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AC-CON Nº 00002/2016  – TCMGO – PLENO 

PROCESSO N. :12133/15 

MUNICÍPIO :Palmeiras de Goiás 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Alberane de Sousa Marques – Prefeito  

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 
CONSULTA. CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE 
DECISÃO JUDICIAL LIMINAR. AQUISIÇÃO DE 
BENS E SERVIÇOS. PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO A SER ADOTADO. 

1. Requisitos de admissibilidade da consulta 
atendidos, conhecimento. 

2. Como regra geral a compra de bens e tomada de 
serviços, mesmo que determinados por decisão 
judicial liminar, deve ser realizada mediante prévio 
procedimento licitatório, preferencialmente mediante 
Sistema de Registro de Preços; 

3. Estando presentes requisitos previstos no inciso IV 
do art. 24 da Lei nº 8.666/93, poderá a Administração 
Pública Municipal utilizar-se, na hipótese de decisão 
judicial liminar, da contratação emergencial sob pena 
de se colocar em risco pessoas e bens; 

4. Havendo determinação judicial expressa no sentido 
de que o município adote a contratação emergencial 
para aquisição de bens e serviços, deve o gestor 
acatar o teor da decisão, sob pena de incorrer no 
ilícito de descumprimento de ordem judicial. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

12133/15, que tratam sobre consulta formulada Prefeito Municipal de Palmeiras de 

Goiás, Sr. Alberane de Sousa Marques, neste ato representado pela Procuradora 

Geral do Município, solicitando posicionamento deste egrégio Tribunal de Contas 

acerca do procedimento a ser adotado, em sede de decisões liminares expedidas pela 

Justiça Comum, que fixam um prazo máximo de 48 horas para cumprimento de ordens 

judiciais, decorrentes da aquisição de bens e serviços, mais especificamente, quanto à 

exigência de procedimento licitatório e da forma como serão lançadas as despesas 

oriundas desta aquisição. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 383/2015-GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões expostas 

pelo Relator em: 
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1. Conhecer a consulta realizada pelo consulente, em razão da presença 

dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal; 

2. Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, nos 

termos pontuados nos subitens 2.1 a 2.5: 

[...] 

Nos valemos do presente para dirimir dúvida acerca de quais os 
procedimentos administrativos a serem adotados, conforme normativas 
deste Douto Tribunal de Contas, para cumprimento de ordens judiciais: 
mais especificamente em sede de liminares que fixam prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas para cumprimento? 

Para cumprimento de ordens judiciais, fazem-se necessárias as 
exigências das respectivas certidões de regularidade fiscal do 
fornecedor? É necessária a pesquisa prévia de mercado, mesmo diante 
de um prazo exíguo? Afinal, tais exigências acabam dificultando o 
cumprimento da liminar. Como proceder? 

A quaestio surge para fins de regularização contábil (forma de 
lançamento de despesa) e procedimento licitatórios, haja vista inexistir 
tempo hábil para concluí-lo e pelo fato de as empresas não 
apresentarem interesse em fornecer o objeto da lide sem uma garantia 
(depósito antecipado, por exemplo) ou apresentar proposta por escrito. 

 
2.1. Cabe ao Município realizar o devido planejamento dos gastos 

municipais e ponderar acerca da utilização do procedimento administrativo a ser 

adotado para o atendimento do interesse público, mesmo nos casos decorrentes de 

decisão judicial liminar, devendo privilegiar, como regra geral, a utilização do Sistema 

de Registro de Preços, em especial na área da saúde; 

2.2. Na análise do caso em concreto, estando presentes os requisitos 

previstos no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, poderá a Administração Pública 

Municipal utilizar-se da contratação emergencial sob pena de se colocar em risco 

pessoas e bens; 

2.3. Havendo determinação judicial expressa no sentido de que o município 

adote a contratação emergencial para aquisição de bens e serviços e estando 

presentes os requisitos para contratação nesta modalidade, não há espaço para o 

gestor ponderar sobre a utilização de outro meio contratual e nem da licitação, sob 

pena de incorrer no ilícito de descumprimento de ordem judicial, além de colocar em 

risco o bem jurídico tutelado; 

2.4. O processo administrativo de dispensa de licitação deve ser 

devidamente instruído da seguinte forma: 

2.4.1. Conforme art. 26 da Lei 8666/93: 

a) com a caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o caso; 
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b) razão da escolha do fornecedor ou executante; 
c) justificativa do preço. 
d) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998); 

2.4.2. Complementarmente: 

a) cópia da decisão judicial liminar e documentos previstos no art. 4º da 
IN 012/14 TCM/GO; 
b) Pesquisa inicial de preços em fontes que não sejam empresas do 
ramo de fornecimentos de bens e/ou serviços ( AC-CON n.º 13/2013); 
c) comprovação de regularidade fiscal (AC – 59-47-35/12-1 – 1ª Câmara 
– TCU), com apresentação de certidões de regularidade.  
 

2.5. Para fins de contabilização da despesa oriunda de contratação, por 

dispensa de licitação, com fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei 8666/93, devem ser 

seguidas as regras dispostas nos arts. 1º a 3º da IN TCM/GO n.º 08/15, isto é, devem 

ser observas as formalidades gerais estabelecidas para a prestação de contas de 

gestão. 

3. Ressalvar do entendimento exposto no item “c” do Acórdão Consulta 

TCMGO nº 00011/14 as aquisições de medicamentos pela Administração Pública 

Municipal em que ficar demonstrada a situação emergencial, nos termos do inciso IV 

do art. 24 da Lei 8666/99, situação na qual será possível a contratação direta, por 

dispensa de licitação. 

4. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 

aos 03 dias do mês de fevereiro de 2016.                         

 
Honor Cruvinel de Oliveira 

Presidente 
Participantes: 
 
 
 
Cons. Maria Teresa F. Garrido Santos                       Cons. Sebastião Monteiro  
 
 
Cons. Francisco José Ramos                                              Cons. Nilo Resende 
 
 
Cons. Daniel Goulart                                 Cons. Joaquim Alves de Castro Neto 
 
 
Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo (Relator, não votante) 
 
 
Presente: Fabrício Macedo Motta   Ministério Público de Contas  
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