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EMENTA: Concurso Público. Contratação de

instituição para a organização e realização do certame.

Dispensa de Licitação. Possibilidade. Obediência ao

artigo 24, XIII, da Lei n° 8.666/93. Observância aos

princípios constitucionais e administrativos.

Vistos, oralmente expostos e discutidos os presentes autos

de n° 02614/04, onde o Sr. Edmar de Souza Moura, Secretário Municipal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Município de ANÁPOLIS, encaminha

consulta a este Tribunal de Contas dos Municípios indagando acerca da

possibilidade de contratar, mediante dispensa de licitação, a Fundação

Universidade Estadual de Goiás para realizar o concurso público de

provimento de cargos afetos à rede municipal de ensino.

Na exordial, o consulente argumenta ser imprescindível a

realização do concurso público, pois até então muitos professores possuem

vínculo precário com o Município, e que por ser ano eleitoral, a realização de

procedimento licitatório para contratar os serviços de organização e gestão do

concurso público pode inviabilizar o certame.

Aduz ainda que a FUEG - Fundação Universidade Estadual

de Goiás detém amplo conhecimento nesse ramo e é uma instituição sem fins

lucrativos.

Rua 68 n° 727, Centro. Fone: (62) 2	 2. Fax: (62) 223-9011, CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO
www.tcm.go.gov.br



Estado de Goiás
Tribunal de Contas dos Municípios

RESOLUÇÃO CONSULTA RC N°

1 0	 / 0 4
Contrariamente ao determinado na Resolução Normativa n°

002/01, a consulta não foi acompanhada pelo parecer jurídico da assessoria
municipal.

A Superintendência Jurídica deste Tribunal, mediante

Parecer n° 0181/2004, fls. 005/007, constatou que a presente consulta versa

sobre caso concreto, e portanto, teceu apenas alguns comentários a respeito do
terna consultado.

Nesses comentários, a Superintendência Jurídica citou o

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido no

Inquérito Público Federal n° 152-1-DF, onde o ex-Presidente do TRT da P

Região foi indiciado por contratar empresa para a realização de concurso

público sem observância da Lei de Licitações. O STJ julgou improcedente a

acusação, por entender que a conduta do denunciado subsume-se ao artigo 89
da Lei n° 8.666/93.

Citou ainda o comentário feito pelo doutrinador Jorge

Ulisses Jacoby Fernandes na obra Contratação Direta sem Licitação, 4 a ed.,
Brasília Jurídica, 1999, p. 315, de que o Tribunal de Contas da União

considera obrigatório o processo licitatório para a contratação de instituição
para a realização de concurso público. 	
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Ao final, concluiu que deverão ser rigorosamente 

/
obedecidos

os requisitos contidos no artigo 24, assim como deverão ser cumpridas as

formalidades relatadas no artigo 26, e exigida a documentação elencada nos

artigos 28 a 31 da Lei n° 8.666/93. Lembrou ainda que o TCU estabeleceu que

a taxa de inscrição em concurso deve cobrir apenas os custos do certame

(Processo n° 012.919/94-2, DOU de 15/04/1996).

Não obstante a presente consulta versar sobre caso concreto,
a 4a Auditoria Financeira, Orçamentária, Contábil, Operacional e Patrimonial

deste Tribunal, no Parecer n° 009/2004, acostado às fls. 008/012, considerou

pela necessidade de esclarecimento ao consulente acerca dos fatos relatados, e

pugnou pela possibilidade de contratação de empresa, via dispensa de

licitação, para a realização do concurso público da Secretaria Municipal de

Educação de Anápolis desde que a instituição atenda os requisitos legais
atinentes à espécie.

O Ministério Público Especial junto a esta Corte, no Parecer
n° 2393/04, fls. 013/016, manifestou-se no sentido de que para a contratação
de instituição, visando a elaboração e execução de concurso público para o

preenchimento de cargos na Secretaria de Educação no Município de Anápolis,

poderá o responsável efetuar ou não procedimento ficitatório prévio,

ressalvando que uma eventual contratação direta, com fulcro no artigo 24

XIII, da Lei n° 8.666/93, somente prosperará se verificadas".cumpridas toda s.
as exigências que o caso requer, cumprindo ao Achninisdador 	 lico, face a
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notória viabilidade de competição entre entidades que prestam serviços 

dessanatureza, agir com bastante probidade e eficiência, lembrando que estará
obrigado a promover licitação quando o critério da escolha não puder ser
demonstrado sem ferir, em especial, os princípios da impessoalidade e
moralidade.

