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DIRETORIA GERAL
Cartório
Agravo
DESPACHO DSP - G.ICN - 59374/2017
PROCESSO TC/MS: TC/14268/2017/001
PROTOCOLO: 1857433
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
JURISDICIONADO: ÂNGELO CHAVES GUERREIRO
CARGO DO JURISDICIONADO: PREFEITO
ASSUNTO DO PROCESSO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2017
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO S/Nº
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 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
DESPACHO
Trata os presentes autos de RECURSO DE AGRAVO interposto pelo Senhor
Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito de Três Lagoas/MS, representado pelo
assessor jurídico do município, nomeado nos termos do Decreto nº 010, de
1º de janeiro de 2017 (f. 27), objetivando a reforma da Decisão Liminar ex
officio DLM - G.ICN - 124/2017 (f. 389-398 dos autos principais) que
suspendeu, cautelarmente, o Contrato Administrativo nº 051/2017, firmado
entre o Município de Três Lagoas - MS, por seu Prefeito, Sr. Ângelo Chaves
Guerreiro, como contratante, e de outro lado, a Sociedade de Advogados
Coimbra & Palhano Advogados Associados S/S, por sua representante, Srª.
Luciane Ferreira Palhano, como contratada, em razão da possível ocorrência
de afronta às regras constitucionais e legais vigentes.
O objeto do instrumento contratual refere-se à prestação de serviços de
natureza jurídica consubstanciadas nas atividades elencadas na Cláusula
Primeira do Instrumento Contratual, assim discriminadas, in 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.
DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS:
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.

Conselho Deliberativo:
Presidente – Waldir Neves Barbosa

Vice-Presidente – Ronaldo Chadid

Corregedor-Geral – Iran Coelho das Neves
Conselheiros:

Osmar Domingues Jeronymo (Ouvidor)
Jerson Domingos

Auditoria:
Auditor – Leandro Lobo Ribeiro Pimentel
Coordenador da Auditoria
Auditor – Célio Lima de Oliveira
Subcoordenador da Auditoria
Auditora - Patrícia Sarmento dos Santos

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:
1.7.1.
De novos modelos e rotinas;
1.7.2.
De processos e procedimentos;
1.7.3.
Das padronizações”.
Em seu arrazoado, o recorrente aduz em síntese:
- Que “a municipalidade discorda da análise realizada em sede de cautelar
sem a manifestação da procuradoria do Ministério Público de Contas e sem
a defesa do município”;
- Que “os serviços contratados são de assessoria e consultoria especializada
e não serviços de rotina ou de terceirização, revestindo-se dos requisitos de
singularidade”;
- Que “a municipalidade não verifica estar presentes a probabilidade de
dano ou risco ao resultado útil do processo definidos no art. 300, caput, do
Código de Processo Civil, aplicado em virtude da determinação do art. 89, da
Lei Complementar Estadual n. 160/2012, bem como de ilegalidade ou
inconstitucionalidade”;
- Que, in casu, a decisão “gera perigo da demora inverso, na medida em
que, encontra-se em tramitação vários processos relacionados a consultoria
jurídica que serão paralisados e comprometerão a adequada realização de
atos e processos”;
- Que “o foco do trabalho prestado é a consultoria especializada em áreas
complexas e novas, das quais existem poucas pessoas com expertise,
destacando-se a parceria publico-privada, o uso de áreas aeroportuárias e a
implantação do novo marco regulatório de parcerias”;
- Que “a sociedade de advogados Coimbra e Palhano Advogados
Associados S/S, desempenha a função de auxiliar e orientar as equipes nas
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execuções dos serviços elencados acima, bem como de colaborar na
implantação de novos modelos e metodologias”;
- Que “as atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica contratada possui
singularidade, uma vez que, o município de Três lagoas/MS possui
necessidades específicas relacionadas à licitação e contratos administrativos
de alta complexidade”;
- Que “a presente contratação visa além da consultoria jurídica em
processos de alta complexidade já citados, a padronização de processos,
procedimentos e minutas com o objetivo de conceder maior eficiência e
segurança jurídica a municipalidade e aos servidores, sendo que, ao
contrário do que foi apontado na decisão cautelar, é processo específico que
tem começo, meio e fim, que se encerra com a implantação da
padronização e o treinamento dos servidores”;
- Que “o serviço contratado é de natureza singular, pois não se refere a
serviço comum ou rotineiro na seara administrativa e também não implicam
em substituição ao servidor público e sim na colaboração de pessoa jurídica
que possui know-how com vistas à transferência de conhecimento,
metodologia e treinamento com o intuito de conferir maior eficiência à
administração pública municipal”;
- Que “nas situações em que os municípios não possam dispor de
procuradoria estruturada, ou, ainda que disponha, apresente-se insuficiente
para o desafio que determinada demanda imponha, a contratação de
advogado ou pessoa jurídica de advogados pode se dar diretamente com a
municipalidade, na medida em que estejam presentes os elementos da
notória especialização e singularidade do serviço a ser prestado, os quais
não podem ser mensurados objetivamente numa concorrência”;
- Que “não houve qualquer intenção de substituir técnicos nem da empresa
contratada executar serviços que são de responsabilidade dos servidores, de
acordo com relação das atividades previstas no memorial descritivo e nos
relatórios. Assim, não foi burlada a exigência constitucional de concurso
público, bem como não foram terceirizadas as atividades-fins”;
- Que, “embora exista a assessoria jurídica, não existe no município de Três
Lagoas o cargo efetivo de procurador ou advogado do município, sendo que
a terceirização encontra-se atrelada ao cargo de carreira segundo a
jurisprudência do TCU, ou seja, somente são passíveis de terceirização pela
Administração Pública as atividades que não estiverem incluídas dentre
aquelas especificadas como sendo atribuição de cargos de carreira, com o
objetivo de evitar a burla à norma constitucional que prevê a
obrigatoriedade de concurso público para a investidura em cargos e
empregos públicos. A título de exemplo cita-se a Decisão n. 680/95-Plenário
e os Acórdãos n243/2002-Plenário e 1.672/2006-Plenário”;
- Que “a presente contratação possui descrição de serviços semelhantes à
contratação de “serviços de consultoria e assessoria jurídica especializadas
em compras e arranjos governamentais” que foi considerada de natureza
singular em recente sessão da Segunda Câmara deste Tribunal de Contas.
Inicialmente, verifica-se o atendimento ao disposto no § 1º do artigo 71 da
Lei Complementar nº 160/2012, c.c o artigo 159, da RNTC/MS nº 76/2013,
no que tange à interposição tempestiva do recurso em tela.
Com relação ao inconformismo noticiado pelo recorrente a respeito da
aplicação de medida cautelar sem que houvesse a manifestação do
Ministério Público de Contas e a defesa do município, é imperioso
mencionar o artigo 148, da RNTC nº 76/2013, o qual dispõe sobre os
procedimentos para a sua aplicação, in verbis:
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).
§ 1º A medida cautelar poderá ser:
I - requerida pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ou pelo
jurisdicionado ou interessado;
II - aplicada:
a) a qualquer tempo, independente da fase ou instância em que se
encontrar o processo, inclusive como ato inaugural de processo de iniciativa
do Tribunal, nos termos dos arts. 134 e 135 (Pedido de Informação e
Proposição de Averiguação Prévia) e do art. 144 (Relatório-Destaque);
b) liminarmente, pelo Conselheiro relator, independentemente de prévia
manifestação do jurisdicionado por ela afetado;
III - revogada a qualquer tempo.
§ 2º Aplicada a medida cautelar, o Conselheiro relator mandará intimar o
jurisdicionado para manifestação no prazo de cinco dias.

