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DIRETORIA GERAL
Cartório

O objeto da contratação tem como propósito a prestação de serviços de
natureza jurídica consubstanciadas nas atividades elencadas na Cláusula
Primeira do Instrumento Contratual (f. 332-333), assim discriminadas,
verbis:
“CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1.
O Presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica
especializada em compras governamentais, contratos administrativos,
termos de colaboração e instrumentos congêneres para a Prefeitura
Municipal de Três Lagoas (MS), de conformidade com o Memorial
Descritivo.
1.2.

Decisão Liminar

1.2.1.
Consultoria jurídica para revisão de competências e das rotinas
dos setores relacionados às compras governamentais, contratos
administrativos, termos de colaboração e outros instrumentos.

DECISÃO LIMINAR DLM - G.ICN - 124/2017
PROCESSO TC/MS: TC/14268/2017
PROTOCOLO: 1830062
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
JURISDICIONADO: ÂNGELO CHAVES GUERREIRO
CARGO DO JURISDICIONADO: PREFEITO
ASSUNTO DO PROCESSO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2017
PROCEDIMENTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM
COMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, TERMOS
DE COLABORAÇÃO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES.
CONTRATADA: COIMBRA & PALHANO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
VALOR INICIAL: R$ 480.000,00
RELATOR: CONS. IRAN COELHO DAS NEVES
MEDIDA CAUTELAR EX OFFICIO
Vistos, etc....
Trata-se de contratação direta escorada na hipótese de inexigibilidade de
licitação albergada no art. 25, II, do Estatuto das Licitações e Contratos – Lei
Federal nº 8.666/93, que originou o Contrato Administrativo nº 051/2017 (f.
332-344), firmado entre o Município de Três Lagoas - MS, CNPJ nº
03.184.041/0001-73, por seu Prefeito, Sr. Ângelo Chaves Guerreiro, CPF nº
112.713.688-70, como contratante, e de outro lado, a Sociedade de
Advogados Coimbra & Palhano Advogados Associados S/S, CNPJ nº
12.503.235/0001-85, por sua representante, Srª. Luciane Ferreira Palhano,
CPF nº 708.963.131-15, como contratada.
A unidade de instrução procedeu ao exame dos atos praticados e se
manifestou pela irregularidade e ilegalidade da contratação pública direta
iniciada por Inexigibilidade de Licitação e da formalização do contrato
administrativo, consoante análise ANA - 2ICE - 38595/2017 (f. 356-368).
Ouvido o douto Ministério Público de Contas, este órgão ministerial
requereu a intimação do ordenador de despesas, oportunizando sua defesa
acerca do teor das irregularidades destacadas na análise do Corpo Técnico,
consoante o r. Parecer PAR - 3ª PRC - 19051/2017 (f. 369).
É a síntese dos fatos.
Como descrito alhures, a situação fática revela a existência da prática de ato
de gestão em completa dissonância com as regras constitucionais e legais
aplicáveis à espécie, com fortes indícios de causar prejuízo irreparável ao
patrimônio público, fato que autoriza a adoção de medidas imediatas, no

Conselho Deliberativo:
Presidente – Waldir Neves Barbosa

Vice-Presidente – Ronaldo Chadid

Corregedor-Geral – Iran Coelho das Neves
Conselheiros:

José Ricardo Pereira Cabral
Marisa Joaquina Monteiro Serrano (Diretora da Escoex)
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DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS:

