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EMENTA: CONSULTA. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO 
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA. 
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS 
SERVIDORES.  
 
1. É lícita a abertura de procedimento licitatório que tenha 
por objeto a seleção de instituição financeira (pública ou 
privada) para fins de pagamento da folha salarial dos 
servidores públicos, utilizando como verbas os repasses 
federais (FUNDEB, FPM, dentre outros).  
 
2. Em caso de seleção de banco privado, o Município 
deve efetuar o registro das contas na contabilidade do 
ente. 

 
Sumário: Consulta. Prefeitura Municipal de Palmeirais-
PI. Licitação. Contratação de Instituição Financeira 
Pública ou Privada. Pagamento de Folha Salarial. 
Conhecimento.  Decisão Unânime. 

  
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos que tratam de Consulta 

formulada a este Tribunal pelo Sr. Reginaldo Soares Veloso Junior, na qualidade de 

Prefeito Municipal de Palmeirais-PI, solicitando posicionamento desta Corte de 

Contas acerca da possibilidade de realização de licitação para a contratação de 

instituição financeira para o pagamento dos salários dos servidores públicos, 

utilizando verbas de repasses federais do FUNDEB, FPM, dentre outros, 

considerando a informação da Comissão de Regimento e Jurisprudência – CRJ 

(peça nº 04), a análise técnica da II Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da 

Administração Municipal - DFAM (peça nº 05), o parecer do Ministério Público de 

Contas (peça nº 08), e o mais que dos autos consta, decidiu o Plenário, unânime, 

em consonância com o parecer ministerial, conhecer da presente Consulta, para, no 

mérito, responder ao Consulente, em tese, pelos fundamentos expostos no voto da 

Relatora (peça nº 12), nos seguintes termos: a) Pela possibilidade de realização de 

procedimento licitatório que tenha como objeto a escolha de instituição financeira 

que assuma a obrigação de efetuar o pagamento das folhas de salários dos 

servidores públicos, utilizando como verbas os repasses federais (FUNDEB, FPM, 

dentre outros), pois estes repasses não são considerados disponibilidades de caixa, 
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afastando-se do disposto no artigo 164, § 3º da CF/88; b) Pela possibilidade de 

participação de instituições privadas no procedimento licitatório, pois os Municípios 

podem fazer o repasse de verbas que não se caracterizam como disponibilidades de 

caixa através de banco privado; c) Pela possibilidade de instituição financeira 

privada assumir a obrigação de pagar as folhas de salários dos servidores, caso seja 

vencedora da licitação; d) Para realização do procedimento licitatório deve-se 

observar os ditames da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002 (bens e serviços 

comuns). Quanto à Lei nº 8.666/93, o Chefe do Poder executivo deverá observar as 

regras postas: nos artigos 20 a 26, que tratam da publicação de instrumento 

convocatório para participação no certame, das modalidades de licitação e das 

hipóteses de dispensa e inexigibilidade; nos artigos 27 a 33, que tratam das regras 

atinentes à habilitação dos interessados no certame; nos artigos 34 a 37, que 

versam sobre os registros cadastrais para efeito de habilitação na forma 

regulamentar; nos artigos 38 a 53, os quais tratam sobre o procedimento a ser 

seguido na realização da licitação, bem como da maneira em que se deverá 

proceder quando do julgamento das propostas. Quanto à Lei nº 10.520/2002, deve-

se observar o artigo 3º, que trata da fase preparatória para realização de licitação na 

modalidade pregão e o artigo 4º, que disciplina a fase externa do pregão. 

 

 Presentes à Sessão os Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva (Presidente em 

exercício, em virtude da ausência justificada do Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho 

Filho), Luciano Nunes Santos, Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, 

Lílian de Almeida Veloso Nunes Martins, Kleber Dantas Eulálio e os Cons. 

Substitutos Jaylson Fabianh Lopes Campelo, convocado para substituir, neste 

processo, o Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva (no exercício da presidência) e 

Alisson Felipe de Araújo, convocado para substituir, neste processo, o Cons. 

Joaquim Kennedy Nogueira Barros (ausente por motivo justificado). 

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-

Geral Plínio Valente Ramos Neto. 

 Transcreva-se, publique-se e cumpra-se. 

Sessão Plenária Ordinária nº 014, em Teresina, 10 de maio de 2018. 
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