
 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

 

Goiânia | 01 a 31 de março de 2019 | n. 09 

 

 

Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do 

Tribunal Pleno, contém resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em 

repositório oficial de jurisprudência deste Tribunal. 

 

 

SUMÁRIO 
 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

1) Possibilidade de prosseguir na Licitação Modalidade Convite com número inferior de licitantes 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

2) Anulação do Certame e devolução das taxas de inscrições dos candidatos 

3) Impossibilidade de utilização de recursos do FMAS para gastos com festividades do município 

4) Irregularidades no edital de Chamamento Público no tocante ao credenciamento de profissionais da 

saúde  

 

OUTROS TRIBUNAIS 

 

5) TCU – Responsabilidade. Licitação. Homologação. Proposta de preço. Inexequibilidade. Cálculo. Erro. 

Comissão de licitação 

6) TCU – Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. CREA. Quitação 

7) TCU – Os sistemas oficiais de referência da Administração Pública reproduzem os preços de mercado, e, 

por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à utilização de cotações 

efetuadas diretamente com empresas que atuam no mercado 

8) TCU – A realização de cotação de preços junto a potenciais prestadores dos serviços demandados, a fim 

de justificar que os preços contratados estão compatíveis com os praticados no mercado, afasta a hipótese 

de inexigibilidade de licitação, por restar caracterizada a viabilidade de competição 

9) TCEES – Possibilidade de contratação indireta de empresa, via licitação, cujo sócio possua vínculo de 

parentesco com prefeito, vice-prefeito ou secretário municipal 

10) TCEES – Os dados obtidos em censo demográfico do IBGE, que definem o quantum populacional 

previsto nos incisos do art. 29-A da Constituição Federal, devem servir de fundamento para a alteração do 

coeficiente do duodécimo do Poder Legislativo apenas para o exercício financeiro subsequente ao fato 

ocorrido 

11) TCEPR – Consulta. Cargo Eletivo. Opção remuneratória. Recolhimento previdenciário 

12) TCEPR – Existência de operações de crédito. Autorização na lei orçamentária para abertura de créditos 

suplementares. Forma de utilização e lançamento das fontes dos recursos. Previsão no art. 43 da Lei nº 

4.320/64. Utilização da fonte do produto de operação de crédito no caso de recebimento de valores acima 

do previsto no exercício. Utilização da fonte de superávit financeiro no caso de despesas não executadas no 

exercício anterior 

 

 

 



 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Possibilidade de prosseguir na Licitação Modalidade Convite com número inferior 

de licitantes 

 
Trata-se de Consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo de Santa Cruz de Goiás, quanto à 

possibilidade do procedimento da Licitação na modalidade de Convite prosseguir com apenas dois 

licitantes, quando tiver ocorrido a inabilitação do terceiro licitante por irregularidade fiscal. O 

Relator esclareceu que a Licitação na Modalidade Convite consiste em um procedimento com 

menor formalismo e que objetiva a contratações de pequeno vulto. Informou que as características 

mais marcantes da Modalidade Licitação é a presença de no mínimo três convidados, a ausência 

de edital e com a publicação mitigada. O Relator observou que a escolha dos destinatários do 

Convite tem previsão no § 3º do art. 22 da Lei nº 8666/93. Asseverou que “a inexistência de no 

mínimo 3 potenciais participantes no Convite, com propostas válidas consiste em uma questão 

controvertida, havendo entendimentos completamente opostos tanto na doutrina quanto na 

Jurisprudência”. Citou a Súmula 248 do TCU e os entendimentos de alguns doutrinadores 

demonstrando a controvérsia do tema em questão. Quanto ao outro questionamento apontado na 

consulta Relator entendeu que “desde que a Administração tenha eficientemente convidado três 

ou mais empresas do ramo de atividade concernente ao objeto da licitação para participar do 

convite, isto é, estabeleça desde logo os critérios que adotará no julgamento das propostas, 

antecipe a verificação da regularidade fiscal e social das empresas a serem convidadas, será 

cabível o prosseguimento do certame com número inferior a três convidados”. Complementou que 

a irregularidade na situação fiscal de ME ou EPP evidenciada na fase de habilitação dos 

procedimentos licitatórios não implicará na sua desclassificação do certame, caso em que a 

Administração deverá conceder um prazo de até cinco dias úteis, prorrogáveis, a seu critério, por 

igual período, de concessão de prazo para que o licitante possa regularizar a sua situação fiscal. 