1.3. Consultoria na Regulamentação de atos normativos relacionados a
compras governamentais, contratos administrativos, termos de
colaboração e instrumentos congêneres, especialmente:
1.3.1. Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio;
1.3.2. Atos e procedimentos da fase interna da licitação;
1.3.3. Participação de MEI, ME e EPP e Cooperativas nos procedimentos
licitatórios;
1.3.4. Fiscalização e Gestão de Contratos;
1.3.5. Conselho Municipal de Políticas Públicas;
1.3.6. Comissão de monitoramento e avaliação dos Termos de Colaboração,
Fomento e Acordo de Cooperação;
1.3.7. Manifestação de interesse social;
1.3.8. Outros atos normativos relacionados ao objeto do contrato.
1.4.
Revisão de processos e procedimentos:
1.4.1.
Das Fases interna e externa da licitação;
1.4.2.
Contratação direta;
1.4.3.
Remessa de documentos para o Tribunal de Contas;
1.4.4.
Cadastro de Fornecedores;
1.4.5.
Fiscalização e Gestão de Contratos;
1.4.6.
Processo de celebração de parceria com as organizações da
sociedade civil;
1.4.7.
Processo de acompanhamento das parcerias com a s
organizações da sociedade civil;
1.4.8.
Processo de seleção das organizações da sociedade civil;
1.4.9.
Processo de manifestação de interesse social das organizações da
sociedade civil.
1.5.
Padronização:
1.5.1.
Dos processos e procedimentos;
1.5.2.
Das Minutas de editais e contratos por objeto e modalidade;
1.5.3.
Das minutas dos Termos de Colaboração, Termos de Fomento e
Acordos de Cooperação;
1.6.
Treinamentos:
1.6.1.
Treinamento nos processos e procedimentos das compras;
1.6.2.
Treinamento em fiscalização e gestão de contratos;
1.6.3.
Treinamento nos processos e procedimentos dos Termos de
Colaboração, Termos de Fomento e Acordos de Cooperação;
1.6.4.
Treinamento nos processos de acompanhamento das parcerias
com as organizações da sociedade civil.
1.7.
Orientação e acompanhamento das ações relacionadas à
revisão e à implantação:

Ministério Público de Contas:
Procurador-Geral de Contas – João Antônio de Oliveira Martins Júnior
Procurador-Geral-Adjunto de Contas– José Aêdo Camilo

Diário Oficial Eletrônico
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CEP 79031-902
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e-mail: doe@tce.ms.gov.br
http://www.tce.ms.gov.br
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1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.

De novos modelos e rotinas;
De processos e procedimentos;
Das padronizações”.

Palhano Advogados Associados S/S (CNPJ nº 12.503.235/0001-85),
nos termos do inciso III do art. 59, cc. os incisos I e IX do art. 42,
ambos da Lei Complementar nº 160/2012, cc. o inciso II e alínea “a”
do inciso IV do art. 121 do Regimento Interno, em razão de que a
formalização do contrato, embora exata em todos os seus termos,
se encontra amparado em procedimento de inexigibilidade de
licitação considerado ilegal e irregular, o que ocasiona a
contaminação dos atos posteriores.

O quadro fático, em princípio, se mostra destituído dos requisitos
ensejadores do afastamento da regra geral atinente à execução de despesas
públicas somente passíveis de serem realizadas após a instauração de
regular procedimento licitatório, por força do disposto no art. 37, XXI, da
Constituição Federal.
Assim sendo, caracterizada, em tese, a prática de ato contrário à legislação
e potencialmente lesivo ao patrimônio público, à Lei Orgânica deste
Tribunal de Contas e ao Regimento Interno aprovado pela Resolução
Normativa nº 76/2013, exorta a atuação do Controle Externo em defesa do
interesse público, prescrevendo, in verbis:
“Art. 56. O Tribunal pode determinar liminarmente a aplicação de medida
cautelar, sem prévia manifestação do jurisdicionado, sempre que existirem
provas suficientes de que ele possa retardar ou dificultar o controle externo,
causar dano ao erário ou tornar difícil a sua reparação”. (grifo nosso)
“Art. 57. Como medidas cautelares o Tribunal pode determinar:

