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ESTADO DE PERNAMBUCO

TRÍBLNAL DE CONTAS DO ESTADO

NÚCLEO DE AUDITORIAS ESPECIALIZADAS
GERÊNCIA DE Al DITORIA DE PKOC EDIMEN I OS LTCITATÓRIOS

PETCE N.®

ÓRGÃO:

ASSUNTO:

PROCESSO:

57.555/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO - PE

ANÁLISE DA REGULARIDADE DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 006/2017.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 006/2017.

OBJETO:

DEMANDANTE:

RELATOR;

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
GERENCIAMENTO DE PROCESSO SELETIVO DE

RECURSOS HUMANOS PARA CARGOS EFETIVOS NA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO, ATRAVÉS DE
CONCURSO PÚBLICO.

PROCURADORIA

PIMENTEL

RANILSON RAMOS

GERAL DR. CRISTIANO

Parecer técnico

I-INTRODUÇÃO

Trata-se de análise da Dispensa de Licitação n° 006/2017, Petce n° 57.555/2017,

decorrente da solicitação formulada pelo Sr, Cristiano Pimentel, Procurador de Contas

desta Corte, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADM&TEC -

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO
DE PROCESSO SELETIVO DE RECURSOS HUMANOS PARA CARGOS

EFETIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO, ATRAVÉS DE

CONCURSO PÚBLICO. Acrescente-se que o Secretário de Administração da
Prefeitura de Lajedo, Sr. George Sobral de Melo, também encaminhou a esta Corte de

Contas cópia da mesma documentação, através Petcc N" 57.558/2017. solicitando

posicionamento sobre a mesma contratação, fls. 193.

Na solicitação, o Procurador Geral, aponta possível desobediência, pela

contratante cm relação à contratada, da comprovação da exigência contida no item 11 da
decisão emitida no Processo de Consulta TCE PE n° 1620685-0, formulado pelo
Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco.
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O item da decisão assim dispõe:

II- Deve-se dar relevância, na fundamentação da dispensa, ao recfuisito de
"inquestionável reputação ético-profissional". pelo qual a organizadora
deve ter finalizado com êxito outros concursos para órgãos federais ou
tribunais judiciais^ além de estar estabelecida no mercado há pelo menos
dois anosy de modo a alcançar no ramo efetiva reputação (atributo para o
qual o decurso do prazo é indispensável".

Deve-se destacar que tal recomendação foi encaminhada ao Tribunal de Justiça
do Estado de Pernambuco, no Processo de Consulta TCE PE N° 1620685-0, formulado
por aquele órgão, junto à este TCE.

Necessário ressaltar que a análise se encontra adstrita aos pontos referidos pelo
Sr. Procurador Geral, no despacho de íls. 186 e que o método de auditoria adotado não
revela nem detecta necessariamente todas as irregularidades porventura ocoiridas no
referido procedimento.

II - ANÁLISE

A contratação de entidade para promoção de concurso público por Dispensa de
Licitação, fundamentada no art. 24, XIII, da Lei de Licitações, c lícita, desde que
atendidas as regras da Súmula n° 287, do TCU, que assim dispõe:

**É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por
meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei
8.666/1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no
referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a
natureza da instituição a ser contratada, além de comprovada a
compatibilidade com os preços de mercado

Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 24, inciso XIII. Precedentes: -
Acórdão 569/2005 - Plenário - Acórdão 950/2010 - Plenário - Acórdão
1111/2010 - Plenário - Acórdão 3019/2012 - Plenário - Acórdão
2139/2014 - Plenário - Acórdão 1339/2010 - I" Câmara - Acórdão
2109/2008 - 2" Câmara - Acórdão 2360/2008 - 2" Câmara.

