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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00025/2017 - Técnico Administrativa 

 

PROCESSO N. : 11209/17 

MUNICÍPIO : Luziânia 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : EDGAR JOSÉ GOMES – Gestor do Poder Executivo 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: CONSULTA. SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
DIVISIBILIDADE. ART. 23, § 1.º, LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE 
DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DIANTE DE SITUAÇÃO 
EMERGENCIAL. 

1. Não se considera indivisíveis os serviços de coleta, varrição e 
destinação final de resíduos sólidos, devendo ser licitados, em 
regra, de forma fragmentada, em homenagem ao art. 23, § 1.º, 
da Lei 8.666/93. 

2. Quando presentes as situações previstas no art. 24, IV, da Lei 
8.666/93, poderá ser declarada situação emergencial para 
contratação direta dos serviços supracitados. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 11209/17, 

que tratam de consulta formulada pelo Sr. Edgar José Gomes, Gestor do Poder 

Executivo do Município de Luziânia, realizando questionamentos a este Tribunal 

sobre aspectos relacionados à licitação dos serviços de coleta, varrição, destinação 

final de resíduos sólidos. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 402/2017-GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 
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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: 

1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

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

a) em caso de atendimento a medidas liminares deferidas e que consignem a 
contratação de serviços ou a aquisição de bens é possível o reconhecimento ou 
declaração de situação emergencial, na forma preconizada no art. 24, IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93? 

2. Encaminhar ao consulente cópia do Acórdão Consulta AC-CON nº 

002/16, que responde de forma satisfatória ao questionamento supra; 

3. Responder os questionamentos do consulente, abaixo transcritos, nos 

termos pontuados nos subitens 3.1 e 3.2: 

b) é possível que se reconheça serem indivisíveis os serviços de coleta, varrição e 
destinação final de resíduos sólidos, por se tratarem de parcelas integrantes de uma 
mesma ação, qual seja, gerenciamento de resíduos sólidos? 

1.1. Tendo em vista não se vislumbrar perda de economia de escala e 

prejuízo para o conjunto ou complexo, não se afigura possível, em regra, o 

reconhecimento da indivisibilidade dos serviços de coleta, varrição e destinação final 

de resíduos sólidos, vez que a regra legal do art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93 obriga 

o parcelamento do objeto visando a ampliação da competitividade. 

c) é possível a declaração de situação emergencial visando a contratação de serviços 
coleta de lixo, varrição, e gerenciamento de resíduos sólidos? 

1.2. É possível a declaração de situação emergencial para contratação 

direta dos serviços de coleta de lixo, varrição e gerenciamento de resíduos sólidos, 

desde que presentes os requisitos do art. 24, IV, da Lei 8.666/93 e, ainda que a 

situação emergencial tenha sido causada por desídia, inércia ou má-gestão, não 
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haverá impedimento para a contratação direta, devendo ocorrer a responsabilização 

do agente público que deu causa à referida situação. 

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, 

29 de novembro de 2017. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio 

de Resende Neto, Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, Cons. Valcenôr Braz 

de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 

Athayde. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa 

Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sebastião Monteiro 

Guimarães Filho. 

Declararam impedimento/suspeição: Valcenôr Braz de Queiroz 

(Impedimento) . 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 402/2017 – GABVJ 

PROCESSO N. : 11209/17 

MUNICÍPIO : Luziânia 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : EDGAR JOSÉ GOMES – Gestor do Poder Executivo 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Sr. 

Edgar José Gomes, Gestor do Poder Executivo do Município de Luziânia, 

solicitando posicionamento desta Corte de Contas sobre os seguintes 

questionamentos: 

a) em caso de atendimento a medidas liminares deferidas e que 
consignem a contratação de serviços ou a aquisição de bens é possível 
o reconhecimento ou declaração de situação emergencial, na forma 
preconizada no art. 24, IV da Lei Federal n.º 8666/93? 

b) é possível que se reconheça serem indivisíveis os serviços de coleta, 
varrição e destinação final de resíduos sólidos, por se tratarem de 
parcelas integrantes de uma mesma ação, qual seja, gerenciamento de 
resíduos sólidos? 

c) é possível a declaração de situação emergencial visando a 
contratação de serviços coleta de lixo, varrição, e gerenciamento de 
resíduos sólidos? 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 

1/46, contendo, dentre outros documentos, a petição inicial da consulta e 

parecer jurídico do órgão de assessoria técnica da autoridade consulente. 

3. Inicialmente, por meio do Despacho nº 572/2017 – GABVJ (fl. 47), 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no 
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intuito de que se informasse a existência de resolução/acórdão respondendo 

matéria semelhante. 

4. Conforme Despacho nº 137/2017 (fl. 49), a supracitada divisão 

encaminhou o documento de fl. 48, contendo ementa de resoluções/acórdãos 

desta Corte de Contas sobre os assuntos tratados na presente consulta. 

