
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 07218e20
Exercício Financeiro de 2019
Prefeitura Municipal de MUTUÍPE                            
Gestor: Rodrigo Maicon de Santana Andrade
Relator Cons. Subst. Ronaldo N. de Sant'Anna                

RECURSO ORDINÁRIO
 
I - RELATÓRIO

Cuida o expediente de Recurso Ordinário, formulado pelo Sr.  Rodrigo Maicon de
Santana  Andrade, nos  autos  do  Processo  TCM  nº  07218e20,  que  trata  da
prestação de contas da Prefeitura Municipal de  MUTUÍPE, exercício financeiro de
2019,  da Relatoria do Cons. Raimundo Moreira,  tendo em vista o Parecer Prévio
emitido  pela  APROVAÇÃO  COM  RESSALVAS das  contas  referenciadas,  com
cominação ao responsável dos seguintes gravames:

• Multa de  R$4.000,00  (quatro  mil  reais),  nos  termos  do  art.  71,  inciso  II
combinado com o art. 76, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar nº 06/91,
notadamente em razão das irregularidades remanescentes.

• Ressarcimento de  R$50.325,00 (cinquenta  mil,  trezentos  e  vinte  e  cinco
reais), com esteio no art. 71, inciso III, combinado com o art. 76, inciso III,
alíneas  “b”  e  “c”,  da  Lei  Complementar  nº  06/91,  em  razão  da  não
apresentação  dos  extratos  e  conciliações  bancárias  que  validem o  saldo
evidenciado  na  conta  Caixa  e  equivalente  de  caixa  do  Balanço
Patrimonial/2019.

Irresignado com o Decisório,  o  responsável  ingressou com o Recurso Ordinário,
visando a reforma do Parecer Prévio exarado, quando foram tecidas considerações
em  torno  de  a) Acompanhamento  da  execução  orçamentária e  b) Termo  de
Conferência de saldo em Caixa e Bancos.

Conclui a petição, ao tempo em que solicita:

“a) Que seja recebido e acatado o Recurso Ordinário em tela;

b) Revogação da multa inicialmente imputada ao gestor no valor de R$4.000,00
(quatro mil reais), considerando o saneamento dos questionamentos descritos no
Parecer Prévio ou, ao menos, a sua redução, por ser medida de Direito e da mais
lídima Justiça;

c) Bem como a supressão do ressarcimento imputado, da quantia de R$50.325,00
(cinquenta mil, trezentos e vinte e cinco reais), uma vez que sanada a matéria.”

O processo foi encaminhado ao Ministério Público Especial de Contas, para os fins
de  lei.  Do  exame  das  argumentações  trazidas  aos  autos  na  peça  recursal,  o
representante  do  Parquet emitiu  o  Parecer  de  nº  269/2021,  manifestando-se
conclusivamente  no  sentido  do  conhecimento  e não  provimento  do  Recurso
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Ordinário,  "ressalvando-se  apenas  o  item  referente  à  ausência  de
comprovação  de  extratos  bancários  e  conciliações  de  algumas  contas
informadas no DCR/19 (R$50.325,00),  que deve ser submetido ao crivo da
Auditoria de Controle Externo desta Corte de Contas, a quem compete efetuar
a instrução processual.”

II FUNDAMENTAÇÃO:

Atendidos os requisitos de legitimidade e tempestividade, dispostos nos  arts.
309 e 314, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios, o
recurso ordinário merece ser conhecido.

Após tudo visto  e  devidamente  analisado o  apelo,  em cotejo  com os elementos
assentados no Parecer Prévio, cumpre registrar as conclusões a seguir descritas:

a) No  que  diz  respeito  ao  acompanhamento  da  execução  orçamentária,  a
Relatoria de então acolheu os achados sinalizados pela 3ª Inspetoria Regional,
especificamente  irregularidades  em  contratações  diretas,  mediante
inexigibilidade  de  licitação  com  lastro  no  art.  25,  II,  da  Lei  nº  8.666/93
(ausência de comprovação de inviabilidade de competição, singularidade do
objeto contratado e notória qualificação), referente à prestação de serviços de
consultorias e assessorias jurídicas (4 casos), contábil (4 casos), educacional
(1 caso) e controle interno (1 caso), conforme processos de inexigibilidade nºs
001-2019 (R$183.600,00), 002-2019 (R$62.400,00), 003-2019 (R$18.000,00),
004-2019 (R$62.400,00), 007-2019 (R$25.000,00), 025-2018 (R$117.000,00),
029-2018(R$97.200,00) e 030-2018(R$75.600,00). 