Concluiu que o prosseguimento do procedimento licitatório com número de participantes inferior 

ao previsto no art. 22, 3º da Lei 8666/93, deve ser justificado nos autos do certame, de modo que 

fique demonstrado que a Administração realizou os convites de forma eficiente. A proposta foi 

aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: Os municípios foram orientados para quando 

ocorrer o procedimento licitatório do Convite: a) convidem o maior número de licitantes possível, 

não se limitando ao mínimo previsto no 3º do art. 22 da Lei 8666/93; b) ao encaminharem os 

Convites a potenciais licitantes estabeleçam desde logo os critérios que adotaram no julgamento 

das propostas a fim de convidarem empresas que tenham capacidade para a execução do 

contrato, agindo com precaução e assegurando o recebimento de propostas válidas; c) ao 

formularem os Convites se antecipem quanto à verificação da regularidade fiscal e social das 

empresas que serão convidadas e se, possível, convoquem previamente os potenciais convidados 

para uma análise prévia da documentação. (Acórdão-Consulta nº 00005/19. Processo nº 

05597/18, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 13.03.18). 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05597/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05597/2018
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TRIBUNAL PLENO 

 

Anulação do Certame e devolução das taxas de inscrições dos candidatos 

 
O TCMGO, na sessão plenária de 13/03/2019, confirmou os termos da medida cautelar expedida 

em 31/01/2018, e determinou a anulação do Concurso Público (nº 01/2017), realizado pelo Poder 

Legislativo de Porangatu. Tal fato se deu diante da decisão exarada no Acórdão nº 07616/18, que 

acolheu representação formulada por Vereadores do município, e julgou irregular a contratação 

realizada para a prestação de serviços técnicos de organização de concurso público. Naquela 

assentada, ficou comprovado que a empresa vencedora do certame é de propriedade de servidor 

público municipal, sendo tal direcionamento vedado pelo art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. Foi 

ressaltado também que a contratação de seu mediante elaboração de carta convite, modalidade 

licitatória que restringe a publicidade, comprometendo diretamente a competitividade do certame. 

Diante da anulação do edital da Carta Convite nº 05/17, que dele decorreu o Contrato nº 22/17, o 

Colegiado entendeu que restou prejudicada a análise do Concurso Público nº 01/17, motivo pelo 

qual não foi analisada a regularidade pelo TCMGO. Em razão disso, e da suspensão do concurso 

público mediante a determinação de medida cautelar antes da realização das provas, o relator 

convergiu com a Secretaria de Atos de Pessoal em ressalvar as irregularidades constatadas nos 

autos, deixando de aplicar as sanções cabíveis. Foi determinado, também, que o responsável 

promova a anulação do concurso público, bem como providencie a restituição dos valores pagos a 

título de inscrição pelos candidatos que concorreram aos cargos ofertados. (Acórdão nº 01577/19. 

Processo nº 18976/17, Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 13.03.19) 

 

Impossibilidade de utilização de recursos do FMAS para gastos com festividades 

do município 

 

Trata-se de Representação noticiando: 1) supostas irregularidades em contrato de prestação de 

serviços; 2) utilização indevida de recursos dos FMAS com festividades. O Relator apresentou seu 

voto concordando com a Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), a Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão (SCMG) e o Ministério Público de Contas. A SLC detectou direcionamento do 

procedimento licitatório em favor da empresa denunciada, em confronto com os princípios da 

legalidade, impessoalidade e moralidade, e o fracionamento irregular de despesas. Por sua vez, a 

SCMG apontou que as despesas com festividades (show de entretenimento para festa do dia das 

crianças, aluguel de brinquedos e fornecimento de alimentação para o dia das mães do ano de 

2016) promovidas pelo FMAS e custeadas com recursos do FNAS não se enquadravam nos 

objetivos da assistência social, definidos pelo art. 2º da Lei nº 8742/93 (Lei Orgânica da 

Assistência Social), e nos critérios adotados na Resolução CNAS nº 11/15, pois não ficou 

comprovado que os beneficiados são os cidadãos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e risco social e pessoal. O voto do Relator foi aprovado por unanimidade no 

sentido de considerar a Representação parcialmente procedente, declarar a inidoneidade do 

licitante e aplicar multa ao Prefeito Municipal. (Acórdão nº 01914/19. Processo nº 12624/17, Rel. 