Diz a Lei Federal n° 8.666/93:

"Art. 24. E dispensável a licitação:

XIII- na contratação de instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético profissionale não tenha fins
lucrativos;

E mais

Artigo 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do artigo
17 e nos incisos III a XXIV do artigo 24, as situações de
inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente

justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do artigo 8° deverão ser comunicados dentro de três
dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição
para eficácia dos atos.

\IP?Parágrafo único. O processo de dispensa, 	 de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,

rstruido, no que couber, com Mes eleingitfos:

I,
/ 
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1- caracterização da situação emergencial ou calamitosa

que justifique a dispensa, quando for o caso;

razão da escolha do fornecedor ou executante;

justificativa do preço .

IV- documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos

quais os bens serão alotados.

Destacou ainda, aquele órgão ministerial, que nesta órbita,

insurgem-se como relevantes a adoção de medidas complementares, indicadas

inclusive pelo próprio TCU, como: 1. Efetuar uma pré-qualificação das instituições

aptas a executar oo serviço a ser contratado (Dec. N° 69/93); 2. Levantar estimativa

se custos da realização dos concursos públicos visando uma justa fixação do preço a

ser contratado; 3. As taxas de inscrição pagas pelos candidatos deverão ser

recolhidas ao tesouro municipal; 4. Quando verificadas duas ou mais instituições

com condições idênticas para a contratação, verificar como critério de desempate, a

que propuser o menor preço conquanto mais adequado seria que a justificativa da

escolha do contratado tivesse sempre relação com a capacidade da instituição e o

serviço a ser prestado; 5. Observar que os requisitos da Lei são intuitu personae,

obrigando a instituição à execução direta do objeto contratual.

Na peça vestibular, o consulente alega que a FUEG-

Fundação Universidade Estadual de Goiás é uma entidade sem fins lucrativos,

e que portanto, parece possível a sua contratação através de dispensa de

licitação.
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I O 4/ 0 4Via de rega, é obrigatória a realização de procedimento
licitatório para a contratação de instituição para a execução de concurso
público para o provimento de cargos na Administração Pública, pois existem
várias instituições com renomado Imow how no assunto, mas com custos
diferenciados.

Todavia, se houver alguma instituição que atenda aos

requisitos estabelecidos no inciso XIII do artigo 24 da Lei n° 8.666/93 — as

exigências devem ser robustamente comprovadas — e caso não fique

configurado descumprimento aos princípios constitucionais da eficiência,

economicidade, probidade e impessoalidade, a mencionada instituição poderá

ser contratada mediante dispensa de licitação, desde que observadas as

formalidades constantes no artigo 26 da Lei n° 8.666/93, e sejam apresentados

os documentos relacionados nos artigos 28 a 31 do mesmo diploma legal.

Diante do exposto,

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO

ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes do seu Colegiado, com

base nos posicionamentos acima citados, manifestar ao consulente o

entendimento no sentido de que para a contratação de entidade para a

realização de concurso público, pode ostrador Públi valer-se da
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dispensa de licitação, desde que sejam rigorosamente atendidos os requisitos

estabelecidos no inciso XIII do artigo 24, assim como as formalidades citadas

no artigo 26 e a documentação elencada nos artigos 28 a 31 da Lei n°

8.666/93, observando-se ainda os princípios constitucionais e administrativos

pertinentes.

É de grande valia mencionar novamente que a taxa de

inscrição em concurso público deve cobrir apenas os custos do certame, sob

risco de cercear a participação da camada da população menos provida de

recursos financeiros.

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos. 
O AIA 2004

Presidente:  --lv-CPOJV-vn.141-J	 Relator: 	

Conselheiros participantes da votação:

Fui presente* tti Procurador Geral de Contas   
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PROCESSO	 : 02614/04.
I NTERESSADO : MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
ASSUNTO	 :CONSULTA

PARECER JUR N° 0181/2004.

