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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DEFESA  

 

1. INTRODUÇÃO 

Trata o presente trabalho de Análise da Defesa apresentada pela gestão da 

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, fls. 39/41, no que se refere as irregularidades 

indicadas e aos documentos solicitados no relatório inicial, fls. 25/29. 

2. DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. 

  Segue em resumo os argumentos iniciais colocados, fls. 25/29:  

(...) 
Antes ... estamos encaminhando toda a documentação solicitadas nos itens a, b, c, d e e, de 

modo a subsidiar a análise dos fatos ... 
(...) 

Através de uma Dispensa de Licitação, em 2019, a Prefeitura Municipal de Bom Sucesso 
contratou com o Instituto de Administração e Tecnologia - ADM & TEC, que é uma Instituição sem 
fins lucrativos, de Recife, ligada à Universidade daquele Estado, uma capacitação e treinamento do 
nosso corpo técnico e análise de despesas, com vistas a reduzi-las e apurar compensações de 
INSS pago a maior.  

Iniciado o trabalho, foi apurado que o Município tinha pago INSS a maior no ano de 2014 e 
elaboradas planilhas com vistas a compensar tais valores nos recolhimentos atuais, sendo emitido 
o Primeiro Relatório Técnico de Execução em Outubro de 2019 e imediatamente, foram tais valores 
compensados nas GFIPs dos meses de competência 09 e 10/2019. Sendo pago pela prestação dos 
serviços.  

Outros relatórios foram emitidos e também novas compensações foram feitas e pagos pelos 
serviços prestados. 

(...) 

 

3. DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2019. 

3.1. Dos novos documentos associados, fls. 42/161 

 Dos documentos do Processo de Dispensa encaminhado, destacamos: 

a) Dados Gerais da Dispensa na “capa”, fl. 42. 
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b) Da solicitação para Contratação, fl. 44. 

 Consta que em 24 de julho de 2019, o Secretário Municipal de Administração e 

Planejamento, solicitou ao Prefeito Municipal a autorização para a contratação por 

Dispensa de licitação de empresa para prestação de atividades de consultoria, da qual 

destacamos: 

 

 

 Seguinte ao documento e na mesma data, 24/07/19, foi associado um Termo de 

Referência, do qual destacamos, fls. 45/46:  

 

 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 
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 Inusitadamente, em 03 de julho de 2019, 21 (vinte e um) dias antes da solicitação 

da secretaria de Administração, que fora em 24/07, na sequência do Processo de 

Dispensa, surge um Ofício da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, solicitando uma 

proposta pelos respectivos serviços a Empresa ADMTEC, fl. 47:  

 
(…) 

 

 
(…)  

 
 

 

 

 Ainda mais inusitado é que o Gestor municipal, na sequência da solicitação, em 

05/07/19, quando do termo de Referência, fl. 50, ainda faz elogio a uma colocação do 

Secretário Municipal, que só se posicionou no Processo em 24/07/19: 

 

 
(…) 

 
(…) 

 
 

 

c) Das informações de Contratação, fl. 57. 

 Seguinte a esse despacho, eis que surge a Proposta da ADM, com data de 08 de 

julho de 2019, fls. 57/67: 

 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por convidado em 11/06/2020 19:13. Validação: 2B8E.1C78.FE37.221C.75C5.D7B4.C7E7.B454. 

Relatório de Análise Defesa. Proc. 19552/19. Data: 11/06/2020 14:21. Responsável: Ranieri da S. Nery.

693

693



 

 
(…) 

 

 

 

(…) 

 

 

 Retornando, em 24 de julho de 2019 o Secretário Municipal de Administração emite 

despacho pela realização da Dispensa, adotada a proposta da ADM como referêcia plena 

ao procedimento, inclusive quanto ao preço ofertado, fl. 69, sendo autorizado no mesmo 

dia pelo Gestor Municipal, fl. 71, ainda que a proposta seja de 08 de julho, fl. 57/67;  

 

 
(…)

 
(…) 

 
 

 
 

 Consta à fl. 72, parecer jurídico favorável ao reconhecimento de Dispensa de 

Licitação para essa contratação, fundado no art. 24, XIII da Lei de Licitações, em 02 de 

agosto de 2019: 

 

(…) 
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 Na sequencia, novamente de forma processual descontinuada, consta o Termo de 

Autuação do procedimento  e a Dispensa de Licitação DP00040/2019, com datas de 25 e 

26 de julho, fls. 75/76, com decisões da Comissão de Licitação pela instalação do 

Processo antes  mesmo do Parecer Jurídico pela administração, que só fora em 02/08/19: 

 

(…) 

 

 

(...) 

