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ACÓRDÃO CONSULTA Nº 00025/2019 – Técnico Administrativa 

 

PROCESSO:      12998/19  

MUNICÍPIO:       GOIÂNIA 

ÓRGÃO:                        Poder Legislativo 

ASSUNTO:      Consulta 

CONSULENTE:      Romário Policarpo (Presidente da Câmara Municipal) 

CPF:                            025.784.541-08 

MPC:                                Procurador-Geral de Contas Regis Gonçalves Leite 

RELATOR:      Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna 

 

 

CONSULTA. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. 
CONTRATAÇÃO DIRETA. REQUISITOS PARA 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONSULTORIA E 
ASSESSORIA TÉCNICA. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 
CONSULTA Nº 10/2006-TCMGO. 

1. Consulta acerca da possibilidade de realização de 
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 
empresa de consultoria e assessoria técnica de notória 
especialização, com fulcro no art. 25, II e § 1°, combinado 
com o art. 13, III, da Lei n° 8666/93, com o fim de auxiliar na 
análise do plano diretor municipal, considerando a 
complexidade e a singularidade do objeto. 

2. Considerando que a atividade de análise do Plano 
Diretor Municipal pelo Poder Legislativo poderá ter natureza 
singular, previsibilidade de ocorrer a cada 10 (dez) anos, 
complexidade, abrangência e tarefa multidisciplinar, bem 
como a necessidade de notória especialização para apreciá-
lo, entende-se que não há óbice à contratação direta, por 
inexigibilidade de licitação, de profissional/empresa de 
consultoria e assessoria de comprovação dessa 
especialização decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, as quais permitam inferir 
que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato, bem 
como, cumprimento do estipulado na legislação de 
enquadramento, qual seja, art. 25, II, combinado com o art. 
13 da Lei nº 8.666/93. 

3. Revogação da Resolução Consulta nº 10/2006-TCMGO. 

 

 

Biblioteca
Revoga a RC 010/06
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Tratam os autos de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Goiânia, Sr. Romário Policarpo, acerca da possibilidade de realização de 

contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de empresa de consultoria e 

assessoria técnica de notória especialização, com fulcro no art. 25, II e § 1°, combinado 

com o art. 13, III, da Lei n° 8666/93, com o fim de auxiliar na análise do plano diretor 

municipal, considerando a complexidade e a singularidade do objeto. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

Considerando a Proposta de Decisão n. 0170/2019 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 

Relator para: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 e 32 da Lei nº 

15.958/07 c/c arts. 199 e 200 do Regimento Interno do TCMGO, conforme 

adequação realizada por esta Relatoria; 

2. RESPONDER ao consulente, quanto ao mérito, que: 

2.1. RESPOSTA: Considerando que a atividade de análise do Plano 

Diretor Municipal pelo Poder Legislativo poderá ter natureza singular, 

previsibilidade de ocorrer a cada 10 (dez) anos, complexidade, 

abrangência e tarefa multidisciplinar, bem como a necessidade de 

notória especialização para apreciá-lo, entende-se que não há óbice à 

contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 

profissional/empresa de consultoria e assessoria de comprovação 

dessa especialização decorrente de desempenho anterior, estudos, 

experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 

técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, as 

quais permitam inferir que o seu trabalho é essencial e 
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indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato, bem como, cumprimento do estipulado na legislação de 

enquadramento, qual seja, art. 25, II, combinado com o art. 13 da Lei 

nº 8.666/93.  

2.2. As atividades ligadas à assessoria para análise do Plano Diretor 

Municipal pelo Poder Legislativo poderão ter natureza singular se 

comprovado, no respectivo processo de contratação, a 

complexidade, tecnicidade, abrangência e multidisciplinariedade 

e que recomendem a necessidade profissional ou empresa com 

notória especialização, de acordo com os requisitos constantes do art. 

25, II, combinado com o art. 13 da Lei nº 8.666/93;  

3. ALERTAR que: 

3.1. Para fins de contratação direta por inexigibilidade de licitação, 

com fundamento no art. 25, II, da Lei de Licitações, deve-se observar: 

a) As hipóteses elencadas no art. 13 da Lei nº 8.666/93; 

b) A singularidade do objeto da contratação; 

c) A exclusividade e a especialidade na prestação do serviço; 

d) Justificativa técnica; 

e) Justificativa de preço; 

3.2. Antes de realizar a contratação mediante a inexigibilidade de 

licitação, o ente municipal contratante deve proceder a uma análise 

mercadológica, com o fim de buscar possíveis outras empresas ou 

fundações aptas a prestar tal assessoria; 

3.3. A contratação direta deve ser precedida de estudos e análises 

preliminares, integrantes da fase interna da contratação, de modo a 

delimitar adequadamente o objeto e justificar detidamente a escolha 

do contratado, notadamente nas situações em que for constatada 

pluralidade de profissionais ou empresas aptos à execução; 
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3.4. A eventual contratação direta não prescinde da existência de 

termo de referência ou projeto básico com as principais informações 

referentes ao objeto e ao futuro contrato, notadamente no tocante às 

etapas, prazos e produtos envolvendo a prestação dos serviços. 

3.5. A responsabilidade pela contratação direta é única e exclusiva do 

Gestor, não podendo o Tribunal de Contas adentrar no mérito 

administrativo, tendo em vista que a resposta à presente Consulta é 

em tese e direcionada a todos os Municípios Goianos com mais de 

20.000 habitantes e obrigados a elaborar o Plano Diretor, nos termos 

do art. 182, §1º, da Constituição Federal de 1988. 