Compulsando os autos do Processo de Dispensa de Licitação n° 006/2017, esta
auditoria verificou a ocorrência do nexo efetivo entre o objeto da contratação com a
natureza societária da ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia, por força
do art. 4 , inciso XV, do seu Estatuto Social (fls.29). Ou seja, a entidade tem como
finalidade a seleção de pessoal e promoção de concursos públicos e detém vasta
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experiência nestas atividades, conforme se pode observar dos vários atestados de
capacidade técnica acostados no procedimento.

Constam atestados de capacidade técnica emitidos por prefeituras, câmaras
municipais e órgãos estaduais como a Universidade de Pernambuco, inclusive,

conforme consulta formulada, consta no sítio do aplicativo TOME CONTA que a
empresa participou de 71 licitações no Estado de Pernambuco e venceu em 38 (tis. 191)
e que inexiste registro de sanções aplicadas ao ADM&TEC - Instituto de Administração
e Tecnologia (fls. 192).

Outrossim, no procedimento não consta fato que deponha quanto à reputação
ético-profissional da empresa e fica comprovada, confonne consta dos atestados de
capacidade técnica, que a instituição atua no mercado de seleção de pessoal há mais de
03 (três) anos.

Além disso, outras formalidades como a composição do orçamento estimado
compatível com o mercado e o direcionamento das receitas auferidas aos cofres

públicos estão em conformidade com exigências desta Corte de Contas para
contratações semelhantes.

Pelo exposto acima, esta auditoria entende que o Processo de Dispensa de
Licitação n° 006/2017, da Prefeitura Municipal de Lajedo, se encontra em consonância
com o que dispõe a Súmula n° 287, do TCU.

Relativamente à necessidade de que a organizadora deva ter finalizado com êxito
outros concursos para órgãos federais ou tribunais judiciais, conforme decidido no

Processo de Consulta TCE PE N° 1620685-0, esta auditoria entende que a exigência nào
se aplica ao caso, haja vista que o concurso é no âmbito municipal e tal exigência
infringiria o Princípio da Isonomia na Administração Pública.

III-CONCLUSÃO

Por todo exposto,

Considerando que na contratação verificou-se a ocorrência de nexo efetivo entre
o objeto da contratação com a natureza societária da instituição ADM&TEC - Instituto
de Administração e Tecnologia;

Considerando que a entidade ADM&TEC - Instituto de Administração e
Tecnologia detém experiência na promoção de concursos públicos conforme sc pode
observar dos vários atestados de capacidade técnica acostados no procedimento;

Considerando que no procedimento não consta fato que deponha quanto á
reputação ético-profissional da entidade ADM&TEC - Instituto de Administração e
Tecnologia e que fica comprovada, confonne consta dos atestados de capacidade
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técnica, que a instituição atua no mercado de seleção de pessoal há mais de 03 (três)
anos;

Considerando que no Processo de Dispensa de Licitação n° 006/2017, foram
cumpridas outras formalidades como a composição do orçamento estimado compatível
com o mercado e o direcionamento das receitas auferidas aos cofres públicos em
conformidade com o entendimento desta Corte de Contas para contratações
semelhantes;

Considerando o entendimento de que o Processo de Dispensa de Licitação n°
006/2017 se encontra em consonância com o que dispõe a Súmula n° 287, do TCU;

Considerando o entendimento de que a exigência de comprovação de que
entidade deva ter finalizado com êxito outros concursos para órgãos federais ou tribunais
judiciais, conforme decidido no Processo de Consulta TCE PE N° 1620685-0, não se
aplica ao caso, haja vista que o concurso é no âmbito municipal c tal exigência
infringiria o Princípio da Isonomia na Administração Pública;

Opina-se, pela regularidade do processo de contratação da entidade ADM&TEC
-  Instituto de Administração e Tecnologia, através da Dispensa de Licitação n°
006/2017, pelas razões expostas no corpo deste Parecer.

S.M.J.

Recife, 21 de fevereiro de 2018.

/ Francisco de Paula Silva
Auditor de Controle Externo - Área Auditoria das Contas Públicas

Matrícula 0966