O Sr. Edmar de Souza. Moura, Secretário Municipal de
Educação Ciência e Tecnologia do Município de Anápolis, vem através
dos presentes autos consultar este Egrégio Tribunal acerca da
legalidade de se contratar a Fundação Universidade Estadual de
Goiás- FUEG, instituição pública sem fins lucrativos, com notável
experiência na realização de concursos públicos, com dispensa de
licitação, para a realização de concursos público para suprir a falta de
profissionais de	 educação, proporcionando assim, uma melhor
qualidade de ensino, sem que haja infringência à legislação e com uma
significativa economia de recursos financeiros para o Município.

Alega o Consulente que é necessário a realização
imediata de um concurso público para preenchimento das vagas
existentes na Secretaria de Educação e por ser ano eleitoral torna-se
exíguo o prazo para sua realização.

Instada a pronunciar-se esta Superintendência Jurídica
tendo em vista o estabelecido no artigo 2° da Resolução Normativa n°
007/98 e considerando-se tratar a presente consulta de caso concreto,

tecerá alguns comentários acerca da questão levantada na peça
exordial, visando apenas a colaboração com Q riqbre consulente.

O Superior Tribunal de Justiça, no Inquérito Público
Federal n° 152-1-DF, Autor: Ministério Público Federal; Indiciado: José
Maria de Mello Porto, ex- Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 1 a Região, no qual a denuncia foi oferecida sob a alegação de que o
RUA 68 NP 72 7 - CENTRO - FONE 216-6162 - FAX 2250525 CEP . 74055-100 - GO/ÃN1A -GO
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indiciado, celebrou contratos com a empresa ACCESS- Seleção,
Recrutamento e A perfeiçoamento de Recursos Humanos Ltda,
visando à realização de concursos públicos para provimento de cargos
integrantes do quadro funcional da Corte Trabalhista da 1 a Região,
sem observância da lei de licitações. Entendendo aquele Tribunal
Superior que a conduta do denunciado subsume-se ao artigo 89 da Lei
de Licitações, julgou a acusação improcedente.

O acusado ao apresentar sua resposta alegou qe a
própria lei n° 8.666/93 dispensa a licitação na contratação de serviuços
até 5% do limite da carta- convite ( art. 24, inc. II, c/c alínea a, inc. II
do art. 23 da Lei de Licitações) e que os concursos foram gastos sem
qualquer gastos para os cofres públiCos.

Nos contratos firmados pelo Tribunal Regional doTrabalho da a Região, os candidatos pagavam as taxas de inscrição
diretamente à empresa contratada, portanto, o uso de recursos
públicos foi zero; a empresa contratada tem serviços prestados a
várias entidades públicas, conforme relatos do Presidente do TRT,
demonstrando assim notória Especialização; foi dada ampla
publicidade a todos os atos da dispensa; não houve dano ao Tesouro
Nacional e o uso da livre eleição de co-contratante pela Administração.

Na obra Contratação Direta Sem Licitação, 4a ED., Ed.
Brasília Jurídica, 1999, pág. 315, o ilustre doutrinador Jorge Ulisses
Jacob Fernandes, dispõe que o TCU entende obrigatório o processo
licitatório para a contratação de instituição para a realização de
concurso público, não cabendo a justificativa de que, sem a
arrecadação de taxas de inscrição não há gasto público envolvido.

Conforme Decisão Plenária n° 683/97- TCU- o Tribunal
Pleno entendeu que os recursos provenientes da cobrança de taxa de
inscrição, constituem receitas da União e, como tal, estão sujeitas às
normas de direito financeiro, em especial à Lei n° 4.320/64.

Após os posicionamentos citados, entendemos
pertinente, à título de colaboração e em tese, oferecer algumas
considerações sobre a matéria questionada que pelo seu teor vai ao
encontro do entendimento esposado na decisão proferida pelo STJ:
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o Município deverá observar 
criteriosamente osrequisitos cio inciso do art. 24, no qual seem ba sa rá ;

cumprir as formalidades pertinentes para adispensa de licitação ( art. 26)

exigir a documentação constante dos arts. 28 a 31.
•

O valor limite da taxa de inscrição deverá 
permitir odireito de disputar uma vaga, sem que o poder

aquisitivo resulte em meio odioso de seleção. Na
esfera Federal apontamos a existência do Decreto
n° 86.364/81 e o TCU estabeleceu que a taxa de
inscrição em concurso, deve cobrir apenas oscustos do certame ( Proc. n° 01 2.919/94-2, DOU de15.04.96).