4. Revogar a Resolução Consulta nº 10/2006-TCMGO. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de novembro 
de 2019. 
 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 

Relator: Flávio Monteiro de Andrada Luna 
 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 
Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo 
Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr 
Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de 
Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero 
Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis 
Gonçalves Leite. 
 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Flávio Monteiro de Andrada Luna: Cons.Daniel Augusto 
Goulart: Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim 
Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio 
Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0170/2019 – GABFMAL 

 

PROCESSO:      12998/19  

MUNICÍPIO:       GOIÂNIA 

ÓRGÃO:                        Poder Legislativo 

ASSUNTO:      Consulta 

CONSULENTE:      Romário Policarpo (Presidente da Câmara Municipal) 

CPF:                              025.784.541-08 

MPC:                             Procurador-Geral de Contas Regis Gonçalves Leite 

RELATOR:      Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna 

 
 

RELATÓRIO 

I – RELATÓRIO  

Tratam os autos de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Goiânia, Sr. Romário Policarpo, por meio da qual encaminha os seguintes 

questionamentos a esta Corte de Contas: 

a) É possível considerar os serviços de consultoria e assessoria do novo Plano 

Diretor de Goiânia, instrumentalizado no Projeto de Lei Complementar nº 

023/2019, como “serviços técnicos especializados” e de “natureza singular”, 

nos termos dos artigos 13, III, e 25, II, da Lei 8.666/93? 

b) Existindo prova documental cabal e inequívoca, devidamente instruída nos 

autos do processo administrativo, que comprove que a empresa idônea a ser 

contratada com a finalidade de auxiliar na análise, com apresentação de 

sugestões, do novo Plano Diretor de Goiânia, se enquadra perfeitamente no 

conceito de “notória especialização” (artigo 25, §1º, Lei nº 8.666/93), poderia 

a Câmara Municipal de Goiânia deflagrar procedimento de contratação direta 

por inexigibilidade de licitação, conforme autorizado pelo artigo 25, caput e 

inciso II, do Estatuto Licitatório? 

c) Em face da ausência de profissionais especializados para auxiliarem no 

estudo de revisão do Projeto de Lei do Plano Diretor de Goiânia, que tem 

http://www.tcm.go.gov.br/


                                     

6                          Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100                        rsa 

Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 / Website: www.tcm.go.gov.br 
 

 

Fls. 

indiscutivelmente natureza singular, ou, mesmo se possuindo, em face do 

volume e da complexidade da tarefa pretendida, não podendo esta ser 

realizada pelos profissionais do quadro, devido à insuficiência de servidores 

da Câmara Municipal de Goiânia, seria possível a contratação direta de 

empresa de notória especialização para executar tal atividade, por 

inexigibilidade de Licitação?  

Por meio do Despacho nº 0392/2019 (fls. 16-19), esta Relatoria 

encaminhou os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca para manifestação, nos 

termos do art. 134, XV, do Regimento Interno do TCMGO. 

Mediante o Despacho nº 176/2019 (fl. 22), a Divisão de Documentação e 

Biblioteca informou não haver localizado resoluções deste Tribunal de Contas relativas 

especificamente ao tema ora consultado. Porém, anexou aos autos ementas de todos 

os atos que tangenciam o tema, conforme fls. 20 e 21.  

Em seguida, os autos foram encaminhados à Secretaria de Fiscalização 

de Obras e Serviços de Engenharia, por meio do Despacho nº 0444/2019-GABFMAL 

(fls. 23-27). 

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 

manifestou-se por meio do Parecer nº 0007/19-SFOSEng (fls. 28-32 v.). 

Por fim, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer nº 6181/2019 (fls. 

33-34 v.).  

É o relatório. 

 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1. DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Encaminhados os autos à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços 

de Engenharia, esta exarou o Parecer nº 0007/19, por meio do qual sugeriu a admissão 

da presente Consulta, e quanto, ao mérito manifestou-se nos seguintes termos: 

2.1. Da admissibilidade  

http://www.tcm.go.gov.br/


                                     

7                          Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100                        rsa 

Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 / Website: www.tcm.go.gov.br 
 

 

Fls. 

Embora a Consulta tenha sido admitida pelo Conselheiro Relator (art. 83, IX do 

RITCMGO), antes de adentrar em seu mérito faz-se necessário tecer as seguintes 

considerações.  

Os dispositivos legais que embasam a Consulta despontam matéria de 

competência deste Tribunal de Contas (art. 199, caput do RI do TCMGO e art. 31, 

caput, da Lei nº 15.958/2007).  

A legitimidade da autoridade consulente, Presidente da Câmara Municipal de 

Goiânia, encontra-se amparada no art. 199, I, do RITCMGO. 

O objeto da consulta foi indicado pelo Poder Legislativo conforme segue: 

a) É possível considerar os serviços de consultoria e assessoria do novo 
Plano Diretor de Goiânia, instrumentalizado no Projeto de Lei Complementar n° 
023/2019, como “serviços técnicos especializados” e de “natureza singular”, nos 
termos dos artigos 13, III, e 25, II da Lei 8.666/93? 

b) Existindo prova documental cabal e inequívoca, devidamente instruída 
nos autos do processo administrativo, que comprove que a empresa idônea a ser 
contratada com a finalidade de auxiliar na análise, com apresentação de 
sugestões, do novo Plano Diretor de Goiânia, se enquadra perfeitamente no 
conceito de “notória especialização” (artigo 25, §1°, Lei 8.666/93), poderia a 
Câmara Municipal de Goiânia deflagrar procedimento de contratação direta por 
inexigibilidade de licitação, conforme autorizado pelo artigo 25, caput e inciso II, 
do Estatuto Licitatório? 

c) Em face da ausência de profissionais especializados para auxiliarem no 
estudo de revisão do Projeto de Lei do Plano Diretor de Goiânia, possuindo, em 
face do volume e da complexidade da tarefa pretendida, não podendo esta ser 
realizada pelos profissionais do quadro, devido à insuficiência de servidores da 
Câmara Municipal de Goiânia, seria possível a contratação direta de empresa de 
notória especialização para executar tal atividade, por inexigibilidade de 
Licitação? 

Quanto ao requisito previsto no art. 200 do RI do TCM e no art. 32 da Lei nº 

15.958/2007, vislumbra-se que se refere a caso concreto. Neste ponto, impende 

salientar que a Consulta deve versar sobre dúvida suscitada na aplicação de 

dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência do 

TCMGO, analisados em tese pelo Tribunal e não de maneira concreta. 