5. Por meio do Despacho nº 627/2017 – GABVJ (fls. 50/50-v), esta 

relatoria encaminhou os autos à unidade técnica para análise e emissão de sua 

manifestação conclusiva. 

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA 

DA AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a presente consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de 

assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

7. Conforme Parecer Jurídico de fls. 8/10, concluiu-se que: 

“Assim, diante da vasta demonstração jurisprudencial e doutrinária 
sobre o tema, esta procuradoria emite parecer no sentido de, uma vez 
configurada a situação emergencial, devidamente comprovada, a 
mesma deverá ser reparada, nos termos do artigo 24, IV, da Lei nº 
8.666/93, evitando prejuízo maior e irreparável ao Poder Público e/ou a 
particulares, no caso em comento a prestação de serviços de limpeza 
urbana e destinação final, com a regular formatação do aterro sanitário 
municipal.” 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas 

articuladamente e instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da 
autoridade consulente. 
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8. Encaminhados os autos à Secretaria de Licitações e Contratos, 

exarou esta o Parecer nº 017/2017-SLC (fls. 51/53), mediante o qual 

manifestou-se apenas quanto ao questionamento formulado no item “a”, supra, 

por ser o único inserido em sua atribuição regimental, nos termos abaixo 

transcritos: 

 

Do mérito. 

  Preliminarmente, convém ressaltar que dos três 
questionamentos objeto da presente consulta, somente o primeiro, qual 
seja, “em caso de atendimento a medidas liminares deferidas e que 
consignem a contratação de serviços ou aquisição de bens é possível o 
reconhecimento ou declaração de situação emergencial, na forma 
preconizada pelo artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93?”, está em 
incluído na competência desta Especializada (artigo 109, IV, do 
RITCM/GO), de modo que a presente análise se circunscreve a este, 
sendo os demais de competência da Secretaria de Fiscalização de 
Obras e Serviços de Engenharia. 

Assim, realiza-se uma breve análise da matéria tratada 
nos autos, para em seguida emitir opinião conclusiva. 

O tema do uso da contratação emergencial para o 
cumprimento de decisão judicial já foi objeto de apreciação por parte 
deste Tribunal no Processo nº 12133/15, sendo exarado o AC-CON nº 
002/16 possuindo a seguinte ementa:  

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 
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bens e serviços, deve o gestor acatar o teor da decisão, sob 
pena de incorrer no ilícito de descumprimento de ordem 
judicial. 

 

Desta feita, restou consignado que, uma vez que a 
Administração Pública tenha sido condenada pelo Poder Judiciário à 
realização de obrigações de fazer que envolvem muitas vezes a 
aquisição de bens e serviços, há ao mesmo tempo a obrigação de 
atender o comando judicial como também observar os comandos legais 
pertinentes às contratações públicas. 

A bem da verdade, no caso em tela, a simples existência 
de uma decisão judicial determinando medidas para a concretização da 
medida liminar de desativação total do lixão a céu aberto, bem como a 
aquisição de área para abrigar um novo aterro sanitário, implementação 
de projeto de novo aterro sanitário e monitoramento deste, não pode 
servir como causa única para a utilização da contratação emergencial, 
sendo necessária existência de todos os requisitos legais necessários 
para a utilização da contratação emergencial. 

Portanto, ainda que as providências judiciais tenham sido 
fixadas para atendimento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contratação emergencial para atendê-las só será possível se atender os 
requisitos elencados no artigo 24, IV da Lei nº 8.666/93, quais sejam, a 
existência de situação emergencial ou calamitosa; a necessidade de 
urgência de atendimento; a existência de risco de ocorrência de sérios 
danos a pessoas ou bens e o prazo máximo de 180 dias. 

Por todo o exposto, esta Especializada entende que a 
Administração deve evitar contratações afoitas, sem atendimento dos 
rigores legais, ainda que visem o cumprimento de decisões judicias, 
posto que a regra no ordenamento jurídico brasileiro é a realização de 
licitação, contudo, se estiverem presentes os requisitos do art. 24, IV, da 
Lei nº 8.666/1993, não haverá óbice à utilização da contratação 
emergencial para cumprimento de decisão judicial, sob pena de frustrar 
o seu cumprimento. 

3.   CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 

a) Conheça da consulta realizada por cumprir os requisitos previstos 
nos arts. 31 e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do RITCM/GO; 
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b) Responder ao Consulente (Sr. Edgar José Gomes) que a regra no 
ordenamento jurídico brasileiro é a realização de licitação, contudo, se 
estiverem presentes os requisitos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, 
não haverá óbice à utilização da contratação emergencial para 
cumprimento de decisão judicial, sob pena de frustrar o seu 
cumprimento. 

c) Dê ciência ao consulente da decisão que vier a ser adotada. 