É o parecer
"Sub censura"

SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA DO TRIBUNAL DECONTAS DOS M UNICÍPIOS, em Goiânia, 16 de março de 2004.

Márcia Cristina	 orais Terra Carvalho
Assessora Jurídica

OAB-GO 17.390

de acordo: -115--•
Valéria varpanetia

Superintendente
OAB-GO N° 8256
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ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MI NISTÉRIO PÉ RI .IC0

Processo	 :02614/04

Interessado : Município de Anápolis

Assunto	 : Paz consulta

PARECER N° 902(1

Por iniciativa do Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia do
Município 

de Anápolis, Senhor Edrnar de Souza Moura, Formalizou-se nesta
Corte a presente consulta, contendo indagação acerca da legalidade na contratação
da MEG - Fundação Universidade Estadual de Goiás, com dis nsa de licita ão,
pata a realização de concurso público visando o 

preenchimento de cargos nasescolas da rede municipal de educação.

Esclarece o consulente que tal medida faz-se necessária, em razão de 
coibiro elevado quantitativo de contratações temporárias, para o exercício da função de

professor, bem como para evitar o alcance do período eleitoral, cuja legislação
especifica veda a realização de novas contratações a partir do vindouro 

03 dejulho.

Submetida a questão ao crivo deste Ministério Público, cumpre,
p

reliminarmente, manifestar que a Resolução Normativa n° 007198, deste 
Tribunalde Contas, veda a tramitação de consulta que verse sobre caso concreto, definido

como situação real existente e centro do questionamento apresentado, 
porconstituir-se em patj ulgamento de matéria. Nesta órbita prevalece o entendimento

do E. Tribunal de Contas da União, que, nos termos da Súmula n° 110, dispõe que
as consultas interpostas naquela Corte destinam-se a dirimir dúvidas suscitadas na
aplicação de dispositivos legais e regulamentares atinentes à matéria de suacompetência, não se prestando, consequentemente, para se obter o prejulgamentode caso concreto.

Todavia, à guisa de completar a instrução processual, que se encontra na
fase final, manifesta este Órgão Ministerial sobre a matéria "em tese", sem abordar
de forma proficua os fatos específicos indicados na Inicial.
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a	 Em regra c por força do inciso XXI, artigo 37, da Constituição FederalAd
ministração Pública deve realizar licitação para a contratação de obras,

serviços, compras e alienações. Todavia, a Lei especifica --- 8.666/93 — excetuacertas si
tuações em que a dispensa do procedimento ficitatório é pertinente,

dentre elas a contratação de i nstituições sem fins lucrativos, consubstanciadano inciso XIII do artigo 24.

Por certo, consoante os Administrativas pátrios, o referido dispositivolegal tem por escopo fomentar o desenvolvimento das instituições incumbidasregimental ou cstatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desen volvimento,permitindo, de )orna indireta, que o Estado cumpra o mandamento contido noartigo 218 da Carta Magna, que o obriga a promover e incentivar o
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica.

P 
pacífico nos Tribunais Superiores e de Contas, bem como na

doutrina dominante, a exemplo do entendimento exarado pelo eminente JorgeUlisses Jacoby F
ernandes, na obra "Contratação Direta Sem Licitação", 5a

Edição (atualizada, revista e ampliada), fls.416, que a contratação de
instituições para proceder a elaboração e execução de concurso público pode
decorrer ou não de procedimento hcitatório, o que importa verificar, no
propósito de dispensar a licitação, é se a entidade escolhida su

pre todos osret. uísitos indicados no citado arti lo 24 XIII quais sejam: ser instituiçãobrasileira	
devidamente constituída; b) esteja incumbida regimental ouestalularianiente da pesquisa, do ensino ou cio desenvolvimento institucional; c)

contratada ;Mo vise lucro.
que a instituição detenha inquestionável reputação 

ético-profissional e d) que a

Neste diapasão, cumpre ressaltar, perniissa vênia, que os julgadosemanados do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Contas da
União, aludidos nos autos, acerca da contratação da empresa ACCESS, pelo
Tribunal Regiam?, do Trabalho, P Região, não se adequam "ia &mon" no caso
em comento, p

orquanto aquela empresa trata-se de sociedade civil com finslucrativos, não favorecida, por óbvio, pela permissibilidade contida no incisoXIII do citado artigo 24, que é o centro do estudo em tela.