Cons. Daniel Goulart, 27.03.19) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18976/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18976/2017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/12624/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/12624/2017
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Irregularidades no edital de Chamamento Público no tocante ao credenciamento de 

profissionais da saúde  

 
Trata-se de Denúncia encaminhada à Ouvidoria deste Tribunal de Contas noticiando supostas 

irregularidades em Edital de Chamamento Público, para credenciamento de profissionais da 

saúde. O Relator apresentou seu voto em concordância com a Secretaria de Licitações e 

Contratos (SLC) e com o Ministério Público de Contas. A Secretaria sustentou que no 

credenciamento o Poder Público não seleciona apenas um participante, mas sim, pré-qualifica 

todos os interessados que preencham os requisitos previamente determinados no ato 

convocatório. Observou que se tem entendido o credenciamento como formalmente legal com 

fundamento na inexigibilidade de licitação para a contratação de todos os interessados que 

preencham as condições do chamamento, pois nesse caso haveria inviabilidade de competição. 

Asseverou que, no caso da presente denúncia, o Edital do Chamamento Público de 2017 

estabeleceu a análise curricular e a avaliação de títulos como critérios de pontuação para 

classificação dos profissionais interessados, o que novamente aconteceu no Edital de 

Chamamento Público de 2018, e que tais critérios se configuram como disposições restritivas, que 

violam o art. 22, 8º, da Lei nº 8666/93. A SLC entendeu que o credenciamento foi feito de forma 

irregular, pois a avaliação estabelecida pode promover privilégios a determinados candidatos e 

que no processo de credenciamento não deve haver competição entre os interessados em 

contratar com a Administração Pública. A proposta foi aprovada por unanimidade, considerando-

se procedente a Denúncia e aplicando multa ao Gestor do FMS. (Acórdão nº 01577/19. Processo 

nº 01931/19, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiróz, 27.03.19) 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCU – Responsabilidade. Licitação. Homologação. Proposta de preço. 

Inexequibilidade. Cálculo. Erro. Comissão de licitação 

 

“Eventual erro de cálculo que leve à desclassificação indevida de proposta por inexequibilidade de 

preço (art. 48, §1º, da Lei 8.666/1993) deve ser atribuído à comissão de licitação, e não à 

autoridade responsável pela homologação do certame. Não é razoável esperar que tal autoridade 

refaça o trabalho de responsabilidade de outrem a fim de assegurar-se do acerto da 

desclassificação de proposta tida por inexequível.” (TCU. Pleno, 20.3.19. Acórdão nº 599/2019. 

Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues. Boletim de Jurisprudência nº 257).  

 

TCU – Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. CREA. 

Quitação 

 

“É ilegal a exigência de prova de quitação com o Crea para fins de habilitação, pois art. 30, inciso 

I, da Lei 8.666/1993 exige apenas o registro na entidade. O disposto no art. 69 da Lei 5.194/1966, 

que regulamenta o exercício dos profissionais de engenharia, não pode prevalecer diante do art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, nem da própria Lei 8.666/1993 (norma geral).” (TCU. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01931/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01931/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A599%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=04c5de70-5fb0-11e9-91d9-099a858ca961
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Primeira Câmara, 19.3.19. Acórdão nº 2472/2019. Rel. Min. Subst. Augusto Sherman. Boletim de 

Jurisprudência nº 257).  

 

TCU – Os sistemas oficiais de referência da Administração Pública reproduzem os 

preços de mercado, e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter 

precedência em relação à utilização de cotações efetuadas diretamente com 

empresas que atuam no mercado 

 