 

III – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO 

9. Posteriormente, tendo em vista as disposições do Regimento 

Interno desta Corte de Contas, foram os autos encaminhados à Secretaria de 

Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, que se manifestou, quantos 

questionamentos presentes nos itens “b” e “c”, supra, nos termos do Parecer 

Nº 001/2017 – SFOSEng (fls. 54/57): 

 

No que tange ao exposto na questão “b”: é possível que se reconheça 
serem indivisíveis os serviços de coleta, varrição e destinação final 
de resíduos sólidos, por se tratarem de parcelas integrantes de 
uma mesma ação, qual seja, gerenciamento de resíduos sólidos?, 
o posicionamento desta Secretaria tem sido pela observação e 
cumprimento do disposto no § 1º do art. 23, da Lei 8.666/93, 
consolidada pela Súmula n° 247 do Tribunal de Contas da União2, isto 
é, pelo parcelamento do objeto, sempre que possível, em razão de: 

1. não existir impedimento técnico na execução das atividades de 
coleta de resíduos sólidos urbanos – RSU, varrição manual e operação 

                                                           
2 Súmula n° 247 – TCU: “É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 

divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, 

tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 

capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 

relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade.” 
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e manutenção de aterro por empresas distintas, vez que os serviços 
não são interdependentes e utilizam equipamentos e mão de obra 
diferenciados; 

2. haver a possibilidade de se deflagrar uma única licitação, em 
lotes, separados, no mínimo, entre prestação de serviços de: coleta de 
RSU; coleta de resíduos recicláveis; coleta de RSS3; varrição manual ou 
mecânica; serviços congêneres, incluindo coleta de entulhos; e 
operação e manutenção de aterro. 

Observa-se que a construção e implantação do aterro, assim como a 
recuperação de áreas ambientalmente degradadas são classificadas 
como obras de engenharia, não se enquadrando, portanto, em serviços 
contínuos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Desta feita, 
não podem ser licitados na modalidade pregão, em razão de 
demandarem uma gama de projetos, cálculos, estudos e licenciamentos 
ambientais complexos e qualificação técnica específica e rigorosa; 

3. não haver “ganhos de escala” na indivisibilidade, diante da 
impossibilidade de se compartilhar equipes e equipamentos entre as 
atividades, sem prejuízo da qualidade dos serviços; 

4. aumentar a concorrência e, consequentemente, a oferta de 
preços mais competitivos, beneficiando o erário municipal. 

A segunda dúvida levantada: é possível a declaração de situação 
emergencial visando a contratação de serviços coleta de lixo, 
varrição, e gerenciamento de resíduos sólidos?, merece análise sob 
duas visões, indiretamente interligadas: 

A primeira delas diz respeito ao conceito de gerenciamento de resíduos 
sólidos estatuído na Política Nacional de Resíduos Sólidos -  Lei 
12.305/10: 

Art. 3º, X 

gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações 
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta 

Lei;  

                                                           
3 Resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde. 
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Trata-se, pois, do planejamento estratégico que orientará as ações 
descritas no dispositivo legal acima, para que se obtenha o resultado 
final esperado de manejo e tratamento adequados dos resíduos sólidos, 
em todas as suas espécies, inclusive as resultantes das atividades de 
varrição, capina, poda de árvores, etc., conjugadas com os melhores 
princípios de saúde pública, economia, engenharia, conservação dos 
recursos naturais e outras considerações ambientais. 

A inexistência de um gerenciamento efetivo, calcado em levantamentos 
e dados concretos e específicos do município, fatalmente acarretará, 
em algum (ou alguns) momento, situações de paralisações das 
atividades tidas como essenciais e contínuas, expondo o município a 
riscos iminentes de danos à saúde pública e ao meio ambiente, em 
razão da ausência de coordenação e controle sobre um conjunto de 
serviços que demandam logística complexa e não rápida de se 
estruturar. 

Destarte, gerenciamento de resíduos sólidos é pré-requisito essencial 
para que se obtenha ordenamento, continuidade e efetividade na 
execução dos serviços de limpeza pública e de manejo e tratamento de 
resíduos sólidos.  

O segundo ângulo dessa análise traz à tona o aspecto jurídico da 
contratação com dispensa de licitação, quando presente situação 
emergencial ou de calamidade pública, nos termos do inc. IV do art. 24 
da Lei 8.666/93. 