 

 

Da exposição de Motivos, fl. 80, consta apenas citado que seria “medida de 

interesse público” e “visando à maximização dos recursos”, e segue colocando como 

razôes de escolha da empresa como “Entidade ... muito bem conceituado” e a “...qualidade 

e preços dos seus produtos ofertados...”, mostrando-se “compatível com os preços 

praticados no mercado”, citando pesquisa anexa inexistente.  

Em 31 de julho de 2019, fl. 39, o Gestor Municipal despacha o processo para 

parecer da assessoria jurídica, que já emitiu parecer 02 de agosto, fl . 72.   

Como forma e prova de publicação da Dispensa DP00040/2019, consta apenas 

uma Declaração do Secretário pela fixação do extrato de Dispensa em Quadro de Avisos 

do Órgão e da adjudicação no Diário Oficial do Estado em 05/08/19, fls. 86/87. Segue com 

o contrato assinado em 08 de agosto de 2019, fls. 89/96, sem registo de publicação.  

 

d) Das referências pela Dispensa e documentos subsequentes, fl. 100. 

Seguinte ao procedimento de Dispensa e Contratação, fls. 42/97, concluída a 

contratação, estranhamente, foram associados outros documentos como de justificativas 

para procedimentos de licitação por Inexigibilidade e por Dispensa, fls. 100/106, eventual 

referência técnica de atuação  indicada pela ADM&TEC, fls. 107/136, respectiva proposta, 

fls. 137/146, e os possíveis documentos de habilitação para a contratação da ADM&TEC,  

fls. 147/204, tudo depois de concluído o processo de licitação.  

 

3.2. Da apreciação aos elementos da Dispensa 040/2019. 

 Dos documentos do Processo da Dispensa encaminhados, destacamos as 

seguintes irregularidades: 
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a) Observado ausentes na fase preparatória do certame das justificativas e motivos 

pela necessidade de contratação dos serviços indicados para a Administração, conforme 

seu planejamento. Foi colocado um objeto com titulação genérica, sem termo de 

referência, sem os motivos pelos quais seriam indispensáveis para a gestão pública, com 

características mesmo de produção de algumas informações para prováveis aventuras 

jurídicas. 

 A Lei Geral do Pregão, Lei nº 10.520/02, exige que a fase preparatória do pregão 

deverá se basear na justificativa da necessidade de contratação pela autoridade 

competente, a justificativa do órgão requisitante e a definição objetiva e pormenorizada do 

objeto a ser contratado, art. 3º, incisos I, II e III. 

 No âmbito da Administração Pública Federal, o processo administrativo é regulado 

pela Lei nº 9.784/1999. Na fase interna do procedimento de licitação pública será 

observada a seguinte sequência de atos preparatórios: • solicitação expressa do setor 

requisitante interessado, com indicação de sua necessidade; • aprovação da autoridade 

competente para início do processo, dentre outros. 

 A Instrução Normativa nº 05/2017 do Governo Federal, que trata dos procedimentos 

iniciais para a elaboração do planejamento da contratação no Serviço Público, determina 

que os referidos procedimentos sejam precedidos do documento para formalização da 

demanda pelo setor requisitante que contemple justificativa da necessidade da 

contratação, as referências, os requisitos e a estimativa detalhada do objeto, dentre outras, 

art. 24, I a VI. 

 

b) Ausência de elementos mínimos de comprovação para a adoção do procedimento 

de Dispensa de Licitação na contratação, fundado unicamente no inciso XIII do art. 24 da 

Lei 8666/93, quando não comprovado o estreito vínculo entre o objeto que se pretende 

contratar, com o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento da instituição, como assim 

destaca Súmula do TCU:  

SÚMULA Nº 250 A contratação de instituição sem fins 

lucrativos, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 

8.666/93, somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o 

mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de 

comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.  

Fundamento legal - Constituição Federal do Brasil, art. 37, 

inciso XXI; - Lei n.º 8.666, art. 24, inciso XIII.  