 “Auditoria realizada em obras de seccionamento de linha de transmissão na subestação 
Extremoz II, localizada no Rio Grande do Norte, sob responsabilidade da Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf), examinou o processo de contratação de empresa para 
construção e elaboração do projeto, por meio da Concorrência CN-80.2017.0850. Entre as 
constatações da equipe de auditoria, foram apontadas “deficiências na elaboração do orçamento 
estimado da contratação, especificamente sobre a utilização de preços de insumos baseados em 
cotação de único fornecedor para alguns itens do orçamento estimado (mastro treliçado, ‘toyotão’ 
e puxador de cabos), inclusive em inobservância de insumo equivalente ao Sinapi e acima do 
preço previsto no referencial oficial (cimento), ou sem a comprovação da origem dos preços (EPI 
e cavalo mecânico), somada à ausência da documentação comprobatória dos levantamentos e 
estudos que fundamentaram o orçamento estimado”. Propiciada a oitiva da contratante, esta 
justificou, em síntese, que entendeu ser mais apropriado usar como referência os custos de 
insumos obtidos por intermédio de cotação de preços na região em vez do sistema oficial, o 
Sinapi. Ao se manifestar sobre o ponto, o relator asseverou que o entendimento da Chesf 
contrariava a jurisprudência do TCU, que seria pacífica “ao assentar que os sistemas oficiais de 
referência da Administração Pública reproduzem os preços de mercado, e, por gozarem de 
presunção de veracidade, devem ter precedência em relação ao uso de cotações efetuadas 
diretamente às empresas que atuam no mercado”. Reproduzindo excertos de julgados que 
alicerçavam o seu posicionamento (Acórdãos 1.923/2016 e 1.000/2017, ambos do Plenário) e 
destacando que o Sinapi se tornou referência oficial de preços desde a LDO de 2003, o relator 
arrematou: “o Sinapi deve ser considerado referência de preços, e, por conseguinte, deve ter 
primazia em relação às cotações efetuadas diretamente ao mercado”. Não obstante concluir que 
a estatal não conseguiu justificar as falhas na elaboração do orçamento estimado da licitação, o 
relator reconheceu a presença de atenuantes que deveriam ser consideradas e sopesadas no 
julgamento do processo. Nesse sentido, observou que a proposta da empresa vencedora da 
licitação ficou abaixo dos valores constantes no orçamento de referência elaborado pela própria 
equipe de auditoria, o que indicava que “a licitação conduzida pela Companhia atingiu um dos 
objetivos dos certames dessa natureza, que consiste em obter a proposta mais vantajosa para 
Administração, apesar das falhas que permearam a disputa”. Observou, também, que a isonomia 
do certame foi preservada, que não havia sinais de restrição ao caráter competitivo da disputa e 
que não foram identificados indícios de má-fé dos responsáveis ou de direcionamento da licitação. 
Assim, nos termos do encaminhamento proposto pela equipe de auditoria, votou, e o colegiado 
por unanimidade acolheu, por dar ciência à Chesf de que “o emprego de preços de insumos 
baseados em cotação de único fornecedor para itens do orçamento estimado (no caso, mastro 
treliçado, “toyotão” e puxador de cabos), inclusive em inobservância de insumo equivalente no 
Sinapi e acima do preço previsto no referencial oficial (como o item cimento), ou sem a 
comprovação da origem dos preços (EPI e cavalo mecânico), somada à ausência da 
documentação comprobatória dos levantamentos e estudos que fundamentaram o orçamento 
estimado no processo administrativo da licitação, vai de encontro à jurisprudência do TCU”. (TCU. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2472%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=04c5de70-5fb0-11e9-91d9-099a858ca961
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1923%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1000%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
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Plenário, 27.02.19. Acórdão 459/2019. Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer. Informativo de 
Licitações e Contratos n. 364). 

 

TCU – A realização de cotação de preços junto a potenciais prestadores dos 

serviços demandados, a fim de justificar que os preços contratados estão 

compatíveis com os praticados no mercado, afasta a hipótese de inexigibilidade de 

licitação, por restar caracterizada a viabilidade de competição 

 

“Na auditoria realizada em cumprimento ao Acórdão 2853/2013 – Plenário, objetivando verificar o 

funcionamento do modelo de concessão de bolsas e a execução de projetos custeados com 

recursos do Sesi/PR e do Senai/PR, foram identificados os seguintes achados: a) formalização do 