Nessa  vertente,  assentou  o  decisório  que  “não  restaram  comprovados  os
requisitos essenciais de inviabilidade de competição, singularidade do objeto e
a  notória  especialização  do  contratado  exigidos  pela  legislação,  conforme
esclarece o Parecer da Assessoria Jurídica desta Corte de Contas nº 00810-
18”. 

Em sede recursal, o gestor apresentou os seguintes esclarecimentos:

“(...)  configurada  a  inviabilidade  de  competição,  pois  os
contratos  elencados  são  de  natureza  técnica,  a  exemplo
emissão de pareceres, assessoria e consultoria. O que se faz
diferenciar  dos  serviços  comuns,  objetos  da  modalidade
pregão. 

Ainda,  merece  avocar  novamente  a  Lei  nº  14.039/2020
respalda a natureza singular dos serviços em apreço.”

Inicialmente,  cumpre  a  esta  Relatoria  enfatizar  o  quanto  preconizado  na
Constituição Federal, no seu art. 37, XXI, ao determinar, ressalvados os casos
especificados na legislação, a realização de processo de licitação pública, que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, como precedente
aos contratos públicos.
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Ressalte-se,  todavia,  que  dentre  as  situações  excepcionais  em  que  a
Administração Pública poderá efetuar contratação direta, a  Lei de Licitações
disciplina  o  Art.  25,  II,  caracterizada  a  inviabilidade  de  competição,  ora
empregado a lastrear as contratações efetuadas pela Comuna.

Sucede que, no caso em tela, a tese recursal não logra êxito em demonstrar a
individualização das aquisições, mormente ante a ineficácia da Administração
em  demonstrar  a  existência  dos  elementos  hábeis  em  caracterizar  a
inviabilidade de competição definidos na legislação, a saber, serviços técnicos;
de  natureza  singular  e  notória  especialização  do  profissional,  conforme
preconiza  o  Art.  25,  II,  Lei  nº  8.666/93,  para  contratação  direta  por
inexigibilidade de licitação, tendo em vista a ausência de documentos aptos a
este propósito.

Sobre  o  segundo  ponto  trazido  pelo  gestor,  tem-se  que  a  Lei  Federal  nº
14.039, de 17 de agosto de 2020, que alterou o Estatuto da OAB para dispor
sobre a natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados, não
se aplica ao caso em análise, na medida em que não estava vigente à época
das contratações notificadas, realizadas no exercício de 2019.

Portanto, neste cenário, o ponto não merece provimento.

Frente  a  contratação  direta  por  dispensa  de  licitação,  destacou  o  Parecer
Prévio o Processo nº 054-2019, de R$40.000,00, voltado para “PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO  DE ARRECADAÇÃO  DE  TRIBUTOS  E  DEMAIS  RECEITAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS”, fundamentado no art. 24, incisos II e VIII, da Lei nº
8.666/93,  em  que  fora  constatado  o  descumprimento  do  dever  de  licitar,
contrariando a argumentação do defendente de que  “o contratado integra a
Administração Pública, tendo sido criado com a finalidade específica de prestar
o serviço objeto do contrato.”

Em seu recurso, o gestor reitera a possibilidade de contratação em pauta por
dispensa  de  licitação,  “tendo  em vista  o  atendimento  aos  requisitos  legais
autorizadores,  estabelecidos  no  art.  24,  VIII,  da  lei  8666/93”, e  a  fim  de
certificar  o  quanto  alegado,  colaciona  a  “documentação  que  comprove sua
conformidade com o mercado e, portanto, a vantajosidade da contratação”.