Não obstante, a Relatoria entendeu que o tema apresenta relevância capaz de 

justificar sua análise em tese, “respondendo ao consulente acerca da possibilidade 

de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de empresa de consultoria e 

assessoria técnica de notória especialização, com fulcro no art. 25, II e §1°, 

combinado com o art. 13, III, da Lei n° 8.666/93, com fim de auxiliar na análise do 

plano diretor municipal do município de Goiânia, considerando a complexidade e a 

singularidade do objeto”.  

Desta feita, entendeu o Relator pela admissibilidade da consulta, embora esta não 

atenda integralmente aos requisitos previstos no Regimento Interno desta Corte, 

entendendo pertinente a sua admissão com fundamento no princípio da 

http://www.tcm.go.gov.br/
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instrumentalidade das formas1, tendo sido necessário, no entanto, o 

aperfeiçoamento do questionamento posto pelo jurisdicionado para 

enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no Regimento Interno. 

1.1. Do mérito 

Em atenção ao mérito, esta Secretaria de Controle Externo verificou que o Relator 

sugeriu que seja respondida a seguinte pergunta: 

 

a) É possível a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 

empresa de consultoria e assessoria técnica de notória especialização, com 

fulcro no art. 25, II e § 1°, combinado com o art. 13, III, da Lei n° 8666/93, com 

o fim de auxiliar na análise do plano diretor municipal, considerando a 

complexidade e a singularidade do objeto? 

 

O requerente formulou a corrente consulta, em síntese, para verificar a 

possibilidade de contratação de equipe técnica especializada capaz de auxiliar os 

trabalhos das comissões da Câmara Municipal e não prejudicar a qualidade e 

eficiência do estudo e das discussões acerca da revisão do Plano Diretor, 

transmitida pelo Relator através da pergunta acima anunciada.  

Os dispositivos legais chamados pelo consulente, quais sejam Art. 25, II e §1°, 

combinado com o art. 13, III, da Lei n° 8666/93 trazem a seguinte redação:  

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

(...) 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

(...) 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: 

(...) 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

(...) 

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, 
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação 
do objeto do contrato. 

 

                                                 
1 art. 277 do Código de Processo Civil 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Descreve o requerente, na peça apresentada às fls. 01-07, a intenção de 

caracterizar os serviços de consultoria e assessoria para análise de Plano Diretor 

de uma Capital como serviços técnicos especializados e de natureza singular, pela 

complexidade inerente ao tema, adicional a este fator cita a insuficiência dentro do 

quadro de servidores da Câmara, de profissionais com habilidade técnica e 

afinidade com o tema tratado, para realizar o assessoramento das Comissões da 

casa, em especial a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão 

Mista.  

Neste sentido, leciona Marçal Justen Filho2, no que se relaciona ao Art. 25, II 

combinado com o Art. 13 da Lei 8.666/93: 

O conceito de serviço técnico profissional especializado consta do art. 13. O inc. 
II (do art. 25) acrescenta duas exigências à contratação com inexigibilidade, a 
saber, o objeto singular da contratação e a notória especialização. A 
inexigibilidade apenas se configura diante da presença cumulativa dos três 
requisitos. Ou seja, não basta configurar-se um serviço técnico profissional 
especializado, mas a contratação direta dependerá de contatar-se a existência 
de objeto singular. Ademais disso, apenas poderá ser contratado um sujeito de 
notória especialização. 

(...) 

Por outro lado, os serviços técnicos albergados no inc. II refletem atuação 
pessoal de um ser humano, com cunho de transformação do conhecimento 
teórico-geral ou da inventividade em solução prática-concreta.  

 

No que se refere a inexigibilidade, Marçal Justen Filho3, instrui: 

As considerações acima permitem configurar a inexigibilidade como situação em 
que a licitação, tal como estruturada legalmente, torna-se via inadequada para 
obtenção do resultado pretendido. A licitação não cumpre a função a ela 
reservada (seleção da proposta mais vantajosa) porque a estrutura não é 
adequada a tanto.  

Até poderia imaginar possível algum tipo de seleção entre potenciais 
contratados, mas isso somente seria praticável se a estruturação do 
procedimento fosse outra.  

Por outro lado, impor a licitação em casos de inexigibilidade frustraria o interesse 
sob tutela estatal. A administração Pública ou não obteria proposta alguma ou 
selecionaria propostas inadequadas a satisfazer dito interesse.  

(...) 

De modo geral, poderia dizer-se que a inviabilidade de competição apenas 
ocorre em casos em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades e 
anomalias.  

(...) 

Deve destacar-se, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em casos 
em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades que escapam aos 
padrões de normalidade.  

 

                                                 
2 Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 16. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014. 
3 Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 16. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014. 

http://www.tcm.go.gov.br/


                                     

10                          Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100                        rsa 

Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 / Website: www.tcm.go.gov.br 
 

 

Fls. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) em sua Súmula n. 39 define que “a 

inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas 

físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar 

de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de 

confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios 

objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, 

inciso II, da Lei 8.666/1993”. 

Complementar aos entendimentos discorridos, quanto à comprovação da 

notoriedade do profissional/empresa especializado o Tribunal de Contas da União 

traz o entendimento no Acórdão n.658/2010-Plenário de que pode ser comprovada 

por meio de documentos hábeis para tanto. 

Delimitados os entendimentos doutrinários e jurisprudencial a respeito do tema 

vejamos então o objeto a ser contratado, foco da consulta. 

Segundo o Estatuto da Cidade o Plano Diretor tem a função de definir as 

condições a que a propriedade deve conformar-se, para que cumpra sua função 

social. Ademais, o Plano Diretor deve ser discutido e aprovado pela Câmara de 

Vereadores e sancionado pelo Prefeito de cada município. O resultado, 

formalizado como Lei Municipal, é a expressão do pacto firmado entre a sociedade 

e os poderes Executivo e Legislativo, e, atenderá mais diretamente seus objetivos, 

quanto mais abertos forem a inovação e a criatividade, com a participação dos 

cidadãos e a produção coletiva. 