Termo de Convênio 139/2014, com a finalidade de desenvolver o “Programa de Liderança” para 

treinamento de gerentes,  tendo por convenente uma associação privada sem fins lucrativos, “em 

desacordo com os princípios administrativos e normativos que regulamentam as referidas 

transferências, em particular os arts. 4º e 5º das Resoluções dos Conselhos Nacionais do Sesi e 

do Senai 2/2009 e 375/2009”; b) contratação de empresas de prestação de serviços sem a 

observância dos regulamentos internos das entidades do Sistema S, caracterizada pela “ausência 

de procedimento licitatório e pela escolha de propostas com preços superiores aos obtidos nas 

cotações de preços realizadas para os Contratos 141/2014 e 8/2014”. Ao apreciar o relatório da 

auditoria, a Primeira Câmara, por meio do Acórdão – 3516/2017, decidiu aplicar multa aos 

responsáveis, os quais, inconformados, interpuseram pedidos de reexame, alegando, em 

essência, que “o Programa de Liderança foi formatado com observância aos normativos internos 

do Sistema Indústria e que não teria havido a intenção de fugir dos processos licitatórios ou 

privilegiar qualquer empresa”. Em acréscimo, aduziram que as contratações efetivadas pela 

convenente se deram por inexigibilidade de licitação, com base no art. 10 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do Sesi/Senai, em razão da singularidade dos serviços. Para os 

recorrentes, a metodologia, a elaboração dos conteúdos e os currículos dos profissionais, com 

notória especialização para o atendimento das necessidades do Sistema Fiep, teriam sido 

determinantes para a contratação das empresas. Aduziram, também, que as empresas 

contratadas não apresentaram as propostas de menor valor, todavia não teriam elas ofertado as 

propostas de maior valor, razão pela qual seria possível concluir que as contratações “foram 

legais, pois os preços praticados estavam compatíveis com os de mercado e atenderiam as 

hipóteses para a inexigibilidade de licitação”. Em seu voto, o relator ressaltou que “a realização de 

cotação de preços aponta para a possibilidade de competição entre as empresas, fato que, por si 

só, afasta a alegação de singularidade dos serviços. Nesse contexto de concorrência, a 

realização de certame licitatório permitiria a ampliação do número de participantes e a obtenção 

de uma proposta mais vantajosa”. Portanto, não merecia prosperar a alegação dos recorrentes de 

que “a contratação por preço entre o menor e o maior obtidos na cotação atenderia aos princípios 

que regem as contratações na administração pública, em especial, o da economicidade”. Ainda 

segundo o relator, o argumento de que havia interesse recíproco na celebração do convênio com 

a associação privada também não merecia acolhimento, isso porque “a formalização de convênio 

para realização de treinamento de 82 gerentes do Sesi/PR e Senai/PR possui natureza jurídica de 

contrato, sendo irrelevante o nome que foi atribuído ao ajuste”. Para ele, a celebração de 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A452%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=3993d2f0-5fb1-11e9-b7eb-33839d1f957e
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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convênio nessas condições possibilitara o “afastamento irregular da incidência das disposições do 

Regulamento de Licitações e Contratos das entidades”, culminando com a contratação direta e a 

execução integral do objeto pelas empresas contratadas. Ao final, o relator enfatizou que a 

argumentação de que as contratações realizadas seriam legais porque “os preços praticados 

estavam compatíveis com os de mercado e atenderiam às hipóteses para a inexigibilidade de 

licitação”, não procedia, haja vista que, “se a contratação foi antecedida de uma cotação de preço, 

resta demonstrada a existência de vários possíveis prestadores de serviço. Em havendo a 

possibilidade de competição entre esses agentes econômicos, o processo licitatório mostra-se 

possível e a hipótese para a contratação direta pela via da inexigibilidade de licitação, inexistente”. 

Acolhendo o voto do relator, o colegiado decidiu negar provimento aos pedidos de reexame.” 

(TCU. Primeiro Câmara, 12.3.19. Acórdão 2280/2019. Rel. Benjamin Zymler. Informativo de 

Licitações e Contratos nº 364) 

 

TCEES – Possibilidade de contratação indireta de empresa, via licitação, cujo sócio 

possua vínculo de parentesco com prefeito, vice-prefeito ou secretário municipal 

 

“Tratam os autos de consulta formulada pelo Senhor Prefeito Municipal de Águia Branca, 

apresentando questionamentos nos seguintes termos: “Caso a administração pública venha a 

adquirir, de forma indireta, produtos ou serviços de parentes do prefeito, vice-prefeito ou 

secretários, por intermédio de empresa vencedora de licitação, a qual publicamente e legalmente 

esteve apta ao certame, e que não possui nenhum tipo de vínculo com os gestores/cargos 

supramencionados, ficam os questionamentos: 1) Estará o administrador cometendo algum ato de 

ilegalidade e/ou improbidade? Se positivo qual? 2) Esta aquisição burlaria os princípios da 