Sem discorrer sobre os vários conceitos que esses termos carreiam, 
citam-se trechos de Acórdãos do TCU que abordaram a temática, cuja 
inteligência é partilhada pelo autor Marçal Justem Filho, conforme se 
depreende de trecho da sua obra “Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos – 17ª Edição”, transcrito na sequência: 

 

Assim, de acordo com o novo entendimento desta Corte, a 
contratação direta também seria possível quando a situação de 
emergência decorresse da falta de planejamento, da desídia 
administrativa ou da má gestão dos recursos públicos (sic), pois, a 
“inércia do servidor, culposa ou dolosa, não pode vir em prejuízo 
de interesse público maior a ser tutelado pela Administração. 
(Acórdão 46/2002 – Plenário) (Acórdão 2.369/2009, Plenário, 
rel. Min. Benjamin Zymler). 
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De fato, tenho defendido a necessidade de se separar a ausência 
de planejamento da contratação emergencial propriamente dita, 
pois entendo que a contratação emergencial se dá em função da 
essencialidade do serviço ou bem que se pretende adquirir, pouco 
importando os motivos que tornam imperativa a imediata 
contratação. (Acórdão 1.599/2011, Plenário, rel. Min. Ubiratan 
Aguiar) 

 

Atualmente, prevalece a orientação de que a falha administrativa, 
que possa ter conduzido à situação de emergência, não legitima o 
sacrifício de direitos e interesses cuja satisfação dependa de uma 
contratação imediata. Deve ser realizada a contratação direta, com 
a punição dos responsáveis pela ausência de adoção tempestiva 
das providências pertinentes à licitação.4 

Continuando sua exposição sobre o tema, o Prof. Marçal reassenta a 
necessidade de “limitação à contratação por emergência ao mínimo 
necessário”, asseverando tratar-se, sob certo ângulo, de aplicação do 
princípio da proporcionalidade, no sentido de que a providência a ser 
adotada deve ser a mínima necessária para assegurar a eliminação da 
emergência 5. 

Portanto, conquanto a regra imposta no citado dispositivo legal 
determine restritas condições para contratação emergencial, tais como 
limitação ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa às 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos, o ilustre Professor 
reitera a necessidade de se reconhecer que a contratação envolve a 
ponderação de interesses segundo o princípio da proporcionalidade, 
pontuando: 

As limitações impostas às contratações por emergência têm de ser 
interpretadas em face do interesse a ser tutelado. Bem por isso, 
todas as regras do inc. IV são instrumentais à proteção de 
interesses almejados pelo Estado. Não possuem fim próprio e 
autônomo. Não podem ser aplicadas sem consideração aos fins 
buscados e tutelados. Por isso, o próprio limite de 180 dias deve 
ser interpretado com cautela. Afigura-se claro que tal 
dimensionamento pode e deve ser ultrapassado, se essa 

                                                           
4 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 17ª Edição, item 9.3.4, pg. 480. 

5 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 17ª Edição, item 9.6, pg. 485. 
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alternativa for indispensável a evitar o perecimento do interesse a 
ser protegido.6 

Outro Acórdão do TCU acompanha este entendimento: 

9.1.1 comunicar ao Comitê Gestor da Operação de Reconstrução 

e à Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco que, com fulcro 

na jurisprudência do TCU, o limite de 180 dias referido no inciso IV 

do art. 24 da Lei 8.666/93 pode ser ultrapassado quando o objeto 

contratual a ser executado além desse prazo preencher as 

seguintes condições do referido dispositivo legal: “urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos e particulares” s “somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial 

ou calamitosa”. 

Acórdão 3238/2010 – Plenário – rel. Min. Benjamin Zymler. 

 

Assim, em caso de necessidade de contratações emergenciais, 
decorrente da inércia do gestor responsável na implantação e 
efetivação do gerenciamento dos resíduos sólidos, esta Especializada 
se apoia nos posicionamentos abaixo transcritos, defendido pelo 
renomado Prof. Marçal Justem Filho7 e exposto na Orientação 
Normativa 11/2009 da AGU, respectivamente: 

Na ausência de licitação tempestiva por falha administrativa, 
havendo riscos de lesão a interesses, a contratação deve ser 
realizada, punindo-se o agente que não adotou as cautelas 
necessárias. (GRIFADO) 

A contratação direta com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei 
8.666, de 1993, exige que, concomitantemente, seja apurado se a 
situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia 
ou má gestão, hipótese que, quem lhe deu causa será 
responsabilizado na forma da lei. (GRIFADO) 

 

                                                           
6 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 17ª Edição, item 9.6.1, pg. 485. 

7 Comentários  à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 17ª Edição, item 9.3.1, pg.479. 
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  Por óbvio, não há que se falar em penalização ao Gestor 
Público, na dispensa de licitação para evitar provável situação de 
calamidade pública, quando esta ocorrer por fatos alheios à sua 
competência. 