Propor um planejamento territorial que atinja o benefício coletivo, democratizando 

as oportunidades e recursos disponíveis de forma sustentável é papel complexo 

atribuído ao Plano Diretor, conforme destacado no livro “Plano Diretor – Guia de 

Elaboração”4: 

O Plano Diretor, portanto, deve interagir com as dinâmicas dos mercados 
econômicos. Nesse sentido é que se pode dizer que o Plano Diretor contribui 
para reduzir as desigualdades sociais – porque redistribui os riscos e os 
benefícios da urbanização. 

O objetivo fundamental do Plano Diretor é estabelecer como a propriedade 
cumprirá sua função social, de forma a garantir o acesso a terra urbanizada e 
regularizada, reconhecer a todos os cidadãos o direito à moradia e aos serviços 
urbanos. Nesta perspectiva, o Plano Diretor, deixa de ser um mero instrumento 
de controle do uso do solo para se tornar um instrumento que introduz o 
desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Para isso, por exemplo, é 
necessário que assegure espaços adequados para a provisão de novas 
moradias sociais que atendam a demanda da população de baixa renda; que 
preveja condições atraentes para micro e pequenas empresas – itens vitalmente 
importantes para que haja crescimento urbano equilibrado; para que se evite 
ocupação irregular e informal do território do município; e outros. 

                                                 
4
 Disponível em: 

http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/181/Livro_Plano_Diretor_GUIA_DE_ELABORACAO.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/181/Livro_Plano_Diretor_GUIA_DE_ELABORACAO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/181/Livro_Plano_Diretor_GUIA_DE_ELABORACAO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Após a elaboração e aprovação do Plano Diretor, é necessário que este seja 

revisto a cada 10 anos, como destacou o Consulente, e conforme explicita a Lei n° 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade) em seu art. 40, a fim de revisar e atualizar seu 

conteúdo: 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana. 

(...) 

§3°. A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez 
anos.  

 

Para tanto a Resolução n. 83/2009, do Conselho Nacional das Cidades 

recomenda que os processos de revisão ou alteração do Plano Diretor sejam 

também participativos, cumprindo o disposto nos artigos 40 e 43 do Estatuto da 

Cidade e o conteúdo da Resolução n. 25 do Conselho Nacional das Cidades.  

Em presença desta conjunção, entende a Secretaria de Obras e Serviços de 

Engenharia que, por se tratar de um tema de grande complexidade e abrangência, 

a tarefa de atualizar, analisar e aprovar revisões na Lei Municipal que instituiu o 

Plano Diretor, configura tarefa multidisciplinar, de natureza singular e esporádica, 

uma vez que ocorre em ciclos de aproximadamente 10 (dez) anos. Ademais é 

incumbência que difere do tratado cotidianamente pelos profissionais da área 

especializada pertencentes ao quadro efetivo das casas legislativas. 

Assim, considerando os preceitos discorridos, depreende esta Secretaria que não 

há óbice a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 

profissional/empresa de consultoria e assessoria técnica de notória 

especialização, para auxílio na análise do Plano Diretor Municipal pela Casa 

Legislativa, salientando a obrigatoriedade de comprovação da especialização 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 

organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados 

com suas atividades, as quais permitam inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, bem 

como, cumprimento do estipulado na legislação de enquadramento, qual seja, Art. 

25, II combinado com o Art. 13 da Lei 8.666/93. 

Ressalta-se ainda que, apesar do posicionamento favorável ao questionamento da 

consulta, as conclusões registradas neste documento não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por 

constatações de procedimentos fiscalizatórios. 

2. CONCLUSÃO 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Diante do exposto, esta SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 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 Regimento Interno do 

TCMGO, conforme adequação realizada pelo Relator; 

b) Responda ao Consulente: 

QUESTÃO: É possível a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 

empresa de consultoria e assessoria técnica de notória especialização, com fulcro 

no art. 25, II e § 1°, combinado com o art. 13, III, da Lei n° 8666/93, com o fim de 

auxiliar na análise do plano diretor municipal, considerando a complexidade e a 

singularidade do objeto? 

Resposta: Considerando que a atividade de análise do Plano Diretor Municipal 

pelo Poder Legislativo tem natureza singular, previsibilidade de ocorrer a cada 10 

(dez) anos e necessidade de notória especialização para apreciá-lo, entende-se 

que não há óbice à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 

profissional/empresa de consultoria e assessoria técnica de notória 

especialização, salientando a obrigatoriedade de comprovação dessa 

especialização decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 

relacionados com suas atividades, as quais permitam inferir que o seu trabalho é 

essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato, bem como, cumprimento do estipulado na legislação de enquadramento, 

qual seja, Art. 25, II combinado com o Art. 13 da Lei 8.666/93. 

Ressalta-se que o entendimento a ser consolidado baseia-se em legislação e 

jurisprudência atuais, podendo ser revisto em caso de alteração substancial em 

seus fundamentos.  

Por fim, remetam-se os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 6181/2019, 

divergiu da manifestação da Unidade Técnica Especializada, manifestando-se pelo não 

conhecimento da consulta, conforme se segue: 

De início, nota-se que a consulta versa sobre caso concreto, como reconhecido 

http://www.tcm.go.gov.br/


                                     

13                          Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100                        rsa 

Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 / Website: www.tcm.go.gov.br 
 

 

Fls. 

também pelo Relator e pela SFOSEng, o que obsta o seu conhecimento5. 

O enquadramento de situação particular nos conceitos legais de “serviços técnicos 
especializados”, de “notória especialização” e de “natureza singular”, que 
caracterizam uma das hipóteses legais exemplificativas de contratação direta por 
inexigibilidade de licitação, não poderia prescindir do exame concreto das 
condições do prestador (notória especialização e singularidade subjetiva) e do 
objeto da contratação (serviços técnicos especializados, notória especialização e 
singularidade objetiva). 

Em outras palavras, é impraticável realizar a operação em tese, máxime porque 
na justificativa para a contratação direta a caracterização de cada uma dessas 
qualidades não se dá isoladamente, mas em conjunto, em estreita correlação, de 
modo a demonstrar o pressuposto básico para a inexigibilidade: a inviabilidade de 
competição. 