Administração Pública? 3) Qual é efetivamente o conceito de “participação indireta” mencionado 

no art. 9º, da Lei nº 8.666/93”? O Plenário, à unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, 

conheceu da presente consulta, e, no mérito, a respondeu no seguinte sentido: 1.2.1 Não 

caracteriza ato de ilegalidade e/ou improbidade, ou, ainda, burla aos princípios administrativos a 

aquisição, por si só, pela Administração Municipal de produtos ou serviços fornecidos por empresa 

contratada por meio de procedimento licitatório, contratar, de forma indireta, empresa cuja origem 

provenha de pessoas com vínculo de parentesco com o Prefeito, o Vice-Prefeito ou qualquer dos 

Secretários Municipais, desde que tal situação não esteja descrita como impedimento em 

legislação local ou Lei Orgânica Municipal. A ausência de previsão legal expressa, bem como o 

reconhecimento da taxatividade das hipóteses elencadas no artigo 9º, da Lei 8666/93, não 

impossibilitam, todavia, que tal impedimento venha a se verificar no caso concreto, em razão da 

constatação de favorecimentos advindos do vínculo familiar; 1.2.2 Quanto ao conceito de 

“participação indireta”, entendemos que a definição decorre da própria Lei de Licitações (artigo 9º, 

§3º). Considerando que a intenção do legislador, ao estabelecer as proibições consignadas no 

artigo 9º, foi a de garantir o respeito à isonomia e à moralidade na atividade administrativa, a 

conceituação efetiva de “participação indireta”, a fim de determinar a existência ou não de 

impedimento à contratação, necessariamente perpassará pela análise do caso concreto, levada a 

efeito em outros autos.” (TCEES. Pleno, 11.3.19. Parecer em Consulta TC 022/2018, TC 

05073/2018. Rel. Cons. Domingos Augusto Taufner. Informativo de Jurisprudência nº 89) 
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TCEES – Os dados obtidos em censo demográfico do IBGE, que definem o 

quantum populacional previsto nos incisos do art. 29-A da Constituição Federal, 

devem servir de fundamento para a alteração do coeficiente do duodécimo do 

Poder Legislativo apenas para o exercício financeiro subsequente ao fato ocorrido 

 

“Trata-se de irregularidade relativa ao descumprimento do limite máximo constitucional de gastos 

totais do Poder Legislativo (art. 29-A da C.F.) relativa à Prestação de Contas Anual da Câmara 

Municipal de Serra, referentes ao exercício de 2017. Na questão, o entendimento técnico tomou 

como base de análise a estimativa populacional do IBGE para o ano de 2017, que alteraria a faixa 

de enquadramento do limite de gastos do Legislativo Municipal (de 5% para 4,5%), verificando 

que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal correspondeu, em 2017, a 4,68% 

da base de cálculo, portanto a maior do que o novo percentual constitucional estabelecido. Nas 

razões de justificativa, a gestora alegou que, diante de situação análoga (Prestação de Contas do 

município de Serra relativas a 2010), esta Corte firmou entendimento, por meio da Decisão 

Plenária TC 12/2012 (que alterou a conclusão do Parecer em Consulta 001/2011), no sentido de 

que a redução no repasse do duodécimo do Poder Executivo ao Legislativo deve vigorar no 

exercício seguinte ao fato ocorrido (aumento do contingente populacional). Em sua manifestação, 

o relator divergiu do opinamento técnico e ministerial, acolhendo as razões de justificativa da 

ordenadora de despesas da Câmara Municipal da Serra, acrescentando que o mesmo 

entendimento mencionado por ela já também fora adotado pelo TCEES no Acórdão TC 626/2015-

Plenário (TC 1545/2011). Mencionou, também, decisão do Tribunal de Contas de Rondônia, em 

sede de consulta, concluindo que os dados obtidos pelo IBGE, que definem o quantum 

populacional previsto nos incisos do art. 29-A da Constituição Federal, quando da realização do 

censo demográfico, não devem servir de fundamento para a alteração do coeficiente fixado para o 

mesmo ano, mas apenas para o próximo exercício financeiro. O relator então concluiu: “Assim, 

estou convencido de que também nestes autos deve prevalecer a interpretação, assistindo, pois, 

razão ao defendente visto que até o encerramento do exercício de 2017, o limite de gastos totais 

do poder legislativo do Município de Serra permaneceu em 5%, uma vez que a alteração da faixa 

populacional estimada pelo IBGE em 2017, só produzirá efeitos no exercício subsequente. Desta 

forma, tenho por afastada a irregularidade”. O Plenário deliberou, por unanimidade, nos termos do 

voto do relator, julgando regulares as contas da Câmara Municipal da Serra referentes ao 

exercício de 2017.” (TCEES. Pleno, 18.2.19. Parecer em Consulta TC 022/2018, TC 05073/2018. 