De	 outra sorte, cumpre asserir queobrigatoriedade do certame licitatório prévio, para a
para a realização de concurso público, no caso em
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dispensa da licitação restringia-se somente na alegação de ausência de gastos
pelo poder público, no entendimento precário que o montante das taxas de
inscrição recolhido pelos candidatos diretamente à entidade realizadora do
concurso não 

constituir-se-ia em receita pública, o que afronta, inclusive,
decisões emanadas da própria Corte de Contas Fedem! (TC a' 014.861/93-3 e
DP 683/97).

Nesse sentido, releva ressaltar que o TCU, na Decisão Plenária n°
470/93, manifestou-se pela regularidade no caso concreto da contratação da
CESGRANRIO, para a realização de. concurso público, com fulcro no art. 24,
inc. XIII, da Lei n° 8.666/93.

Merece registro, também, a decisão do TCU no sentido de que a
aplicação do artigo 24, XlII, não se limita ás instituições de urna mesma esfera
de governo.

O preenchimento dos requisitos enumerados pelo dispositivo em
estudo, observadas as cautelas dispostas no artigo 26 da Lei de Licitações, não
é suficiente para garantir, em contratações desta natureza, a regularidade e
legalidade da contratação sem licitação prévia, conquanto os Princípios daEficiência, Moralidade, I mpessoalidade, Isonomia e Economicidade impõem ao
gestor público eficiente a observância de outras medidas, visando ir além das
aparências da regularidade formal da questão, porém buscando alcançar o
melhor contrato para a Administração e a satisfação plena do interesse público.

Nesta órbita, insurgem-se como relevantes a adoção de medidas
complementares, indicadas inclusive pelo próprio TCU, como: LEfetuar uma
pré-qualificação das instituições aptas a executar o serviço a ser contratado
(Dec. IV° 69/93); 2. Levantar estimativa de custos da realização dos concursos
públicos visando uma justa fixação do preço a ser contratado; 3. As taxas de
inscrição pagas pelos candidatos deverão ser recolhidas ao tesouro municipal;
4. Quando verificadas duas ou mais instituições com condições idênticas para a
contrafação, verificar, como critério (10 desempate, a que propuser o menor
preço, conquanto mais adequado seria que a justificativa da escolha do
contratado tivesse sempre relação com a capacidade da instituição e o serviço a
ser prestado; S.Observar que os requisitos da Lei são infuitu personae,
obrigando a instituição à execução direta do objeto contratual.
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Do exposto, á vista da peculiaridade do dispositivo legal em apreço,
manifesta-se o Ministério Público no sentido de que para a contratação 

deinstituição, visando a elaboração e 
execução de concurso público para opreenchimento de cargos na Secretaria de Educação do Município de 

Anápolis,poderá o responsável efetuar ou não procedimento ficitatório prévio. Ressaita-.
se, com vigor, une mia eventual contrafação direta, com fulcro no artigo 24,
inciso Mil, da Lei IV 

S.666/93, somente prosperara se verificadas e cumpridastodas as exigências que o caso requer, cumprindo ao Administrador Público,face a notória viabilidade de competição entre entidades que prestam 
serviçosdessa Wahlti<VA , agir com bastante probidade e efiei •úncia, lembrando ()ke estaráobrigado a p

romover licitação quando o critério de escolha não puder 
serdenumsnado sem ferir, em especial, os princípios da 

impessoalidade emoralidade.

É o Parecer,

MINISTÉRIO PÚBLICO, em Goiânia, aos 26 dias do mês demarço de 2.004.

Jo Gustavo At5uhyde
Pr curador de Contas

2614/Ivana
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