Nesse ponto, esclarecedoras as lições de Marçal Justen Filho6 que indicam a 
necessidade do exame casuístico para a caracterização de hipótese de 
inexigibilidade: 

Segundo a fórmula legal, a inexigibilidade de licitação deriva da inviabilidade de 
competição. Essa fórmula não foi explicitada nem esclarecida pela Lei, que se 
restringiu a fornecer um elenco de exemplos daquilo que caracteriza inviabilidade 
de competição. (...) 

(..) A viabilidade de competição não pode ser avaliada apenas em face da 
necessidade estatal, mas também depende da verificação do mercado. É 

perfeitamente imaginável que uma necessidade estatal excepcional e anômala 
possa ser atendida sem maior dificuldade por qualquer profissional 
especializado. 

Portanto, o conceito de “natureza singular” é relativo. Varia de acordo com as 
circunstâncias históricas e geográficas. Sua identificação, no caso concreto, 
depende das condições generalizadas de conhecimento e de técnica. Algo que, em um 

certo momento, caracteriza-se como tendo natureza singular pode deixar de ser assim 
considerado no futuro. Um certo serviço pode ser reputado como de natureza singular em 
certas regiões do Brasil e não ser assim qualificável em outras. A maior dificuldade para 
entender o conceito reside na tentativa de transformá-lo em absoluto, reconduzindo a 
padrões numéricos ou modelos predeterminados. 

Como se vê, eventual resposta, em especial nos termos sugeridos pela unidade 
técnica, que faz uma afirmação da singularidade dos serviços, importaria 
temerário prejulgamento da contratação, em descompasso com o art. 31, § 3º, da 
LOTCM7.  

Ademais, as características dos serviços destacadas pela SFOSEng, que seriam 
apuráveis ou presumíveis em exame abstrato, como a multidisciplinariedade dos 
conhecimentos envolvidos na formulação do plano diretor, a necessidade 
temporária e a excepcionalidade em relação às atividades comuns do quadro de 
pessoal, indicam apenas a possibilidade de contratualização, não a singularidade 
ou a inviabilidade de competição. 

Invoca-se, contudo, o art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657/42 (LINDB) como amparo a 
um juízo de admissibilidade excepcional para a presente consulta. 

Cabe divergir desse entendimento. 

O processo de consulta ao TCMGO consiste em procedimento administrativo 
especial disciplinado nos art. 31 e 32 da LOTCM, com rito e requisitos específicos. 

                                                 
5 LOTCM. Art. 32. O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do art. 31 ou 

verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente. 
6 JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 18ª Ed. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2019. 
7 LOTCM, Art. 31, § 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui 
prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Mais importante, a lei prevê efeitos próprios do provimento nas consultas (fixação 
de tese e caráter normativo), ausentes em procedimentos de outra natureza. 

Embora a LINDB estabeleça no citado art. 30 o dever de promoção da segurança 
jurídica, inclusive mediante resposta a consultas, trata-se de norma geral cuja 
aplicação não se sobrepõe à regra especial deste TCM, segundo o critério 
hermenêutico da especialidade, albergado também no art. 2º, § 2º, da própria lei 
de propedêutica. 

Constata-se também a ausência de outro requisito de admissibilidade das 
consultas: o parecer da assessoria do consulente. Embora afirmado pela unidade 
técnica que a consulta tem amparo em parecer, não se observa peça específica 
nos autos.  

Vale destacar que a inicial é subscrita também por procurador da Câmara 
Municipal. Todavia, a peça não instrui a consulta, não indica soluções às 
questões, apenas apresenta as perguntas, e assim não satisfaz à exigência do art. 
31, § 1º, da LOTCM. 

Por fim, a já destacada impossibilidade de apreciação do tema em tese, aliada à 
ausência de manifestação do órgão de assistência técnica ou jurídica do 
consulente, indica que eventual resposta não apenas se distanciaria da disciplina 
da LOTCM, como também implicaria verdadeira consultoria, atuando o 
controlador, ainda, em substituição ao controlado, o que não se coaduna com os 
princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia. Na espécie, não se 
revela um auxílio à Câmara Municipal no exercício do controle externo, tampouco 
resolução de dúvida quanto à interpretação de normas, mas uma orientação a 
agente público na condição de jurisdicionado.  

Nesse contexto, a consulta não deve ser conhecida. E, caso conhecida, a 
resposta não pode se revestir de eficácia geral, nem ter reconhecido o efeito 
normativo, que não podem prescindir da observância estrita do procedimento 
especial da LOTCM. 

A título de orientação, contudo, sugere-se a remessa da RC nº 10/06 ao 
consulente. A decisão reconheceu a viabilidade de competição para a prestação 
de serviços relacionados à formulação de plano diretor, e revela posição do 
Tribunal contrária, como regra, à contratação direta na hipótese, ainda que por 
inexigibilidade de licitação: 

O objeto almejado pela Administração Pública — elaboração do Plano Diretor — 
não se enquadra nos objetivos da Fundação, discriminados no art. 6° de seu 
Estatuto (fl. 23 dos autos), bem como não se pode olvidar que existem 
diversas fundações capacitadas e em igualdade de condições para a 
execução do serviço indicado, o que obriga a realização de procedimento 
licitatório específico. 

Eventual contratação direta, com fulcro no art. 24, XIII da Lei 8.666/93 somente 
prosperará se verificadas e cumpridas todas as exigências que o caso requerer, 
cumprindo ao Administrador Público, face à notória viabilidade de competição 
dentre entidades que prestam serviços dessa natureza, agir com bastante 

probidade e eficiência, lembrando que estará obrigado a promover licitação 
quando o critério de escolha não puder ser demonstrado sem ferir os princípios 
da impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência, que norteiam os 
atos da Administração Pública. 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas: 

a) por não conhecer da consulta, uma vez que trata de caso concreto e não foi 
instruída com parecer do órgão de assessoria técnica ou jurídica do consulente; 

b) por encaminhar ao consulente cópia da RC nº 10/06. 