Rel. Cons. Sérgio Manoel Nader Borges. Informativo de Jurisprudência nº 89) 

 

TCEPR – Consulta. Cargo Eletivo. Opção remuneratória. Recolhimento 

previdenciário 

 

“Em interpretação sistêmica da Constituição Federal, especialmente com base nos seus arts. 37, 

XVI, e 38, II, é possível que o ocupante de cargo eletivo opte pela remuneração derivada do 

acumulo dos cargos públicos, em detrimento do subsídio do cargo de Prefeito. Tendo em vista os 

princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, bem como ante a impossibilidade de 

comportamento contraditório, é impossível a cobrança e pagamento de remuneração não 
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percebida quando do desempenho do cargo eletivo, diante do afastamento por imposição 

constitucional e opção pelo subsídio do agente político. Considerando o disposto nos arts. 38, V, 

da Constituição Federal, 12, I, "J", da Lei n.º 8.212/91, e 13, III, da Orientação Normativa 

SPS/MPS n.º 02/09, afastado o servidor para o exercício de mandato de Chefe do Poder 

Executivo Municipal, na existência de regime próprio, o recolhimento em favor deste é imperativo, 

independentemente da escolha pela remuneração do cargo de origem ou pela do eletivo. 

Recolhidos inadequadamente os valores previdenciários para o Regime Geral da Previdência, 

deve a Administração buscar administrativamente ou judicialmente o ressarcimento da referida 

quantia ou sua transferência para o Fundo Próprio da Previdência.” (TCEPR. Pleno, 13.3.19. 

Acórdão nº 529/19. Rel. Cons. Artagão de Mattos Leão. Boletim de Jurisprudência nº 53) 

 

TCEPR – Existência de operações de crédito. Autorização na lei orçamentária para 

abertura de créditos suplementares. Forma de utilização e lançamento das fontes 

dos recursos. Previsão no art. 43 da Lei nº 4.320/64. Utilização da fonte do produto 

de operação de crédito no caso de recebimento de valores acima do previsto no 

exercício. Utilização da fonte de superávit financeiro no caso de despesas não 

executadas no exercício anterior 

 

“Considerando que exista autorização na lei orçamentária anual para abertura de créditos 

suplementares até determinada importância, nos termos previstos na Constituição Federal e na 

Lei nº 4.320/64, caso o município tenha recebido valores superiores ao programado em 

decorrência de operação de crédito, pode ser autorizado, por decreto do Poder Executivo, 

abertura de crédito adicional suplementar tendo como fonte de recursos o "produto de operações 

de crédito autorizadas", nos termos do art. 43, §1º, IV, da Lei nº 4.320/64. Ainda, considerando 

que exista autorização na lei orçamentária anual para abertura de créditos suplementares até 

determinada importância, caso o município não execute toda a despesa prevista que possua fonte 

decorrente de operação de crédito, gerando superávit para o exercício seguinte, pode ser 

autorizado, por decreto do Poder Executivo, abertura de crédito adicional suplementar tendo como 

fonte de recursos o "superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior", 

nos termos do art. 43, §1º, I, da Lei nº 4.320/64. Caso o Município deseje utilizar tais recursos 

financeiros em despesas não previstas inicialmente no orçamento, deve realizar a devida abertura 

de créditos adicionais especiais, com a prévia autorização legislativa, além do dever de ficar 

atento às finalidades dos créditos decorrentes da operação de crédito, uma vez que podem estar 

vinculados a determinadas despesas, conforme eventual previsão em sua autorização legislativa 

ou contratual.” (TCEPR. Pleno, 27.2.19. Acórdão nº 418/19. Rel. Cons. Fernando Augusto Mello 

Guimarães. Boletim de Jurisprudência nº 53) 
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