Examinada a tese apresentada pelo recorrente, de pronto, é de se refutar o
amparo no art. 24, II, da Lei 8.666/93, para outros serviços e compras de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior,  posto  que  o  valor  contratado,  de  R$40.000,00, supera  o  limite
preconizado na norma de regência (até R$17.600,00).

De  igual  sorte,  não  restou  comprovado  o  atendimento  das  premissas
relacionadas  ao  art.  24,  VIII,  da  Lei  de  licitações,  de  modo  especial  a
compatibilidade do preço contratado com o praticado no mercado.

Destarte, nada há a ser alterado no pertinente item do Parecer Prévio.
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b) Com  relação  ao  Termo  de  Conferência  de  saldo  em  Caixa  e  Bancos,
procedida apuração dos saldos das conciliações e do DCR/19, fora sinalizada
no  Pronunciamento  da  Corte  a  “ausência  de  comprovação  de  extratos
bancários e conciliações nas seguintes contas informadas no DCR/19: Câmara
Municipal  (R$1.169,90),  Fund  Mun,  Assist.  Social  24574-5  (R$200,00),  Cta
vinculada  –  Fundeb  60%  25.710-9  (R$2,00),  AP  Conv
864196/2018/FNAS/CAIXA  647209-0  (R$29,02),  Poupança  Convênio  FNAS
Caixa  647209-0  (R$83.171,30),  Poupança  Convênio  ME  Caixa  647184-0
(R$50.293,98) que totaliza o montante de R$134.866,20.”

Na oportunidade, a Relatoria original denotou os extratos bancários apontados,
encaminhados em sede de defesa (docs. 131 a 137/e-TCM), todavia, assentou
em seu relatório que  “restou não comprovado o montante  de R$50.325,00,
oriundos da escrituração nas seguintes contas: Poupança Convênio ME Caixa
647184-0 (R$50.293,98), Cta vinculada – Fundeb 60% 25.710-9 (R$2,00) e AP
Conv  864196/2018/FNAS/CAIXA  647209-0  (R$29,02),”  fato  que  ensejou  a
imputação de ressarcimento no valor em destaque.

Na fase recursal, o interessado encaminha os extratos bancários referentes as
contas relacionadas, sob os documentos nºs 190 a 193, na Pasta “Recurso
Ordinário  da  UJ”,  nesta  feita,  sanando  o  apontamento  explicitado  na
decisão recorrida, motivo pelo qual deverá ser afastado o ressarcimento
então imputado em decorrência desse achado.

III DISPOSITIVO:

Diante  do  exposto,  com  base  no  parágrafo  único  do  art.  88  da  Lei
Complementar  nº  06/91,  é  de  se  CONHECER e,  no  mérito,  DAR
PROVIMENTO PARCIAL  ao Recurso Ordinário  interposto  pelo  Sr.  Rodrigo
Maicon de Santana Andrade, Prefeito do Município de  MUTUÍPE, exercício
de  2019,  Processo TCM nº  07218e20,  para  excluir o  ressarcimento  com
esteio no art. 71, inciso III, combinado com o art. 76, inciso III, alíneas “b” e “c”,
da Lei  Complementar nº  06/91,  de  R$50.325,00 (cinquenta mil,  trezentos e
vinte e cinco reais);  mantendo-se a  multa de  R$4.000,00  (quatro mil reais),
nos termos do art. 71, inciso II combinado com o art. 76, inciso III, alínea “d” da
Lei  Complementar  nº  06/91,  notadamente  em  razão  das  irregularidades
remanescentes; o pronunciamento pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas referenciadas e demais determinações.

SESSÃO ELETRÔNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 28 de abril de 2021.

Cons. Subst. Ronaldo N. de Sant'Anna                
Relator 

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste parecer, 
consulte o Sistema de Acompanhamento de Contas ou o site do TCM na Internet em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital 
assinado eletronicamente. 
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