 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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3. PROPOSTA DE DECISÃO 

 

3.1. DA ADMISSIBILIDADE 

 

Preliminarmente, verifica-se que a presente consulta atende aos 

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

Tribunal: possui legitimidade ativa prevista no inciso IV do art. 199 do Regimento 

Interno (Presidente da Câmara Municipal de Goiânia); contém a indicação precisa do 

seu objeto; foi instruída com parecer técnico do órgão de assistência jurídica da 

autoridade consulente (em apreciação conjunta com a própria inicial); e o objeto 

consultado esta compreendido no rol de competências deste Tribunal de Contas. 

Ainda há que se destacar que não foram encontradas quaisquer 

resoluções desta Corte de Contas que tratem especificamente sobre o tema levantado 

pelo consulente. 

Ressalta-se, entretanto, que a atribuição consultiva deste Tribunal se limita 

à interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua 

competência, de forma que, por meio do procedimento descrito no Título VII do 

Regimento Interno, não se procede, na presente consulta, ao exame das 

particularidades do caso concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece que: “A 

resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui 

prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 

Por meio dos Despachos nº 0392/2019-GABFMAL (fls. 16-19) e nº 

0444/2019-GABFMAL (fls. 23-27), esta Relatoria informou que, não obstante a consulta 

tratar de caso concreto (qual seja: a elaboração do Plano Diretor de Goiânia), o tema 

apresenta relevância capaz de justificar sua análise em tese, de modo a responder ao 

consulente acerca da possibilidade de contratação direta, por inexigibilidade de 

licitação, de empresa de consultoria e assessoria técnica de notória especialização, 

com fulcro no art. 25, II, e §1º, combinado com o art. 13, III, da Lei nº 8.666/93, para 

auxílio na análise do plano diretor municipal.  

Os mencionados despachos dispuseram, ainda, que a admissibilidade 

desta consulta se justifica diante do previsto no art. 19 do Decreto nº 9.830/2019, que 

regulamentou as normas dispostas entre os artigos 20 e 30 da Lei de Introdução às 
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Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual é dever das autoridades públicas 

atuar com vistas ao aumento da segurança jurídica, entre outros meios, mediante as 

respostas a consultas.  

Ao fim dos aludidos despachos, esta Relatoria adaptou os 

questionamentos formulados pelo consulente, de modo a torná-los passíveis de uma 

análise em abstrato, eliminando de seu caráter concreto. Desse modo, a questão que 

deverá ser respondida ao consulente é a seguinte: 

É possível a contratação direta, por inexigibilidade de 

licitação, de empresa de consultoria e assessoria técnica de 

notória especialização, com fulcro no art. 25, II e §1º, 

combinado com o art. 13, III, da Lei nº 8.666/93, com o fim de 

auxiliar na análise do plano diretor municipal, considerando a 

complexidade e a singularidade do objeto? 

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, 

Secretaria responsável pela análise técnica do tema, acatou os argumentos para a 

admissibilidade da consulta, recomendando o conhecimento do feito e a elaborando a 

resposta que poderá ser transmitida ao consulente.  

O Ministério Público de Contas, por sua vez, divergiu do entendimento 

desta Relatoria e da Unidade Técnica Especializada, manifestando-se pelo não 

conhecimento da presente consulta, por tratar-se de caso concreto e não ter sido 

instruída com parecer do órgão de assessoria técnica ou jurídica do consulente.  

 

Calha, nesta oportunidade, repisar a relevância do tema trazido pela 

presente Consulta, tendo em vista o interesse público envolvido na elaboração de um 

Plano Diretor, instituto de premissa constitucional, prescrito no art. 182 da Constituição 

Federal, cuja função última é a implementação da função social da propriedade urbana.  

Não por outra razão é que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

editou Súmula que prescreve o posicionamento reiterado daquele Tribunal acerca da 

possibilidade, excepcional, de se conhecer consulta que verse sobre caso concreto, 

desde que satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, a resposta seja 
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apreciada em tese e o assunto seja de relevante interesse público, nos seguintes 

termos: 

As consultas que versarem sobre caso concreto não serão admitidas por 

este Tribunal, salvo se tratarem de assunto de relevante interesse 

público, devidamente motivado, situação em que delas se poderá 

conhecer, desde que satisfeitos todos os requisitos para sua 

admissibilidade, constituindo-se a resposta em apreciação de tese, mas 

não de caso concreto. Súmula nº 03 – Processo nº 513162/06 – Acórdão nº 

287/07 – Tribunal Pleno – Rel. Auditor Thiago Barbosa Cordeiro.  

Este Tribunal de Contas dos Municípios não pode se furtar à sua função 

consultiva, de orientar e contribuir para a efetivação da segurança jurídica dos 

jurisdicionados, por apego a uma formalidade que, no presente caso, não é justificável. 

Os aspectos concretos das dúvidas suscitadas pelo consulente foram superados pela 

reformulação do questionamento, que passou a tratar do tema em tese, razão pela qual 

a admissibilidade desta consulta não lesará a Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. 

Acerca da alegada ausência de parecer jurídico da assessoria técnica do 

consulente pelo Ministério Público de Contas, insta destacar que a própria inicial da 

Consulta traz elementos suficientes para caracterizá-la com um parecer jurídico. Ao 

contrário do que informa a Procuradoria de Contas, a peça traz conteúdos e 

argumentos para solucionar a questão, conformando as perguntas ao aspectos 

jurídicos que as envolvem. Ademais, a Consulta foi subscrita tanto pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Goiânia, o consulente, quanto pelo Procurador Chefe do Órgão. 

Além disso, esta Relatoria alegou que, embora esta consulta não 

atenda integralmente aos requisitos previstos no Regimento Interno desta Corte 

de Contas, sua admissão mostra-se adequada em vista do princípio da 

instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil), o qual 

estabelece que “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará 

válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.  

  Por fim, ainda quanto à admissibilidade, o Ministério Público de Contas 

alegou que a utilização do art. 30 da LINDB seria incabível no presente caso, tendo em 

vista que, em decorrência do princípio da especialidade, os art. 31 e 32 da Lei Orgânica 

do TCMGO deveriam prevalecer.  
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Com a devida vênia esta Relatoria discorda do posicionamento da 

Procuradoria de Contas neste ponto. A especialidade é um critério de solução de 

antinomias de normas invocado quando há duas normas igualmente válidas, mas 

incompatíveis, para determinado caso, devendo prevalecer a norma especial sobre a 

norma geral, conforme dispõe o art. 2º, §2º, da própria LINDB. 