 

1. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, a SECRETARIA DE 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTAD DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno: 

 

1. Responder ao Consulente (Sr. Edgar José Gomes): 

a) quanto à questão “b”, tendo em vista que não se vislumbra perda 
de economia de escala e prejuízo para o conjunto ou complexo, não ser 
possível declarar a indivisibilidade dos serviços de coleta, varrição e 
destinação final de resíduos sólidos, vez que a regra legal do § 1º do 
art. 23, da Lei 8.666/93, consolidada pela Súmula n° 247 do TCU, 
obriga o parcelamento do objeto visando à ampliação da 
competitividade; 

b) quanto à questão “c”, ser possível a declaração de situação 
emergencial para contratação direta dos serviços de coleta de lixo, 
varrição e gerenciamento de resíduos sólidos, desde que presentes os 
requisitos do art. 24, IV, da Lei 8.666/93: 

b.1) ainda que decorrente de desídia, inércia ou má gestão 
administrativa, cujo objeto deverá ser limitado aos serviços estritamente 
necessários à prevenção ou correção de prováveis danos advindos da 
situação calamitosa, sem prejuízo da responsabilização, na forma da lei, 
a quem tenha dado causa à situação emergencial; 

b.2) para além de 180 dias, quando comprovado que, mesmo 
envidando todos os esforços no sentido de deflagrar a licitação, esta, 
por questões alheias à sua competência de gestão, não pode ser 
concluída dentro do prazo concedido pela Lei 8.666/93. 

 

IV – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
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10. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 

4840/2017 (fls. 58/61), corroborou com as manifestações das unidades 

técnicas supratranscritas, conforme abaixo transcrito: 

 

Os pareceres proferidos previamente pelas Secretarias de Licitações e 
Contratos (SLC) e Fiscalização de Obras e Serviços e Engenharia 
(SFOSEng) exploram o assunto de forma eficiente e oferecem 
respostas próprias às indagações apresentadas pelo consulente.  

Apresenta-se os argumentos abaixo apenas como reforço às razões 
oportunamente oferecidas pelas Especializadas, bem como para 
justificar breves discordâncias pontuais à frente ressaltadas. 

A primeira questão em análise foi formulada nos seguintes termos: 

a) em caso de atendimento a medidas liminares deferidas e que 
consignem a contratação de serviços ou a aquisição de bens é 
possível o reconhecimento ou declaração de situação emergencial, 
na forma preconizada no art. 24, IV da Lei Federal n.º 8666/93? 

 

A modalidade de dispensa de licitação veiculada no artigo 24, IV, da Lei 
nº 8.666/93 encontra no próprio dispositivo seus requisitos. O fator que 
cria o ensejo para a dispensa em questão é a verificação concreta de 
emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência 
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares8. 

                                                           
8 Art. 24.  É dispensável a licitação: 

I – (...); 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
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A decisão judicial determinadora de providências em prazo certo não 
consubstancia necessariamente panorama de emergência apto a 
autorizar a dispensa do procedimento licitatório. Nos limites do caso 
concreto, caberá ao gestor, discricionariamente, optar entre as opções 
que a lei lhe confere para o cumprimento do comando judicial. Se 
presentes os requisitos para a dispensa do certame, nos termos 
previstos no art. 24, VI, da Lei nº 8.666/93, poderá o gestor realizar a 
contratação emergencial, ou não, caso opte por suprir a demanda por 
meio de regular processo licitatório. 

É evidente que o prazo fixado na decisão judicial deve ser estritamente 
observado. Impende observar, contudo, que a necessidade de atender 
ao lapso judicialmente fixado não cria situação de emergência apta a 
dispensar procedimento licitatório. Diante da obrigação de atender ao 
comando emanado da justiça, cabe ao gestor observar a realidade 
subjacente ao caso. Conforme já ressaltado acima, se a situação 
concreta caracteriza panorama emergencial ou calamitoso, o gestor 
poderá dispensar a concorrência pública, nos termos do art. 24. IV, da 
Lei nº 8.666/93. 

Murillo Giordan Santos, teceu importantes considerações ao tratar sobre 
o tema em artigo publicado na Revista de Direito Administrativo9, 
publicação da qual extrai-se o seguinte excerto: 

A existência de determinação do Poder Judiciário (sentença, 
antecipação de tutela ou liminar), com prazo imediato ou exíguo de 
cumprimento, não pode, por si só, justificar a utilização da contratação 
emergencial para o seu atendimento.  

Dessa forma, se no caso concreto que originou a determinação judicial 
não estiverem presentes os requisitos necessários para a contratação 
emergencial, deve o gestor público escolher outro meio cabível de 
contratação direta ou realizar a licitação. 

Resta claro, pois, que a emergência legitimadora da dispensa de 
licitação exsurge dos fatos concretos, não da determinação judicial.  