§ 3º Transcorrido o prazo para a manifestação do jurisdicionado, com ou
sem a apresentação dela, o Conselheiro relator deverá, em relação à
matéria:
I - submetê-la ao exame do Ministério Público de Contas, para manifestação
no prazo de cinco dias;
Quanto aos demais argumentos trazidos a lume entendo que ainda se
encontram presentes as razões que levaram esta Relatoria a conceder a
medida liminar objurgada, quais sejam:
a) A contratação pública é inexigível quando houver inviabilidade de
competição para a contratação de serviços técnicos de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização, conforme dispõe
o artigo 25, II, c.c o artigo 13, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.
Como mencionado outrora, o quadro fático, em princípio, se mostra
destituído dos requisitos ensejadores do afastamento da regra geral no que
diz respeito às contratações públicas, por força do disposto no art. 37, XXI,
da Constituição Federal, in verbis:
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:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações;
b) Além disso, os serviços contratados são comuns e se enquadram nos
serviços de rotina executados pela administração pública municipal. Sendo
assim, deveriam ter sido realizados pelos servidores públicos e não por uma
empresa contratada, conforme estabelece a Constituição Federal, no artigo
37, caput e inciso II, da Constituição Federal;
c) Some-se a isso, o fato de que toda decisão emanada deve levar em
consideração, precipuamente, o interesse público, bem como a efetividade
das suas garantias.
Frise-se, que esta relatoria mudou o seu entendimento em relação ao tema
objeto deste recurso, optando por uma interpretação mais rígida dos
requisitos legais que envolvem a contratação de serviços jurídicos e de
consultoria técnica, sobretudo prezando pela correta aplicação do artigo 25,
II, da Lei Federal nº 8.666/93, o qual dispõe o que segue, in verbis:
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;
O ilustre doutrinador Marçal Justen Filho1, sobre a singularidade dos
serviços assevera que “a natureza singular caracteriza-se como uma
situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente
por qualquer profissional “especializado”. Envolve os casos que demandam
mais do que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem
obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de qualquer
profissional (ainda que especializado)”.
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
ESPECÍFICAS E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO
DE NULIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PORVENTURA RECEBIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Desta forma, após tecer essas breves considerações, a fim de se evitar
prejuízo irreparável ao patrimônio público, MANTENHO a referida Decisão

1
2

FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: 2010. p. 368
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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Liminar DLM - G.ICN - 124/2017 pelos seus próprios fundamentos, com
fulcro no art. 162, § 1º, II, da RNTC/MS nº 76/2013.
Publique-se. Cumpra-se.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público de Contas para
manifestação.
Campo Grande - MS, 6 de novembro de 2017.
Cons. Iran Coelho das Neves
Relator

Pág.3

