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RECOMENDAÇÃO CIRCULAR Nº 01/2016, de 11 de janeiro de

2016

Síntese: Recomenda aos Municípios da
Subseção Judiciária de Campo Formoso-BA
que observem estritamente os mandamentos
da lei nº 8.666/93, quando da contratação de
empresas para a realização de Jornadas
Pedagógicas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

signatário, no exercício de suas atribuições institucionais – artigo 127, caput, da
Constituição Federal e artigo 6º, inciso VII, alínea c, da Lei Complementar nº 75/1993, no
bojo do Inquérito Civil nº 1.14.002.000125/2015-63, que tem como objetivo apurar a
(ir)regularidade de contratos celebrados pelos municípios da Subseção Judiciária de Campo
Formoso-BA para prestação de serviços necessários à realização de “Jornadas
Pedagógicas” mediante inexigibilidade de licitação, com a utilização de verbas do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB,

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público

Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e interesses sociais e
individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo
para tanto, e se necessário, o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de

recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo
razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX);
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CONSIDERANDO que a Constituição de 1988 deu grande relevância aos

princípios elencados no caput do artigo 37, que rege toda a atuação da Administração
Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que é dever da administração pública, como regra geral,

quando da realização de contratações, proceder mediante licitação, de modo a buscar não
apenas as condições mais vantajosas para o poder público mas também garantir que o
primado da impessoalidade seja implementado, permitindo que todos os agentes com
capacidade para contratar tenham iguais condições para tanto;

CONSIDERANDO que, nos termos da Lei n.º 8.666/93, art. 25, inciso II, a

contratação mediante inexigibilidade é cabível diante da presença cumulativa de três
requisitos, quais sejam: serviço técnico profissional especializado, objeto singular e
profissional ou empresa de notória especialização;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União, por meio do

Acórdão 622/2008-TCU-2ª Câmara, definiu que para ser considerado de natureza singular o
serviço há de ser tão incomum, raro, incomparável com outros, que somente possa ser
prestado por profissional ou empresa cuja especialização naquele tipo de serviço seja
notória e ainda, que o objeto do contrato deve revelar-se de tal singularidade que não dê
condições a que se proceda qualquer competição entre os profissionais existentes no ramo;

CONSIDERANDO    que tem sido observados diversos casos de contratação  

direta de empresa para realização de Jornada Pedagógica pelos Municípios desta subseção
judiciária em desacordo com os pressupostos estabelecidos nos dispositivos legais que
disciplinam a contratação por inexigibilidade de licitação, pois o serviço não tem
característica de singularidade  ;  

CONSIDERANDO  , ainda, que em alguns casos foi identificada a inclusão  

de itens perfeitamente licitáveis, tais como gêneros alimentícios e material de papelaria, no
bojo das contratações mediante inexigibilidade de licitação de empresas para realização de
Jornada Pedagógica, o que reforça a ilegalidade;

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa disposto

no art. 10, inc. VIII, da lei 8429/92, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente;

CONSIDERANDO que temática acima tratada enquadra-se na tipologia da

Lei 8.429/1992, e que qualquer medida consistente no afastamento indevido de licitação e
na aplicação irregular de verbas do FUNDEB, será merecedora das reprimendas constantes
na referida lei;

CONSIDERANDO, por fim, que em tais contratações são empregados

recursos do FUNDEB complementados pela União, o que atrai a competência da Justiça
Federal e, consequentemente, a atribuição Ministério Público Federal;
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RESOLVE RECOMENDAR aos Municípios da Subseção Judiciária de

Campo Formoso-BA, nas pessoas seus Secretários de Educação e de seus Prefeitos

Municipais, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, que se

abstenham de efetuar contratação de empresas para realização de

Jornada Pedagógica, com emprego de recursos do FUNDEB, mediante

inexigibilidade de licitação, sem a estrita observância das disposições da

Lei n.º 8666/93, no seu art. 25, inciso II, que dispõe:

“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 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL fixa o prazo de 15 (quinze) dias

úteis, contados a partir do recebimento, para prestação das informações sobre o
acatamento ou não das medidas recomendadas;

Fica advertido que a presente Recomendação considera seu destinatário
como pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de
responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão quanto às
providências solicitadas, podendo esta implicar no manejo de todas as medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que não a
observarem, sem prejuízo da apuração quanto à responsabilidade pelos atos ilegais.

Publique-se a presente recomendação conforme o art. 23 da Resolução n.°
87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e proceda
aos devidos registros nos sistemas de informática.

Campo Formoso-BA, 11 de Janeiro de 2015.

Elton Luiz Freitas Moreira

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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