I – a sustação de ato ou suspensão de procedimento que ocasione ou possa
ocasionar dano a bens públicos”.
(...)
“Art. 148. Art. 148. As medidas cautelares serão aplicadas ou determinadas
pelo Conselheiro relator, incidentalmente, de ofício ou atendendo ao pedido,
nas matérias em que se pretender assegurar a efetividade do controle
externo (LC n. 160, de 2012, arts. 56 a 58)”.
Cumpridas as atividades de fiscalização, a unidade técnica emitiu análise
nos seguintes termos (f. 367-368), in verbis:
Diante do exposto, concluímos pela:
a) Irregularidade e ilegalidade da contratação pública direta
iniciada por Inexigibilidade de Licitação s/nº, realizada pelo
Município de Três Lagoas (CNPJ nº 03.184.041/0001-73), nos
termos do inciso III do art. 59, cc. os incisos I e IX do art. 42, ambos
da Lei Complementar nº 160/2012, cc. o inciso II e alínea “a” do
inciso IV do art. 121 do Regimento Interno, pelas impropriedades
ocorridas sob a responsabilidade do Senhor Ângelo Chaves
Guerreiro, ordenador de despesas atual, inscrito no CPF nº
112.713.688-70, cujo período de gestão se iniciou em 01/01/2017
até a presente data, constatadas nos itens 1.2, 1.6 e 1.7 desta
análise:
a1) item 1.2 - O objeto não se enquadra na hipótese do inciso II do art. 25
da Lei nº 8.666/1993, pois os serviços listados no termo de referência são
genéricos e, por isso, não se tratam de serviços singulares aptos a ensejar a
contratação por inexigibilidade. Dessa forma, haveria a possibilidade da
realização de licitação;
a2) item 1.6 - O valor mensal do contrato é superior ao do Contrato
Administrativo nº 105/AJ/2015 e dos serviços que a atual contratada
prestou, para assessoria e consultoria, com os Municípios de Bonito e Três
Lagoas;
a3) item 1.7 - Os serviços contratados são de competência da Assessoria
Jurídica do Município. A decisão da contratação foi iniciada pela Secretaria
Municipal de Finanças, Receita e Controle sem a manifestação do
representante do órgão competente, que poderia consentir ou discordar de
sua incapacidade técnica ou quantitativa;
b) Irregularidade e ilegalidade da formalização do Contrato de
Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica
Especializada nº 51/2017 celebrado entre o Município de Três
Lagoas (CNPJ nº 03.184.041/0001-73) e a empresa Coimbra &

Assiste razão à equipe técnica, porquanto a situação fática revela que os
atos de gestão, consubstanciados na contratação direta de serviços de
advocacia visando oferecer assessoria e consultoria jurídicas induzem ao
indevido afastamento do princípio constitucional do procedimento
licitatório, em ostensiva afronta às disposições legais vigentes, tendo em
vista que referidos serviços, descritos no objeto contratual, não se
constituem de natureza singular, mas sim de serviços comuns que podem
ser realizados pelos servidores públicos da administração municipal.
É evidente que as atividades a serem desempenhadas pela contratada
possuem natureza genérica, inerentes às atividades jurídicas e, por essa
razão, se amoldam às regras gerais, devendo, pois, se submeter ao regular
procedimento licitatório.
Além disso, os serviços contratados são comuns e se enquadram nos
serviços de rotina executados pela administração pública municipal, sendo
assim, deveria ter sido realizado pelos servidores públicos e não por uma
empresa contratada é o que estabelece a Constituição Federal, no artigo 37,
caput, inciso II, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)” (grifei)
A norma constitucional supracitada visa impedir a utilização da terceirização
para preencher o quadro de servidores públicos, prática reconhecida como
fraude e assegura os princípios da moralidade e legalidade, nesse sentido, a
doutrina de Dora Maria de Oliveira Ramos (2001, p. 69), verbis:
“[...] se outra tivesse sido a decisão do TST, as portas estariam abertas à
fraude, servindo o contrato de terceirização para inflar, de forma
inconstitucional e lesiva ao erário e ao princípio da moralidade, os
quadros do funcionalismo. O concurso público, expressamente exigido por
norma constitucional (artigo 37, II), é instrumento altamente salutar de
seleção dos trabalhadores do setor público, assegurando igualdade de
oportunidades e privilegiando o mérito, de forma a democratizar o acesso
aos cargos e empregos públicos.”1 (grifei)
A propósito dessa realidade, a jurisprudência emanada dos tribunais
superiores é firme pela irregularidade da contratação direta em hipóteses
semelhantes, conforme se extrai do seguinte julgado, verbis2:
EMENTA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
ATIVIDADES GENÉRICAS QUE NÃO
APRESENTAM PECULIARIDADES OU COMPLEXIDADES INCOMUNS.
AUSÊNCIA DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO E DA
SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO.
ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR OFENSA ÀS NORMAS
1

