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PROCESSO N° : 12376/15 (1 volume) 
MUNICÍPIO : BONOPÓLIS 
ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO 
ASSUNTO : CONSULTA 
CONSULENTE : Cristina Beatriz Rodrigues de Oliveira Moura (Prefeita) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 

 
 
 
 
 

EMENTA: CONSULTA CONHECIDA. CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIDA EM CASA DE 
APOIO. LICITAÇÃO.  

1. A administração pública municipal do interior do estado pode 
contratar associação para prestar serviço de acolhida, atendimento, 
assistência, orientação, albergamento e alimentação para as 
pessoas carentes que demandam tratamento de saúde na capital do 
estado, desde que o estatuto da associação preveja essas 
atividades; 
2. A administração pública pode deflagrar licitação pública para a 
contratação da prestação do serviço referido no item acima; 
3. O edital da licitação acima referida não pode restringir o certame 
apenas às associações; 
4. É possível a contratação direta para valores de contratação 
inferiores ao limite legal previsto no art. 24, inc. II, da Lei de 
Licitações; 
5. Seja a contratação efetuada diretamente ou por licitação, devem 
ser observadas a vedação de fracionamento de despesa e a 
exigência de pesquisa prévia de preços. 

  

 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que versam sobre 

Consulta formulada pela Sra. Cristina Beatriz Rodrigues de Oliveira Moura, Prefeita 

Municipal, indagando a este Tribunal os seguintes questionamentos, ipsis verbis: 

- É legal a previsão em Edital de Licitação da seleção de Associações para prestação de 
serviços de acolhida, atendimento, assistência, orientação e solidariedade para as pessoas 
carentes que demandam tratamento de saúde em hospitais em Goiânia, oferecendo-lhes 
albergamento, alimentação e transporte às unidades de saúde na Capital do Estado de 
Goiás, desde que seja para serviços, atividades e/ou fornecimento que estejam previstos em 
suas finalidades estatutárias? 
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- Em caso do valor a ser contratado for inferior ao limite previsto no art. 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93, ou seja, dispensa de licitação por valor inferior a R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) anuais, a contratação pode ser firmada com uma Associação? 

Considerando a Proposta de Decisão nº 452/2015-GABMOA proferida 

pelo Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, com fulcro no artigo 

31 da Lei Orgânica deste TCM (Lei nº 15.958/07), diante das razões expostas pelo 

Relator, em: 

1 - CONHECER da presente Consulta, para no mérito responder ao consulente 

que: 

a) A prestação de serviços à Administração Pública referente à acolhida, 

atendimento, assistência, orientação e solidariedade para as pessoas carentes, que 

demandam tratamento de saúde em hospitais em Goiânia, oferecendo-lhes 

albergamento, alimentação e transporte às unidades de saúde na Capital do Estado 

de Goiás, pode ser exercida por associação, sem fins lucrativos, cujo estatuto 

preveja essas atividades; 

b) É possível a deflagração de licitação para contratação de serviço referente à 

acolhida, atendimento, assistência, orientação e solidariedade para as pessoas 

carentes, que demandam tratamento de saúde em hospitais em Goiânia, 

oferecendo-lhes albergamento, alimentação e transporte às unidades de saúde na 

Capital do Estado de Goiás;  

c) É vedado o edital de licitação restringir a participação na licitação às associações, 

sob pena de violação à regra da ampla competitividade;  

d) Como referida prestação de serviço se submete às regras de licitação, é possível 

a aplicação do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, vedado o fracionamento de despesas, 

conforme art.23, §5º, da Lei nº 8.666/93, sob pena de caracterização de burla ao 

procedimento licitatório; 
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e) Tanto na contratação por dispensa, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 

quanto no procedimento licitatório, é imprescindível que a Administração realize 

pesquisa de preços, com base no mínimo em três orçamentos; 

2 - DAR ciência à consulente da presente decisão; 

3 - DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás, em Goiânia, 09 dias do mês de dezembro de 2015. 

         
 
 

Presidente, Honor Cruvinel de Oliveira 
 
 
 

Votantes:      Maria Teresa Garrido Santos                  Sebastião Monteiro Guimarães                                                                   
                                    Conselheira                                                  Conselheiro  
 
                   

 
                     Daniel Augusto Goulart                            Nilo Sérgio Resende Neto                                                   
                               Conselheiro                                                   Conselheiro   
 
 
 

Joaquim Alves de Castro Neto 
                Conselheiro                                                    
 
 
 

Relator:                                  Mauricio Oliveira Azevedo 
Conselheiro-Substituto (não votante) 

 
 
 

Fui presente:   Fabrício Macedo Motta   Ministério Público de Contas 
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