Contudo, cabe lembrar que a LINDB é uma norma de sobredireito, ou seja, 

trata sobre aspectos gerais da aplicabilidade de todas as outras normas jurídicas, 

sejam elas de direito privado ou de direito público8. No presente caso, a utilização do 

dispositivo da LINDB e de sua respectiva regulamentação não está suplantando ou se 

sobrepondo às normas da Lei Orgânica desta Corte de Contas, ao contrário, está 

somando-se a essas na construção de uma interpretação mais consentânea com a 

realidade que se apresenta, a partir do que a moderna doutrina denomina de “diálogo 

das fontes”9.  

A segurança jurídica buscada pela Lei nº 13.655/2018, que introduziu os 

arts. 20 a 30 na LINDB, deve ser sempre celebrada pelos agentes públicos em 

consonância com as demais legislações que regulamentam a administração pública, 

como proposto por esta Relatoria. 

Ante o exposto, esta Relatoria manifesta-se pelo conhecimento da presente 

consulta, passando à análise meritória do feito. 

 

3.2.  DO MÉRITO 

Inicialmente, destaca-se que a Constituição Federal de 1988, em seus 

arts. 182 e 183, e o Estatuto da Cidade, indicam que a legislação urbanística – 

enquanto instrumento de política urbana – deve sempre buscar a cidadania por meio 

da garantia da função social da cidade e do bem-estar de seus habitantes, 

concretizando assim a função social da propriedade urbana.  

O Plano Diretor pode ser conceituado, segundo Hely Lopes Meirelles 

(1993, p. 393)10, como “o complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o 

                                                 
8 ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe; FARIAS, Cristiano Chaves. Manual de Direito Civil, p. 165, 4º Ed. 

Editora Juspodvm. Salvador, 2019.  
9 Idem, p. 146. 
10 Apud GASPARINI, Diógenes. O Estatuto da Cidade, p. 196. São Paulo: Editora NDJ, 2002.  
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desenvolvimento global constante do Município, sob os aspectos físico, social, 

econômico e administrativo”. O Estatuto da Cidade, de 2001, dispõe que o Plano 

Diretor deve prever um conteúdo mínimo, que, nos termos do art. 42, é composto por: 

[...] 

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de 

infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º desta lei; 

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 

III – sistema de acompanhamento e controle. 

 

Diógenes Gasparini recorda a lição de José Afonso da Silva11, segundo a 

qual a elaboração do plano diretor passa por diversas etapas, quais sejam: 

a) Estudos preliminares (avaliação sumária da situação e dos problemas de 

desenvolvimento urbano, estabelece as características e o nível de 

profundidade dos estudos subsequentes e institui a política de planejamento 

municipal);  

b) Diagnóstico (pesquisa e análise em profundidade de problemas de 

desenvolvimento, identifica e considera as variáveis para a solução desses 

problemas e prevê sua evolução); 

c) Plano de diretrizes (fixa a política para a solução dos problemas 

escolhidos e fixa os objetivos e diretrizes da organização territorial); 

d) Instrumentalização do plano (estudo e elaboração do instrumento de 

atuação, de acordo com as diretrizes estabelecidas, e identifica as medidas 

para atingir os objetivos escolhidos).  

Tendo em vista as etapas de estudos e planejamentos que a confecção 

de um Plano Diretor demanda, bem como o conteúdo mínimo legalmente exigido, esta 

Relatoria adere ao posicionamento da Unidade Técnica que, por meio do Parecer nº 

0007/19-SFOSENG, afirmou que a tarefa de atualizar, analisar e aprovar revisões na 

Lei Municipal que institui o Plano Diretor constitui tema de grande complexidade e 

abrangência, que requer a multidisciplinariedade de conhecimentos. Ademais, por 

ocorrer em ciclos de aproximadamente 10 (dez) anos, pode caracterizar-se como tarefa 

esporádica e, também, singular.  

                                                 
11 Idem, p. 197. 
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Alerta-se o jurisdicionado de que a contratação mediante procedimento 

licitatório é a regra e a contração direta, em razão da inexigibilidade de licitação, deve 

estar devidamente caracterizada no caso concreto, devendo observar todos os 

requisitos legalmente previstos.  

Assim, a mera constatação da complexidade do objeto a ser executado 

não é suficiente para que seja realizada a contratação direta por inexigibilidade de 

licitação, uma vez que o pressuposto básico da inexigibilidade é a inviabilidade de 

competição, conforme dispõe o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/9312. 

A regularidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação, com 

fundamento no art. 25, II13, da Lei de Licitações, questionada pelo consulente, exige a 

observância de pressupostos, abaixo elencados: 

 

1) O serviço deverá estar relacionado no artigo 13 da Lei nº 8.666/93: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

I – estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II – pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III – assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

V – patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII – restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

2) O objeto da contratação deve ter natureza singular – uma vez 

relacionado no art. 13 (acima transcrito), o serviço prestado pela contratada deverá ser 

o que melhor atenderá às necessidades da Administração. Em outros termos, deverá 

estar comprovado no processo que instrui a contratação que o serviço prestado pela 

                                                 
12 Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial; [...]. 
13 [...]  

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação;  
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contratada é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 

objeto do contrato. 

Destaca-se que, se existirem outros serviços, diferentes daqueles 

prestados, mas que também puderem atender ao interesse público, não será o caso de 

contratação por inexigibilidade, mas de processo licitatório. 

3) A prestação do serviço deve ter caráter exclusivo – se o tipo de serviço 

descrito nos itens anteriores puder ser prestado por mais de uma empresa ou 

fundação, então é o caso de instauração de processo licitatório. Assim, é importante 

demonstrar que este serviço singular é prestado de forma exclusiva pela contratada. 