RAMOS, Dora Maria de Oliveira. Terceirização na Administração Pública. São Paulo: LTr, 2001.

2

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Recurso Especial Nº 1.425.230 - SC (2013/0409096-2), DJe: 30/05/2016
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ESPECÍFICAS E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO
DE NULIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PORVENTURA RECEBIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Ante ao exposto, para salvaguardar o interesse público, nesta fase
processual a medida mais adequada ao caso é decretar a suspensão do
contrato e instalar o devido contraditório, em relação à contratante.
DISPOSITIVO.
1.
Destarte, determino ex officio a adoção de MEDIDA CAUTELAR,
em razão da possível ocorrência de afronta às regras constitucionais e
legais vigentes, com fulcro no artigo 148, caput, do Regimento Interno
aprovado pela Resolução Normativa TC/MS nº 76/2013, com base no
que diz o artigo 71, IX, da Constituição Federal e nas decisões do
Supremo Tribunal Federal3 que reconhecem o poder geral de cautela e
os poderes implícitos nas atribuições que a Constituição expressamente
outorgou aos Tribunais de Contas, nas seguintes condições:
1.1 Determinar que a administração pública municipal adote
providências imediatas, a partir do recebimento da intimação, no
sentido de decretar a suspensão do Contrato Administrativo nº
051/2017, firmado entre o Município de Três Lagoas – MS, CNPJ nº
03.184.041/0001-73, por seu Prefeito, Sr. Ângelo Chaves Guerreiro, CPF
nº 112.713.688-70, como contratante, e a Sociedade de Advogados
Coimbra & Palhano Advogados Associados S/S, CNPJ nº
12.503.235/0001-85, por sua representante, Srª. Luciane Ferreira
Palhano, CPF nº 708.963.131-15, como contratada, em razão das
irregularidades detectadas no curso deste processo;
1.2 Determinar que no prazo de 20 (vinte) dias corridos o ordenador
de despesas, Sr. Ângelo Chaves Guerreiro, encaminhe a documentação
referente à suspensão do Contrato Administrativo nº 051/2017 e das
providências e fixo multa de 800 (oitocentas) UFERMS, em caso de
descumprimento da decisão (art. 44, I e art. 45, I, da Lei Complementar
nº 160/12 e art. 170, do RITC/MS);
2.
INTIME-SE, via cartório que certificará o prazo e o
cumprimento da intimação, o ordenador de despesas: Ângelo
Chaves Guerreiro, para que apresente sua defesa sobre o teor
desta medida cautelar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, com
fulcro no art. 113, do RITC/MS;
3.
COMUNIQUE-SE com a devida urgência o ordenador
de despesas Ângelo Chaves Guerreiro e PUBLIQUE-SE esta
decisão no Diário oficial Eletrônico do TCE/MS;
4.
Cumprida as providências acima e após o retorno do
processo em tela, voltem-se para ulteriores deliberações, em
caráter prioritário (art. 148, § 3º, II, do RITC/MS).
Campo Grande - MS, 10 de outubro de 2017.
Cons. Iran Coelho das Neves
Relator

3

(Brasília, 23 de maio de 2007. Ministro CELSO DE MELLO Relator) (MS 26547 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
julgado em 23/05/2007, publicado em DJ 29/05/2007 PP-00033).
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