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1 – Relatório:  

 
Versam os presentes autos sobre Representação formulada pelo Sr. Benedito 

Adalberto Brunca, Secretário de Políticas de Previdência Social, em face do Instituto 
de Previdência dos Servidores Municipais de Teresina - IPMT, exercício 2016, na 
pessoa do Sr. Firmino da Silveira Soares Filho, Prefeito Municipal de Teresina e da 
Sra. Maria de Lourdes Carvalho Rufino, Presidente do IPMT, relatando eventuais 
irregularidades apontadas na contratação direta, por inexigibilidade, de serviços de 
operacionalização da compensação previdenciária e serviços de assessoria na área 
de investimentos. 
 

Em observância aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, 
inciso LV da CF/88), os gestores foram devidamente citados, mas somente o Sr. 
Firmino da Silveira Soares Filho apresentou defesa acerca dos fatos narrados pelo 
Representante, conforme certidão acostada à Peça 10.  

 
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização da 

Administração Municipal – DFAM, para análise, tendo se manifestado sobre as 
questões representadas por meio de Relatório acostado à Peça 14.  

 
Em seguida, a presente Representação foi tramitada a este Ministério Público 

de Contas para manifestação. 
 
Em síntese, é o relatório. 

 
2 - Do fato representado: 
 

- Inexigibilidade de Licitação (art.25, II da Lei 8.666/93); 

 
Lei 8.666/93 
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. 
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Alega o Representante, que a contratação de empresas, mediante procedimento 

de inexigibilidade, para prestação de serviços de operacionalização da compensação 

previdenciária, bem como serviços de assessoria na área de investimentos, é irregular, pois 

não atende “as normas cogentes, súmulas e acórdãos do Tribunal de Contas da União” e 

está em desacordo com os preceitos da Lei de Licitações e Contratos. Informou ainda que 

os valores despendidos foram elevados (em torno de 3.000.000,00, durante o exercício de 

2014 a fevereiro de 2016) para prestações de serviços que deveriam ser realizados por 

servidores da própria unidade gestora do RPPS. 

Em sede de defesa (Peça 11), o gestor da Prefeitura Municipal de Teresina aduz 

que: 

 No que se refere à contratação de empresa para prestação de serviços 

de operacionalização previdenciária; 

a) Os serviços executados são complexos e cautelosos e que apenas a 

normatização disponível não é suficiente “diante de tantas falhas e técnicas 

necessárias para solucionar diversos problemas locais, heranças de anos 

atrás”; 

b) Que o serviço de compensação previdenciária possui natureza singular e 

que os serviços advocatícios também são singulares, “por não haver 

padronização mediante fórmulas prontas e certas, muito pelo contrário, o que 

se tem é a criação a cada instante”; 

c) A existência de jurisprudência que destacam a natureza singular da atividade 

advocatícia; 

d) O IPMT não possui estrutura administrativa para realizar as atividades de 

operacionalização previdenciária; 

e) Os valores despendidos com a contratação da empresa não oneram os 

cofres municipais, pois estão em conformidades com o limite legal estipulado 

na lei municipal. 

 

 No que tange ao contrato de consultoria na área de investimentos; 

 

a) Os serviços de consultoria e assistência prestados são serviços de natureza 

técnica aprofundada na área de investimento, mas a empresa não dispõe de poder 

decisório; 

b) A singularidade do objeto contratado; 
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c) Houve retorno dos investimentos representado pela rentabilidade acumulada; 

d) É prática rotineira em contratos dessa natureza a remuneração variável de 

acordo de acordo com valores auferidos pelo ente; 

e) O contrato descreve a dotação orçamentária; 

f) As irregularidades apontadas já foram corrigidas; 

g) Foi emitido ao RGPS de Teresina Certificado de Regularidade Previdenciária 

– CRP, com vigência até 14/06/2017. 

A Análise Técnica verificou que a contratação de empresa para a prestação de 

serviços de operacionalização previdenciária e de consultoria de investimentos, mediante 

procedimento de inexigibilidade, por mais experiência que a mesma venha a demostrar, 

contraria ao que dispões a legislação pátria, tendo em vista que se trata de serviços 

prestados e forma contínua, e, portanto, podem ser realizados por servidores do próprio 

órgão que possuam vínculo efetivo com a Administração Pública, não vislumbrando 

nenhuma exigência de notória especialização. No que tange a contratação de empresa de 

consultoria de investimento não há que se falar em singularidade, isto porque, a própria lei 

normativa que dispões sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de 

Previdência Social - RPPS no âmbito de todos os entes federados estão disciplinadas pelo 

BACEN, por meio da Resolução CMN nº 03.922/2010, e a Portaria MPS nº 519/2011, quer 

dizer, existe toda uma regulamentação que orienta em quais seguimentos investir e quais 

limites percentuais podem ser investido. 

A inexigibilidade em tela se funda na natureza singular dos serviços prestados 

por profissional de notória especialização (art. 25 II, c/c art.13 III da Lei 8.666/93). A situação 

descrita, em tese, não se enquadra na hipótese legal, tendo em vista que os serviços 

concernentes à contratação de empresa para a prestação de serviços de operacionalização 

previdenciária e de consultoria de investimentos não possuem natureza singular.  

Consoante entendimento do Doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, “singulares 

são os serviços porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com 

determinado grau de confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa. Por 

isso mesmo é que a singularidade do serviço está contida no bojo da notória 

especialização”.  

Constata-se, portanto, que não há qualquer singularidade do objeto contratado. 

Trata-se, em verdade, da contratação de serviços comuns de forma continuada que não 

encontram respaldo no procedimento licitatório de inexigibilidade e que não poderiam ser 

contratados sem o devido procedimento licitatório, violando, dessa forma, diversos princípios 

da Administração Pública, dentre os quais o princípio da moralidade, isonomia e da 
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obrigatoriedade de licitar de modo a permitir contratação que melhor atenda ao interesse 

público.  

 

3 - Conclusão: 
 
Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 

 
a) Pela procedência da Representação, em razão da ilegalidade na 

contratação de empresa para a prestação de serviços de operacionalização 

previdenciária e de consultoria de investimentos por meio de inexigibilidade de 
licitação, tendo em vista a ausência de requisitos legais; 
 

b) Pela aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Teresina, Sr. 
Firmino da Silveira Soares Filho e Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Teresina – IMPT, Sra. Maria de Lourdes Carvalho 
Rufino, com base no art. 79, inciso I e II da Lei nº 5.888/09 (Lei Orgânica) bem como 
no art. 206, inciso I e III da Resolução TCE/PI nº. 13/11 (Regimento Interno); 
 

c) Pela notificação do Representado para que rescinda os contratos realizados com as 
referidas empresas; 
 

d) Pelo treinamento dos servidores do IMPT para que realize os serviços de 
compensação previdenciária; 
 

e) Pela realização de procedimento licitatório de ampla competitividade para 
contratação de empresa para prestação de serviços advocatícios e de consultoria 
financeira na área de investimento; 

 
f) Pelo apensamento da Representação à prestação de contas da Prefeitura Municipal 

de Teresina, exercício de 2016;  
 
É o parecer ministerial. 

Encaminhem-se os presentes autos ao Sr. Relator. 
 

Eis os termos do parecer Ministerial. 

 

Encaminhem-se os autos ao Exmo. Sr. Relator para adoção das providências 
legais. 
 

Teresina - PI, 06 de outubro de 2017. 

 
 

Plínio Valente Ramos Neto 
Procurador- Geral do Ministério Público de Contas 
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