4) Deve ser elaborada justificativa técnica – este serviço deverá ser 

imprescindível para que a Administração consiga exercer suas atribuições legais de 

atendimento ao interesse público. Caso contrário, se o serviço não for absolutamente 

necessário, a contratação direta não deverá ter prosseguimento. 

5) Deve ser elaborada justificativa de preço – no caso de contratação 

direta por inexigibilidade, deverá constar no processo administrativo a "justificativa do 

preço", isto é, a comprovação de que o preço não se encontra superfaturado ou acima 

dos valores praticados pela mesma empresa para outros órgãos ou instituições. 

6) Antes de realizar a contração direta por inexigibilidade de licitação, o 

ente contratante deve fazer uma análise mercadológica, como bem pontuou o 

Ministério Público de Contas, para buscar possíveis outras empresas ou fundações 

aptas a prestar tal assessoria. Deve-se atentar, ainda, que, caso haja duas ou mais 

empresas aptas a prestar o auxílio, devem ser observados os princípios previstos no 

art. 3° da Lei 8.666/9314. 

Adverte-se, ademais, que a opção pela inexigibilidade de licitação, sem a 

devida comprovação da inviabilidade de competição, afigura infração grave à norma 

legal, capaz de ensejar a aplicação de multa e a irregularidade das contas do 

                                                 
14 Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
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responsável, tendo em vista que os atos praticados pelos gestores de recursos 

públicos devem ser analisados sob o aspecto da legalidade, legitimidade e 

economicidade. 

O Superior Tribunal de Justiça entende que a contratação direta, quando 

não for caracterizada situação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, gera, ainda, 

dano ao erário na modalidade in re ipsa, ou seja, de forma presumida, tendo em vista 

que o Poder Público é privado da oportunidade de contratar a melhor proposta. Nesse 

sentido, o julgado abaixo: 

Assim, a indevida dispensa de licitação, por impedir que a administração 

pública contrate a melhor proposta, causa dano in re ipsa, descabendo 

exigir do autor da ação civil pública prova a respeito do tema. STJ. 2ª 

Turma. REsp 817921/SP, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 27/11/2012. 

Assim, por todo o exposto, esta Relatoria adere ao posicionamento da 

Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, acompanhando as 

conclusões explanadas no Parecer nº 0007/2019-SFOSEng, e diverge, em parte, do 

entendimento emitido pelo Ministério Público de Contas, no bojo do Parecer nº 

6181/2019, pelas razões acima deduzidas. 

 

III – DISPOSITIVO 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, apresnto a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 e 32 da Lei nº 

15.958/07 c/c arts. 199 e 200 do Regimento Interno do TCMGO, conforme 

adequação realizada por esta Relatoria; 

2. RESPONDER ao consulente a seguinte questão: 

QUESTÃO: É possível a contratação direta, por inexigibilidade de 

licitação, de empresa de consultoria e assessoria técnica de notória 

especialização, com fulcro no art. 25, II e §1º, combinado com o art. 13, 
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III, da Lei nº 8.666/93, com o fim de auxiliar na análise do plano diretor 

municipal, considerando a complexidade e a singularidade do objeto? 

2.1. RESPOSTA: Considerando que a atividade de análise do Plano 

Diretor Municipal pelo Poder Legislativo poderá ter natureza singular, 

previsibilidade de ocorrer a cada 10 (dez) anos, complexidade, 

abrangência e tarefa multidisciplinar, bem como a necessidade de 

notória especialização para apreciá-lo, entende-se que não há óbice à 

contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 

profissional/empresa de consultoria e assessoria de comprovação 

dessa especialização decorrente de desempenho anterior, estudos, 

experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 

técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, as 

quais permitam inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato, bem como, cumprimento do estipulado na legislação de 

enquadramento, qual seja, art. 25, II, combinado com o art. 13 da Lei nº 

8.666/93.  

2.2. As atividades ligadas à assessoria para análise do Plano Diretor 

Municipal pelo Poder Legislativo poderão ter natureza singular se 

comprovado, no respectivo processo de contratação, a complexidade, 

tecnicidade, abrangência e multidisciplinariedade e que 

recomendem a necessidade de profissional ou empresa com notória 

especialização, de acordo com os requisitos constantes do art. 25, II, 

combinado com o art. 13 da Lei nº 8.666/93;  

3. ALERTAR que: 

3.1. Para fins de contratação direta por inexigibilidade de licitação, com 

fundamento no art. 25, II, da Lei de Licitações, deve-se observar: 

a) As hipóteses elencadas no art. 13 da Lei nº 8.666/93; 

b) A singularidade do objeto da contratação; 

c) A exclusividade e a especialidade na prestação do serviço; 

d) Justificativa técnica; 
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e) Justificativa de preço; 

3.2. Antes de realizar a contratação mediante a inexigibilidade de 

licitação, o ente municipal contratante deve proceder a uma análise 

mercadológica, com o fim de buscar possíveis outras empresas ou 

fundações aptas a prestar tal assessoria; 

3.3. A contratação direta deve ser precedida de estudos e análises 

preliminares, integrantes da fase interna da contratação, de modo a 

delimitar adequadamente o objeto e justificar detidamente a escolha do 

contratado, notadamente nas situações em que for constatada 

pluralidade de profissionais ou empresas aptos à execução; 

3.4. A eventual contratação direta não prescinde da existência de termo 

de referência ou projeto básico com as principais informações 

referentes ao objeto e ao futuro contrato, notadamente no tocante às 

etapas, prazos e produtos envolvendo a prestação dos serviços. 

3.5. A responsabilidade pela contratação direta é única e exclusiva do 

Gestor, não podendo o Tribunal de Contas adentrar no mérito 

administrativo, tendo em vista que a resposta à presente Consulta é em 

tese e direcionada a todos os Municípios Goianos com mais de 20.000 

habitantes e obrigados a elaborar o Plano Diretor, nos termos do art. 

182, §1º, da Constituição Federal de 1988. 

4. Revogar a Resolução Consulta nº 10/2006. 

 

É a Proposta de Decisão. 

 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 06 de 

novembro de 2019. 

 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto – Relator 
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