Destaca-se, também, trecho da manifestação oferecida pela Secretaria 
de Licitações e Contratos, no ponto em que assevera o seguinte: 

O tema do uso da contratação emergencial para o cumprimento de 
decisão judicial já foi objeto de apreciação por parte deste Tribunal no 
Processo nº 12133/15, sendo exarado o AC-CON nº 002/16 possuindo 
a seguinte ementa:  

                                                           
9 RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 135-162, set./dez. 2014 
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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. 
 
Desta feita, restou consignado que, uma vez que a Administração 
Pública tenha sido condenada pelo Poder Judiciário à realização de 
obrigações de fazer que envolvem muitas vezes a aquisição de bens e 
serviços, há ao mesmo tempo a obrigação de atender o comando 
judicial como também observar os comandos legais pertinentes às 
contratações públicas. 

Dessa forma, consente o Ministério Público com a resposta formulada 
pela Secretaria de Licitações e Contratos, no sentido de que, desde que 
presentes os requisitos consignados no art. 24, IV, da Lei nº 
8.666/1993, a dispensa do procedimento licitatório é cabível para o 
atendimento de comando judicial que determine a contratação de 
serviços ou a aquisição de bens.  

Passa-se à análise da segunda questão, abaixo colacionada: 

 b) é possível que se reconheça serem indivisíveis os serviços de 
coleta, varrição e destinação final de resíduos sólidos, por se tratarem 
de parcelas integrantes de uma mesma ação, qual seja, gerenciamento 
de resíduos sólidos? 

 

Estabelece o art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/9310 a necessidade se dividir 
                                                           
10Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão 

determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 

I – (...); 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400025-17-resultado.docx 
 

14 

 

os serviços efetuados pela Administração em tantas parcelas quantas 
se comprovarem técnica e economicamente viáveis, tendo-se em vista 
o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. 

Sobre a questão, Marçal Justen Filho destaca o seguinte:  

O art. 23, §1°, impõe o fracionamento como obrigatório. A regra retrata 
a vontade legislativa de ampliar a competitividade e o universo de 
possíveis interessados. O fracionamento conduz à licitação e 
contratação de objetos de menor dimensão quantitativa, qualitativa e 
econômica. Isso aumenta o número de pessoas em condições de 
disputar a contratação, inclusive pela redução dos requisitos de 
habilitação (que serão proporcionados à dimensão dos lotes). Trata-se 
não apenas de realizar o princípio da isonomia, mas da própria 
eficiência. A competição produz redução de preços e se supõe que a 
Administração desembolsará menos, em montantes globais através da 
realização de uma multiplicidade de contratos de valor inferior do que 
pela pactuação de contratação única. (Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos, 16ª Edição, p. 366). 

No ponto, a análise da Secretaria de Fiscalização de Obras de Serviços 
de Engenharia é bastante pertinente quando, com fundamento no 
posicionamento insculpido na Súmula 247 do TCU11, caracteriza como 
independentes os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, 
varrição manual e manutenção de aterros. 

Diante da não interdependência dos serviços citados no 
questionamento ora em análise, considerando também que a Lei nº 
8.666/93 coloca como regra o fracionamento da licitação, tendo em vista 
os benefícios que normalmente a providência proporciona à 
competitividade e ao erário, o Ministério Público de Contas endossa a 

                                                                                                                                                                          
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 

licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.  

11 Súmula nº 247 TCU: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço 

global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda 

de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes 

que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as 

exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 
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resposta negativa formulada pela Secretaria de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia para a segunda questão formulada pelo 
consulente. 

A última questão pendente de estudo se apresenta nos moldes 
seguintes: 

c) é possível a declaração de situação emergencial visando a 
contratação de serviços coleta de lixo, varrição, e gerenciamento de 
resíduos sólidos? 

A resposta ao questionamento apresentado mais uma vez passa pela 
análise da situação fática, a ser realizada pelo gestor em cotejo com os 
requisitos estabelecidos no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. O dispositivo 
salientado em nenhum momento excepciona os serviços de coleta de 
lixo, varrição ou gerenciamento de resíduos sólidos. Caso se constate 
realidade emergencial, com risco de prejuízo ou comprometimento da 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, pode a Administração Pública valer-se de 
dispensa de licitação para a contratação dos serviços em destaque. 

A SFOSEng destaca, ainda, dois pontos relativos à questão em análise. 

A Secretaria pondera que mesmo a emergência causada pela falta de 
planejamento, desídia ou má gestão, pode ensejar a contratação direta 
nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilização do gestor inerte ou desidioso.  

Aduz, ainda, a possibilidade de que a contratação emergencial se 
estenda para além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado pelo 
art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, fundando a compreensão exposta em 
posicionamento doutrinário.  

Compreende o Ministério Público que a inclusão destes tópicos na 
resposta extrapola o escopo da consulta, expandindo a resposta a 
particularidades não exploradas pelo consulente.  