Precedentes - Acórdão 2.505/2006 - 2ª Câmara, Sessão 

de 5/9/2006, Ata nº 32, Proc. 010.055/2003-7, in DOU de 8/9/2006. - Acórdão 
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994/2006 - Plenário, Sessão de 21/6/2006, Ata 25, Proc 018.337/2004-0,, in DOU 

de 26/6/2006. - Acórdão 1.448/2005 

 E nesse contexto, pela regra geral estabelecida pelo artigo 37 da Constituição, seria 

obrigatória a realização do procedimento de licitação para a contratação, pois a 

recuperação de indébito tributário não é serviço de natureza singular, sendo também 

pouco crível que inexistam no mercado outras instituições especializadas na prestação 

desse mesmo tipo de serviço. 

c) Indicativos razoáveis pela montagem do procedimento de Dispensa quando, os 

documentos de habilitação, de proposta e de pareceres não guardam a sequência 

cronológica necessária para as etapas do processo, nos termos dos incisos IV, V, VI e X 

do art. 38 da Lei 8666/93. 

d) Realização de uma substancial contratação por Dispensa de Licitação sem o efetivo 

procedimento administrativo de pesquisa de formação dos preços e as razões legais para 

a escolha do executante, exigências dos incisos II e III do parágrafo único, art. 26 da Lei 

8666/93. 

 

3.3. Da apreciação aos elementos das Despesas realizadas. 

 Consulta ao Sagres/PB mostram que foram realizados empenhos e pagamentos na 

ordem de R$ 68.300,97 em 2019 e de R$ 40.437,09 em 2020, totalizando R$ 108.738,06, 

ainda que para uma contratação irregular: 

 

 

 

 Da documentação disponibilizada, foram identificados os comprovantes de 

pagamentos apenas para os valores de R$34.669,88, fls. 331/338, conforme seguem 

recortes numerados, ausentes ainda os documentos para os demais valores pagos no total 

de R$ 74.068,18: 
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3.4. Da apreciação aos elementos das medições disponibilizadas. 

 As informações trazidas nos relatórios disponibilizados apenas confirmam a 

expectativa inicial de se tratar de uma contratação pela administração pública de uma 

verdadeira aventura jurídica contábil, fls. 236/330. 

 O trabalho mostra-se apenas como de uma consultoria opinativa no que tange 

efetivamente a possível crédito para compensação previdenciária, comumente associados 

em entendimentos doutrinários e eventuais decisões judiciais, sem a comprovação efetiva, 

pelo menos, de algum liame com o caso concreto da Prefeitura de Bom Sucesso. 
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 Registre-se que os próprios números em valores levantados pela Consultoria não 

guardam resistência para uma eventual aventura administrativa ou mesmo judicial, pois se 

fundamentam em informações repassadas pela Prefeitura e não em dados apuradas, e/ou 

abalizados, em conjunto com instituição contratada. 

 Observa-se que, nas conclusões, a Consultoria sempre destaca do seu trabalho que 

se tratam de “estudo”, de “declaração da entidade”, de “baixo grau de certeza”, de 

“eventuais contingências”, quando e, principalmente, não foram atestados pela contratada 

os números e informações dos valores em recolhimentos realizados pela Prefeitura a 

Receita Federal do Brasil, no período: 

(...) 

 
(…) 

 

 
(…) 

 
 

 Do trabalho apresentado, e indicado como referente à primeira medição dos 

serviços, fls. 236/330, destacamos os principais quesitos na conclusão como vagos e 

subjetivos para encaminhamentos:  

Relatório 1A – fls. 236/281 
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(...) 

 
(...) 

 
 

 
Relatório 1B – fls. 282/290 

 
(...) 
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Relatório 1C – fls. 293/301 

 
(...) 

 
 

Relatório 1D – fls. 305/312 

 
(…) 

 
 

Relatório 1E – fls. 315/322 
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(…) 

 
 

Relatório 1F – fls. 326/330 

 
(…) 
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3.5. Da apreciação a compensação financeira realizada. 

