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CONTRATACAO DE SERVICOS
DE PESQUISA QUALITATIVA.
NECESSIDADE DE LICITACAO.."

VISTOS e expostos os presentes autos, de n° 08957/10, que tratam
da consulta formulada pelo Sr. Fernando Carlos de Vasconcelos, Presidente da
Camara Municipal de Goiatuba, acerca da legalidade de se contratar empresa
para a realizacao de servicos de "pesquisa qualitativa".

A Auditoria de Licitacties e Contratos observou Inicialmente que a
presente consulta deve ser conhecida por esta Corte, porquanto formulada por
autoridade legitima e versando sobre matdria sujeita a competéncia deste
Tribunal, atendendo os requisitos do art. 31 da Lei Estadual n° 15.958/2007.

Na sequencia destacou que o questionamento apresentado pelo
consulente encontra-se um pouco vago, dificultando a orientagao a ser
conduzida, em tese, por este Tribunal, todavia ressaltou quanto aos seguintes
aspectos:

1°) A realizacao de pesquisa para o conhecimento de determinadas
caracteristicas da populagao ou mesmo do Municipio, a fim de orientar a atuacao
do administrador pCiblico na criacao de politicas pCiblicas, nao é vedada pelo
nosso ordenamento juridico, sendo passivel de ser objeto de contratagao pela
COmara Municipal, desde que haja dotagao orgamentOria para tal despesa no
orcamento do Orgao; e

2°) Na contratagao deve ser observada as disposigOes da Lei
Federal n° 8.666/1993, no que diz respeito ao procedimento licitaterio ou as
demais formalidades no caso de contratagao direta.

0 Ministêrio PUblico junto ao Tribunal apresentou concordAncia corn
o entendimento oferecido pela Auditoria de LicitagOes e Contratos.

Isto posto,

RESOLVE
0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros

integrantes de seu Colegiado, manifestar ao consulente, Sr. Fernando Carlos de
Vasconcelos, Presidente da Camara Municipal de Goiatuba o entendimento no
sentido de que é possivel a co, 4 ,1 tagao de empresa para a realizacao de
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servigos de pesquisas voltadas a orientar o gestor na criagao ou estabelecimento
de politicas pCiblicas, subordinando-se tal ajuste aos ditames da Lei Federal n°
8.666/1993;

A Superintendancia de Secretaria, para as providancias.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS, em Goiania, a2 7 MAC 2010
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Fui presente: - Procurador Geral de Contas.
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