Ademais, a inclusão do posicionamento trazido pela Secretaria relativo 
à extrapolação do prazo máximo para contratos emergenciais previsto 
no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, importaria em temerária normatização 
de questão notadamente excepcional e de aplicação casuística por 
essência. 

Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público de Contas pelo 
oferecimento ao consulente das seguintes respostas: 

1 – Quanto à questão ‘a’, que a regra no ordenamento jurídico brasileiro 
é a realização de licitação. Contudo, se estiverem presentes os 
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requisitos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, não haverá óbice à 
utilização da contratação emergencial para cumprimento de decisão 
judicial. 

2 – Quanto à questão ‘b’, que, tendo em vista não se vislumbrar perda 
de economia de escala e prejuízo para o conjunto ou complexo, não é 
recomendável o reconhecimento da indivisibilidade dos serviços de 
coleta, varrição e destinação final de resíduos sólidos, vez que a regra 
legal do art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93 obriga o parcelamento do objeto 
visando a ampliação da competitividade. 

3 – Quanto à questão ‘c’, que é possível a declaração de situação 
emergencial para contratação direta dos serviços de coleta de lixo, 
varrição e gerenciamento de resíduos sólidos, desde que presentes os 
requisitos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. 

11. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

12. Preliminarmente, verifica-se que a presente consulta atende aos 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal, vez que: a) o consulente possui legitimidade ativa; b) contém a 

indicação precisa do seu objeto; c) está acompanhada do parecer do órgão de 

assistência jurídica/técnica da autoridade consulente; e d) está compreendida 

no rol de competência deste Tribunal. 

13. Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não 

possui nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, 

não incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento 

Interno desta Corte de Contas. 
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14. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo 

conhecimento da presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

II – DO MÉRITO 

15. Em seu primeiro questionamento, o consulente indaga a esta 

Corte de Contas o seguinte: 

a) em caso de atendimento a medidas liminares deferidas e que 
consignem a contratação de serviços ou a aquisição de bens é possível 
o reconhecimento ou declaração de situação emergencial, na forma 
preconizada no art. 24, IV, da Lei Federal nº 8666/93? 

16. Pontue-se que, muito embora as manifestações da Secretaria de 

Licitações e Contratos e Ministério Público de Contas se alinhem com o 

entendimento desta relatoria, já houve a manifestação por parte do Tribunal a 

respeito da referida questão, conforme se constata da análise do Acórdão 

Consulta AC-CON nº 002/2016: 

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. (grifos nosso) 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400025-17-resultado.docx 
 

18 

 

17. Conforme decidido por esta Corte de Contas no acórdão 

supracitado, a simples existência de decisão judicial, em caráter liminar, não 

impede a realização do devido procedimento licitatório, motivo pelo qual a 

dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, apenas 

poderá ser adotada quando presentes os requisitos ali previstos. 

18. Por oportuno, e em consonância com a manifestação acima 

colacionada aos autos, transcreve-se as esclarecedoras considerações do 

Ministério Público de Contas sobre o tema: 

A decisão judicial determinadora de providências em prazo certo 
não consubstancia necessariamente panorama de emergência apto 
a autorizar a dispensa do procedimento licitatório. Nos limites do 
caso concreto, caberá ao gestor, discricionariamente, optar entre as 
opções que a lei lhe confere para o cumprimento do comando 
judicial. Se presentes os requisitos para a dispensa do certame, nos 
termos previstos no art. 24, VI, da Lei nº 8.666/93, poderá o gestor 
realizar a contratação emergencial, ou não, caso opte por suprir a 
demanda por meio de regular processo licitatório. (grifos nosso) 

19. Diante do exposto, e não existindo razões para uma reanálise do 

entendimento expresso no Acórdão Consulta AC-CON nº 002/2016, esta 

relatoria manifesta-se pelo encaminhamento da referida decisão, bem como da 

proposta de voto que o fundamenta, ao consulente, deixando de responder ao 

questionamento presente no item “a”, por já encontrar resposta em decisão 

desta Corte. 

20. No tocante ao segundo questionamento, indaga o consulente 

se: 

b) é possível que se reconheça serem indivisíveis os serviços de coleta, 
varrição e destinação final de resíduos, por se tratarem de parcelas 
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integrantes de uma mesma ação, qual seja gerenciamento de resíduos 
sólidos? 

21. A respeito do referido questionamento, a Secretaria de 

Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, com propriedade, asseverou 

que, por não se vislumbrar perda de economia de escala e prejuízo para o 

conjunto ou complexo, não é possível declarar a indivisibilidade dos serviços de 

coleta, varrição e destinação final de resíduos sólidos, tendo em vista que a 

regra legal do § 1.º do art. 23 da Lei 8.666/93, bem como o entendimento 

exposto na Súmula 247 do TCU, obrigam o parcelamento do objeto visando à 

ampliação da competitividade. 