  Conforme colocado na defesa, fl. 40, a gestão municipal, imediatamente a entrega 

do Primeiro Relatório Técnico pela Contratada, tomou como absoluta a informação e promoveu os 

lançamentos dos valores indicado em hipótese como crédito em compensação nas GFIPS dos 

meses de competência 09 e 10/2019, fls. 339/340, totalizando R$146.630,00: 

 

 

 

 

 

 

 Vejamos o que consta das orientações gerais na página eletrônica da Receita 

Federal, quanto ao tema da compensação de tributos e contribuições federais:  
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Orientações Gerais 

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), passível de restituição ou de 
ressarcimento ... poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios ... observando-se 
o disposto na Lei 9.430/96 e na IN RFB 1.717/2017, ressalvada a compensação de 
débitos previdenciários efetivada em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social (GFIP), que segue o disposto no art. 66 da Lei nº 8.383/1991.(GN) 

(...) 
Constatada pela RFB a compensação indevida de tributo ou contribuição já 

confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da não-
homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo 
de trinta dias, contado da ciência do procedimento. 

A compensação extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da 
ulterior homologação do procedimento.(GN) 

(...) 
Vedações 
A compensação é vedada e será considerada como não declarada nas hipóteses 

em que: 
(...) 
- O débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada ... ainda que 

a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; 
(...) 
- O valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação 

apresentada à RFB .... que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da 
RFB ... pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; 

(...) 
- As contribuições previdenciárias ... na hipótese em que a compensação for 

efetuada por sujeito passivo que não utilizar o eSocial ... (compensação efetivada em 
GFIP) 

(...) 

Como apresentar a Declaração 
A Declaração de Compensação ... poderá ser apresentado o formulário Declaração 

de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito 
creditório. 

(...)(GN) 

 

Nesse contexto, o art. 66 da Lei 8.383/1991 (alterado pela Lei 9.069/1995), dispõe 

que nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, 

inclusive previdenciárias, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no 

recolhimento de importância correspondente a um período subsequente, condicionada a 

retificação da declaração, no caso a GFIP, nos termos do art. 11 da IN 1717/2017, da 

Secretaria da Receita Federal, condição não observada no caso. 

Evidente configurado na legislação que a compensação só poderá ser pleiteada 

mediante a entrega da respectiva declaração à Receita Federal das informações relativas 

aos créditos pleiteados, exigência do § 1º, art. 74 da Lei 9430/96, ainda sujeita a 

homologação, o que se configura como irregular o procedimento de compensação 

realizado no total de R$146.630,00. 

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 
Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições 

para a seguridade social, o processo administrativo de consulta 
e dá outras providências. 
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Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em 

julgado, ... administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ..., 
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios ... administrados por aquele Órgão. 

§ 1o A compensação ... será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, 
de declaração na qual constarão as informações relativas aos créditos utilizados e 
aos respectivos débitos compensados.(GN) 

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito 
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 

 

  

Atente-se que na hipótese de compensação indevida, quando se comprove 

falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à 

multa isolada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96, 

aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente 

compensado, situação evidente quanto ao caso, além de possível enquadramento no 

crime de sonegação fiscal, art. 1º da Lei nº 4729/65.  

Cabe ainda o registro de que a Receita Federal disponibiliza ferramenta exclusiva, 

no caso dos cálculos de compensações entre os Regimes previdenciários, RGPS e RPPS, 

quando implantado, o COMPREV, mostrando denecessárias contratações de escritórios 

ditos “especializados” para serviços dessa natureza, e por valores insuportáveis ao 

equilíbrio financeiro dos Municípios, inclusive com orientação do TCE/PB nesse sentido, 

Processo TC nº 05769/10. 

 

3.6. Da natureza da Contratação e dos valores em pagamentos. 

 Efetivamente trata-se de uma contratação desarrazoada, desnecessária e sem 

obediência aos preceitos legais, realizada apenas para uma aventura tributária e com 

irregularidades nos procedimentos, e, em sendo ilegal o procedimento de licitação, ilegal 

ser torna o contrato decorrente e, consequentemente, os valores em pagamentos. 

Ausentes de uma só vez o comprometimento com os cinco princípios constitucionais 

da administração pública, art. 37; o da Legalidade, o da Impessoalidade, o da Moralidade 

Administrativa, o da Publicidade e o da Eficiência. 

