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RELATÓRIO

A Deliberação TCM nº 05417e8 decidiu por conhecer e julgar parcialmente procedente a
Denúncia formulada pelo vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos contra a Sra. Maria
das Graças César Mendonça, Prefeita do Município de Ipiaú, em face de irregularidades
de que padece o procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2017 e Contrato nº
003/2017, através da Empresa AFINCO Consultoria a Assessoria LTDA- EPP, com vistas
à contratação de serviços especializados de consultoria e assessoria contábil, acrescidas
da deficiente comprovação de que os serviços contratados foram efetivamente prestados,
tendo sido-lhe aplicada penalidade de multa no valor equivalente a R$3.000,00 (três mil
reais).

Irresignada, a Sra. Maria das Graças César Mendonça, Prefeita do Município de Ipiaú
formulou o  presente  Pedido  de  Reconsideração,  desacompanhado  de  documentos,
quando, na oportunidade, sustenta ilegalidade na imputação da penalidade imposta, haja
vista que a questionada contratação direta se pautou nos ditames legais estabelecidos no
art.  25, II  da Lei de Licitações. Defende que encontram-se presentes os requisitos da
singularidade e notória especialização da empresa contratada, bem como se respaldou
no “critério da confiança”. Por fim, pugna pela reconsideração da decisão proferida nesta
Corte de Contas, bem como a exclusão da penalidade imposta.

Dando  seguimento  à  instrução  processual,  os  autos  foram  submetidos  ao  crivo  do
Ministério  Público  de Contas,  através do Ilustre  Procurador  de  Contas  Dr.  Guilherme
Costa  Macedo,  quando,  na  oportunidade,  entendeu  que  não  houve  saneamento  das
irregularidades registradas, de modo que não há elementos nos autos que afastem as
razões que deram suporte ao decisório exarado, concluindo seu opinativo nos seguintes
termos:

“Diante  do  exposto,  este  Representante  do  Ministério  Público  opina  pelo
conhecimento  do  recurso,  face  a  sua  tempestividade,  legitimidade  e
adequação,  e,  no  mérito,  pelo  não  provimento  do  pedido  de
reconsideração”.
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A questão  trazida à consideração da Corte  de Contas,  através do Processo TCM nº
05417e18, refere-se a Denúncia formulada pelo vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos
contra  a  Sra.  Maria  das  Graças  César  Mendonça,  Prefeita  do  Município  de  Ipiaú ,
afirmando  que ao arrepio  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  o  Denunciado  teria  efetuado  a
contratação  direta,  mediante  Inexigibilidade  de  Licitação  nº  001/2017 e  Contrato  nº
003/2017, da empresa AFINCO Consultoria a Assessoria LTDA- EPP, tendo como objeto
a “prestação de serviços técnicos especializados de contabilidade para o Município de
Ipiaú”, pelo valor mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais) (janeiro a novembro) e mais
uma  parcela  de  R$30.000,00,(trinta  mil  reais)  em dezembro,  perfazendo  o  montante
equivalente a R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

Durante  a  peça  recursal,  a  Recorrente  desenvolve  argumentações  no  sentido  da
legalidade  da  mencionada  contratação  direta,  através  de  inexigibilidade  licitatória,
aduzindo que não houve burla ao dever de licitar, uma vez que os preceitos exigidos no
art.  25,  II  da  Lei  de  Licitação,  notadamente  os  requisitos  de  singularidade  e  notória
especialização da contratada, que possui vasta experiência no objeto contratado. Invoca,
ainda que a contratação baseou-se também no critério da confiança,  finalizando suas
argumentações defendendo que “a contratação que indevidamente repelem, tem como
objeto  complexo,  exige  prestador  especializado  e  no  qual  se  deposite  a  confiança
necessária a justificar sua escola, em detrimento de outros potenciais candidatos”.

Pois  bem.  Após  a  análise  da  peça  recursal,  em  que  pese  as  das  argumentações
apresentadas, observa-se que estas são frágeis e não merecem prosperar, notadamente
porque a Recorrente se limita a reiterar os argumentos já empreendidos na peça de
defesa que, por conseguinte, não foram descaracterizados. Nesse sentido, não restou
demonstrado  que  a  multicitada  contratação  da  empresa  AFINCO  Consultoria  a
Assessoria  LTDA-  EPP  preencha  os  ditames  estabelecidos  no  art.  25,  II  da  Lei  de
Licitações e Contratos, independente de notória especialização da contratada.

Além disso, as alegações baseadas na “confiança” revelam-se infundadas, de modo que,
esta relatoria comunga do mesmo entendimento exarado pelo nobre Parquet de Contas,
quando aduz que “Neste contexto, resulta claro que o critério da confiança não merece
ser invocado para afastar o requisito da singularidade do serviço. No Acórdão nº 2012-
40/07-P, o Ministro Relator Augusto Sherman, o Tribunal de Contas da União entendeu
que “o fator confiança” não pode ser antecedido da análise quanto à singularidade do
objeto  e  que  a  recorrente  se  equivoca  ao  afirmar  que  o  contrato  seria  singular  por
necessitar  de  estrita  relação  de  confiabilidade;  bem  como  que  “a  lei  não  previu  tal
hipótese ( necessidade de confiança) como suficiente para a inexigibilidade do certame”.

Nesse sentido, analisando os argumentos empreendidos pelo responsável, observa-se
que  a  peça  apresentada  não  submeteu  ao  juízo  da  Corte  qualquer  fato  novo  que
justificasse o provimento do Pedido de Reconsideração interposto,  mesmo porque  os
argumentos empreendidos pelo recorrente são frágeis e não possuem o condão de
descaracterizar as irregularidades registradas, não trazendo aos autos elementos
novos que afastem o decisório exarado.
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Acrescenta-se,  ainda,  o  fato  da  ausência  de  qualquer  documento  probatório  que
confirmasse a ocorrência de engano ou omissão no julgamento do TCM, únicas hipóteses
passíveis  de  acolhimento  da  peça  recursal,  de  conformidade  com o  preconizado  no
parágrafo  único,  do  art.  88,  da  Lei  Complementar  TCM  nº  06/91,  com  redação  do
seguinte teor:

“Art. 88 – Omissis.

Parágrafo único – Poderá ser provido o pedido de reconsideração quando se
constatar engano ou omissão nos pronunciamentos do Tribunal de Contas
dos Municípios, em decisão devidamente fundamentada.”

Diante do exposto, com base no parágrafo único do artigo 88 da Lei Complementar de nº
06/91, é de se  negar provimento  ao Pedido de Reconsideração, interposto pela Sra.
Maria das Graças César Mendonça, Prefeita do Município de Ipiaú, mantendo-se, por
conseguinte, na íntegra, a deliberação TCM nº 05417e18.

SALA  DAS  SESSÕES  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DOS  MUNICÍPIOS,  em  18  de
setembro de 2019.

Francisco de Souza Andrade  Netto 
Cons. Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste, vá na página do

TCM em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente.
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