação, é 
lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da 
discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor 
profissional. E que conforme o Ministro Eros Roberto Grau, a singularidade 
está atrelada a questão da confiabilidade que é depositada a um determinado 
profissional ou empresa. (grifou-se). 

Além disso, o denunciado elencou, em resumo, para quais serviços cada escritório 

havia sido contratado, bem como os valores estipulados. Inicialmente, em relação ao 

procedimento de inexigibilidade n° 001/2017, afirmou-se que o escritório Leal & Rocha 

Advocacia e Consultoria fora contratado para o acompanhamento dos atos e procedimentos 

administrativos. Ressaltou-se que os aditivos contratuais de prazo foram realizados, 

mantendo-se o mesmo valor pago inicialmente (R$ 5.000,00). 

Por conseguinte, quanto ao procedimento n° 002/2017, o gestor responsável afirmou 

que o escritório Waldemar Fernandes Sociedade de Advogados fora contratado para a 

prestação de serviços profissionais fora do município, orientação e pareceres relacionados a 

temáticas tributárias, bem como para o acompanhamento de processos em segunda instância e 

instâncias especiais.

Finalizando-se, quanto ao procedimento de inexigibilidade n° 003/2017, afirmou-se 

que o escritório Bento & Leal Sociedade de Advogados fora contratado para a prestação de 

serviços profissionais nos processos cíveis e trabalhistas em primeira instância, e no 

acompanhamento de audiências em Jaicós e em Picos. 

Inobstante toda a argumentação elencada pela defesa, a Divisão Técnica compreendeu 

que o gestor não comprovou os requisitos exigidos pelo art. 25, II da Lei 8666/93 

(inviabilidade de competição, notória especialização e natureza singular do objeto, para 

contratação por inexigibilidade de licitação os serviços de assessoria jurídica e contábil). 

Outro ponto importante refere-se à ausência de cadastramento dos procedimentos n° 

001/2017, 002/2017 e 003/2017 da Prefeitura de Jaicós no sistema licitações Web, 

descumprindo, também, o disposto na Resolução TCE/PI nº 27/2016.  
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De maneira análoga, o parecer ministerial compreendeu que os objetos contratados 

não possuíam a singularidade necessária, contrariando as disposições do art. 25, II da Lei nº 

8.666/93.

A despeito da análise técnica e do parecer ministerial, o entendimento deste Relator é 

no sentido de que os serviços singulares configuram-se como aqueles que são prestados com 

determinado grau de confiabilidade. Nesse sentido, a singularidade não se relaciona apenas ao 

prestador do serviço ser o único, isto é, poderão existir outras possibilidades de prestação de 

serviço. 

Prepondera-se no caso, a liberdade de escolha do gestor, ressaltando-se que tal 

liberdade encontra limites na lei, não sendo, portanto, absoluta. Deste modo, compreende-se 

que o gestor poderá escolher aquele em que deposita maior confiança, sendo este apto a 

realizar o serviço de maneira que atenda ao interesse público. Entretanto, como já 

afirmado, a liberdade do gestor esbarra na própria lei e analisando-se o caso em pauta, o 

gestor sequer cadastrou os procedimentos discutidos no sistema de Licitações Web. Ante o 

exposto, considera-se a denúncia procedente parcialmente. 

 

3 CONCLUSÃO

Diante dos fundamentos elencados acima e o que mais dos autos consta, 

compartilhando em parte da manifestação do Ministério Público de Contas, concluo pela: 

a) procedência parcial da presente Denúncia, tendo em vista as falhas formais 
atinentes aos procedimentos de inexigibilidade n° 001/2017, 002/2017, 003/2017;

b) aplicação de multa de 300 UFR-PI ao gestor responsável, Sr. Ogilvan da Silva 
Oliveira, com fulcro no art. 206, II e III do Regimento Interno desta Corte de Contas 
(Resolução TCE/PI nº 13/2011) e nos termos do art. 79, I, II e IX da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Piauí (Lei nº 5.888/09); 

Teresina (PI), 10 de Junho de 2020.

(assinado digitalmente)
DELANO CARNEIRO DA CUNHA CÂMARA

Relator
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