22. Entre os argumentos utilizados pela unidade técnica para justificar 

a divisibilidade dos objetos acima mencionados, cabe destacar o seguinte: 

1. não existir impedimento técnico na execução das atividades de coleta 
de resíduos sólidos urbanos – RSU, varrição manual e operação e 
manutenção de aterro por empresas distintas, vez que os serviços não 
são interdependentes e utilizam equipamentos e mão de obra 
diferenciados; 

23. De acordo com o mencionado art. 23, § 1.º, da Lei 8.666/93: 

§ 1.º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia escala. 

24. A respeito do referido comando legal, a doutrina pontua que de 

fato impõe-se o fracionamento como obrigatório, exceto nos casos em que o 

objeto, por questões técnica, seja indivisível, bem como nas hipóteses em que 

referido fracionamento importe em perda da economia de escala, quando então 
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o fracionamento resultará em um maior dispêndio para a Administração 

Pública. 

25. Conforme leciona Marçal Justen Filho: 

A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e 
econômica. Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso 
não for viável ou, mesmo, recomendável. O fracionamento em lotes 
deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é 
possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em contratações 
diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução 
satisfatória. Se a Administração necessitar adquirir um veículo, não teria 
sentido licitar a compra por partes (pneus, chassis, motor etc.). Mas 
seria possível realizar a compra fracionada de uma pluralidade de 
veículos. Em suma, o impedimento de ordem técnica significa que a 
unidade do objeto a ser executado não pode ser destruída através do 
fracionamento.12 

26. Não parece ser esse, contudo, o caso dos autos, onde segundo 

exposto pela Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, os 

serviços de coleta, varrição e destinação final de resíduos sólidos não são 

considerados indivisíveis, podendo ser licitados em lotes ou mesmo 

procedimentos distintos. 

27. Nesses termos, cabe responder ao consulente que, tendo em 

vista não se vislumbrar perda de economia de escala e prejuízo para o 

conjunto ou complexo, não se afigura possível, em regra, o reconhecimento da 

indivisibilidade dos serviços de coleta, varrição e destinação final de resíduos 

sólidos, vez que a regra legal do art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93 obriga o 

parcelamento do objeto visando a ampliação da competitividade. 

                                                           
12 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16 ed – p. 366. 
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28. Por fim, com relação ao questionamento descrito na alínea “c”, 

indaga o consulente se: 

c) é possível a declaração de situação emergencial visando a contratação de 
serviços coleta de lixo, varrição, e gerenciamento de resíduos sólidos? 

29. Pontue-se que, a esse respeito, tanto a Secretaria de Fiscalização 

de Obras e Serviços de Engenharia, quanto o Ministério Público de Contas, são 

uníssonos em afirmar que seria possível referida declaração, desde que 

configuradas as situações fáticas previstas no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, uma 

vez que o dispositivo legal não excepciona os serviços de coleta, varrição e 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

30. Afirme-se que esta relatoria não discorda do referido 

entendimento, tornando-se desnecessária novas considerações a respeito do 

referido questionamento, cabendo a resposta ao consulente de que é possível 

a declaração de situação emergencial para contratação direta dos serviços de 

coleta de lixo, varrição e gerenciamento de resíduos sólidos, desde que 

presentes os requisitos do art. 24, IV, da Lei 8.666/93. 

31. Pondere-se, por fim, que a unidade técnica sugere responder ao 

consulente, ainda no tocante ao terceiro questionamento, que a declaração de 

emergência poderá ser realizada ainda que a situação decorra de desídia, 

inércia, ou má-gestão, hipótese na qual caberá a responsabilização do agente 

público que lhe deu causa, bem como que a contratação emergencial poderá 

superar 180 dias, quando presentes questões que assim a justifiquem. 

32. A esse respeito, o Ministério Público de Contas reputou ser 

impertinente referidas respostas, por extrapolarem o âmbito do objeto 

consultado. 
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33. Afirme-se que esta relatoria corrobora apenas parcialmente com o 

órgão ministerial quanto a este ponto uma vez que, embora repute ser 

inoportuna a resposta ao consulente de que a contratação emergencial poderá 

superar 180 dias entende pertinente a resposta de que a declaração de 

emergência poderá ser realizada ainda que a situação decorra de desídia, 

inércia, ou má-gestão, hipótese na qual caberá a responsabilização do agente 

público que lhe deu causa 

34. Diante de todo o exposto, amparado na fundamentação supra, e 

corroborando as manifestações da Secretaria de Controle Externo e do 

Ministério Público de Contas, nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, 

com redação acrescida pela Lei 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, 

regulamentado pela Resolução Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi 

disciplinado pela Portaria n. 557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a 

minuta de Acórdão Consulta que submeto à sua deliberação. 

35. É a Proposta de Decisão. 

 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 25 de agosto 

de 2017.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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