Conforme detalhados nos itens 3.1 a 3.6 anteriores, inobservados os objetivos e 

propósitos da administração com a contratação, os elementos e fundamentos da Lei de 

Licitações, a necessidade e disponibilidade do investimento dos poucos recursos próprios 

do município, a ampla divulgação dos elementos para a contratação, tratando-se de um 

procedimento preparado e direcionado para um único fornecedor, objetivando a obtenção 

de um produto com resultado duvidoso, incerto, apenas e tão somente com o propósito de 

levar o município para uma aventura tributária. 
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Os números disponibilizados no trabalho e levados aos lançamentos em 

compensação nas GFIPS indicadas, não guardam observância as orientações e preceitos 

legais definidos pela Receita Federal do Brasil, configurada assim como características da 

prática característica de sonegação fiscal. 

Assim, resta configurado com um dano ao Erário até o presente de todos os valores 

em pagamento realizados para a contratada e acumula o montante de R$ 108.738,06, 

conforme item 3.3 anterior. 

 

4. DO PROCESSO DE ADESÃO Nº 01/2019 -  Doc. TC nº 63802/19. 

4.1. Dos documentos associados, fls. 371/397 

 Dos documentos do Processo de Dispensa encaminhado, destacamos: 

a) Seguem os tópicos das principais informações em documento do procedimento de 

Adesão nº 01/2019, na mesma sequência, conforme disponibilizados pela gestão 

municipal. 

 

 
(...) 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 
 

(…) 
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(...) 

 
 O histórico em resumo apresentado do procedimento de Dispensa anexado mostra 

de forma clara o estranhíssimo grau de rapidez como transcorreu todo o processo de 

contratação. 

 Em apenas dois dias, 20 e 22 de agosto, o Secretário de Administração, Sr. Erick 

Ferreira de Sousa, observou a necessidade de urgente contratação de empresa para o 

fornecimento de “fogos de artifício” para a realização de “diversos eventos pirotécnicos no 
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município”, e logo encaminhou solicitação para a aquisição por Adesão a Ata de registro de 

Preços. 

Os registros mostram que no mesmo dia 20 de agosto o Secretário Municipal, fez a 

solicitação e autorização, anexou uma planilha de quantitativos e materiais, seguiu com a 

planilha com a Cotação de Mercado, já atestou a disponibilidade financeira e logo 

conseguiu a autorização da autoridade municipal. 

Seguinte, encaminhado à Comissão de Licitação, no mesmo dia 22 de agostos, todo 

o procedimento de Adesão fora realizado e em 23 de agosto foi aprovado pelo Prefeito 

Municipal e o contrato assinado no dia 29. 

Objetivamente, as irregularidades no procedimento e contratação mostra-se com 

irregularidade em várias de suas etapas. Não existe indicativos dos quantitativos de “fogos 

de artifício” e dos preços levados a planilha de Adesão, art. 14 da Lei 8666/93. 

Não foram realizados os procedimentos legais para a referida Adesão. Não foi 

solicitada anuência da Prefeitura Municipal de Olho D`água do Borges/RN para a possível 

adesão a sua ATA de Registro de Preço. Não foi solicitada a anuência formal ainda no 

processo do respectivo fornecedor titular. 

Ainda no processo não foram associados o Edital que deu origem a Ata de Registro 

de Preços, os comprovantes das publicações, da proposta do fornecedor, dos documentos 

de habilitação jurídica e fiscal, dentre outros, nos termos do art. 15 da Lei 8666/93 e do 

Decreto Federal nº 7892/13, art. 22, e demais, inclusive relacionados na própria exposição 

de motivos no despacho do secretário municipal, fl. 380: 

 
(...) 

 
(...) 

 
. 
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Concluído o processo de contratação, posteriormente foram associados alguns 

documentos, na provável tentativa de preenchimento da lacuna observada, fls. 400/625, 

com prováveis documentos de consulta e de habilitação junto ao titular do contrato, da 

Prefeitura Municipal de Olho D`água do Borges/RN, o que não se coaduna com a 

legislação vigente, não surtindo qualquer efeito retroativo para eventual uso em mitigação 

das irregularidades registradas. 

 

4.2. Dos valores em pagamentos. 

 Consulta ao Sistema Sagres/PB indicam pagamentos ao respectivo credor no 

montante até o presente de R$ 15.035,00. 

 

 

 

 

Trata-se de uma contratação com irregularidades, desarrazoada, desnecessária e 

sem obediência aos preceitos legais, o que torna ilegal o contrato decorrente, restando 

configurado um dano ao Erário até o presente de todos os valores em pagamento 

realizados para a contratada que acumula até o presente o valor de R$ 9.480,00, 

descontado o valor de R$ 5.555,00 referente a Dispensa nº 25/2019, fls. 626/657, existindo 

outros pagamentos para o mesmo objeto, ao tempo, como segue no item 5. 

 

5. De outros pagamentos pela aquisição de “Fogos de Artifício”. 

 Ainda no mesmo período, outros pagamentos foram identificados com a aquisição 

de “Fogos de Artifício”, o que efetivamente não justificaria outras contratações e despesas, 

no total de R$ 3.400,00: 
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6. CONCLUSÃO. 

Assim, da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2019: 

 Considerando que na fase preparatória do certame não foram associadas as 

justificativas fundadas da necessidade de contratação pela autoridade competente, 

também a justificativa do órgão requisitante e a definição objetiva e pormenorizada do 

objeto a ser contratado, art. 3º, incisos I, II e III, da Lei Geral do Pregão, Lei nº 10.520/02, 

pela Lei nº 9.784/1999 e pela Instrução Normativa nº 05/2017, ambas da Administração 

Pública Federal, conforme detalhado no item 3.2 a. 

 Considerado a ausência de elementos mínimos de comprovação para a adoção do 

procedimento de Dispensa de Licitação na contratação, fundado unicamente no inciso XIII 

do art. 24 da Lei 8666/93, quando não comprovado o estreito vínculo entre o objeto que se 

pretende contratar, com o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento da instituição, como 

assim destaca Súmula nº 250 do TCU, conforme detalhado no item 3.2 b. 

 Considerando que regra geral estabelecida pelo artigo 37 da Constituição, seria 

obrigatória a realização do procedimento de licitação para a contratação, pois a 

recuperação de indébito tributário não é serviço de natureza singular, conforme detalhado 

no item 3.2 b. 

 Considerando que foram identificados Indicativos razoáveis pela montagem do 

procedimento de Dispensa quando, os documentos de habilitação, de proposta e de 

pareceres, que não guardam a sequência cronológica necessária para as etapas do 

processo, nos termos dos incisos IV, V, VI e X do art. 38 da Lei 8666/93, conforme 

detalhado no item 3.2 c. 

 Considerando o substancial valor em contratação por Dispensa de Licitação sem o 

efetivo procedimento administrativo de pesquisa de formação dos preços e as razões 

legais para a escolha do executante, exigências dos incisos II e III do parágrafo único, art. 

26 da Lei 8666/93, conforme detalhado no item 3.2 d. 
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 Considerando que o trabalho apresentado se mostra apenas com uma consultoria 

opinativa no que tange efetivamente a possível crédito para compensação previdenciária, 

com fundamentação genérica e sem o efetivo liame com o caso concreto da Prefeitura de 

Bom Sucesso, conforme detalhado no item 3.4. 

 Considerando que o contribuinte só poderá efetuar a compensação desse valor no 

recolhimento de importância correspondente a um período subsequente, condicionada a 

retificação da declaração, no caso a GFIP, nos termos do art. 11 da IN 1717/2017, da 

Secretaria da Receita Federal, o art. 66 da Lei 8.383/1991, alterado pela Lei 9.069/1995, 

conforme detalhado no item 3.5. 

 Considerando que a compensação só poderá ser pleiteada mediante a entrega da 

respectiva declaração à Receita Federal das informações relativas aos créditos pleiteados, 

exigência do § 1º, art. 74 da Lei 9430/96, ainda sujeita a homologação, conforme detalhado 

no item 3.5. 

 Considerando que, na hipótese de compensação indevida, quando se comprove 

falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à 

multa isolada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96, além 

do possível enquadramento no crime de sonegação fiscal, art. 1º da Lei nº 4729/65, 

conforme detalhado no item 3.5. 

Considerando ausentes de uma só vez o comprometimento com os cinco princípios 

constitucionais da administração pública, art. 37; o da Legalidade, o da Impessoalidade, o 

da Moralidade Administrativa, o da Publicidade e o da Eficiência, conforme detalhado no 

item 3.6. 

Considerando configurado dano financeiro ao Erário até o presente pelos valores 

em pagamento realizados para a contratada no montante de R$ 108.738,06, conforme item 

3.3. 

E ainda, do Processo de Adesão nº 01/2019: 

Considerando que na fase preparatória do certame não foram associadas as 

justificativas fundadas da necessidade de contratação pela autoridade competente, 

também a justificativa do órgão requisitante quanto ao objeto pretendido na Adesão, 

exigências no art. 14 da Lei 8666/93, art. 3º, incisos I, II e III, da Lei Geral do Pregão, Lei nº 

10.520/02, pela Lei nº 9.784/1999 e pela Instrução Normativa nº 05/2017, ambas da 

Administração Pública Federal, conforme detalhado no item 4.1. 

Também, considerando que no processo não foram associados o Edital que deu 

origem a Ata de Registro de Preços, os comprovantes das publicações, da proposta do 
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fornecedor, dos documentos de habilitação jurídica e fiscal, dentre outros, nos termos do 

art. 15 da Lei 8666/93 e do Decreto Federal nº 7892/13, art. 22, conforme detalhado no 

item 4.1. 

Considerando como desarrazoada, desnecessária e sem obediência aos preceitos 

legais, o que torna ilegal o contrato decorrente, configurado um dano ao Erário pelos 

pagamentos realizados no valor de R$ 9.480,00, conforme detalhado no item 4.2. 

Considerando da impossibilidade mínima da realização de todo o procedimento de 

Adesão, até a fase contratual, ser realizado em menos de 72 horas, quando, entre 20 e 23 

de agosto, constam a solicitação, anexação de planilha de quantitativos e materiais, 

Cotação de Mercado, atesto da disponibilidade financeira, autorização da autoridade 

municipal, realização do procedimento pela Comissão de Licitação, seguida da aprovação 

para contrato pela Autoridade municipal, conforme detalhado no item 4.1. 

 E ainda, considerando que foram identificados Indicativos razoáveis pela 

montagem do procedimento de Dispensa quando, os documentos da possível solicitação 

da anuência da Prefeitura Municipal de Olho D`água do Borges para a referida Adesão a 

sua ATA de Registro de Preço, os de anuência formal do respectivo fornecedor titular e as 

respectivas peças de habilitação, foram associadas após concluído os trabalhos de 

Adesão para a fase de contratação, não guardando, pelo menos, a sequência cronológica 

necessária para as etapas do processo, nos termos dos incisos IV, V, VI e X do art. 38 da 

Lei 8666/93, conforme detalhado no item 4.1. 

Entende esta auditoria pela procedência da Denúncia formulada, devendo ser 

promovido o cancelamento do procedimento de Dispensa de licitação nº 040/2019 e do 

procedimento de Adesão 01/2019, todos na fase em que se encontram. 

Também, que sejam promovidas as ações cabíveis pelo ressarcimento dos danos 

financeiros causados ao município no valor de R$ 108.738,06, pelas despesas irregulares 

decorrentes da Dispensa nº 040/2019 e de R$ 9.480,00 pela Adesão nº 01/2019. 

Que sejam suspensas qualquer forma de Compensação tributária fundada nas 

informações disponibilizadas em relatórios do contrato decorrente da Dispensa nº 

040/2019, devendo as operações já realizadas serem remetidas e submetidas a 

apreciação da Receita Federal do Brasil, nos termos da legislação vigente.   

Ainda, que seja de imediato noticiada a Receita Federal do Brasil das informações 

desse processo e dos lançamentos em compensação realizados pela Prefeitura de Bom 

Sucesso nas GFIPS de 09/19 e 10/19, fls. 339/340, no montante de R$ 146.630,00, para 

que sejam adotadas as providencias que entenderem cabíveis. 
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RESPONSÁVEIS 

Prefeito Municipal: 

-  Pedro Caetano Sobrinho 

Comissão de Licitação, fl. 73: 

Presidente – Tiago Ferreira dos Santos        - CPF nº 062.810.244-51 

Membro   - Jânio Idalino de Sousa                - CPF nº 084.314.714-84 

Membro   - Danillo Lúcio Pereira de Sousa    - CPF nº 050.397.224-00 
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