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Este Informativo contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do TCU, relativas à área
de Licitações e Contratos, que receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial no período acima
indicado. Os enunciados procuram retratar o entendimento das deliberações das quais foram extraídos. As
informações aqui apresentadas não constituem, todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo Tribunal nem
representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do TCU sobre a matéria. O objetivo é facilitar o
acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. Para aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro
teor das deliberações por meio dos links disponíveis.
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Plenário
1. Se não houver cláusula no edital que especifique o exercício a que devam se referir, o balanço patrimonial e
demais demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior somente podem ser exigidos se a
convocação da licitante para apresentação da documentação referente à qualificação econômico-financeira (art.
31 da Lei 8.666/1993) ocorrer após a data limite definida nas normas da Secretaria da Receita Federal para a
apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
2. Nas licitações para contratação de serviços de TI, é irregular a exigência de declaração de credenciamento de
fabricantes de hardware e software como requisito de habilitação técnica sem expressa justificativa no processo
licitatório e sem prévio exame do impacto dessa exigência na competitividade do certame.

PLENÁRIO
1. Se não houver cláusula no edital que especifique o exercício a que devam se referir, o balanço patrimonial
e demais demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior somente podem ser exigidos se a
convocação da licitante para apresentação da documentação referente à qualificação econômico -financeira
(art. 31 da Lei 8.666/1993) ocorrer após a data limite definida nas normas da Secretaria da Receita Federal
para a apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) no Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped).
Representação apresentada por licitante apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 09/2018,
promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA) para a contratação de serviços de tecnologia da
informação, referentes a Service Desk e sustentação de infraestrutura de tecnologia. A principal ocorrência
examinada foi a desclassificação da empresa representante, que ofertara a proposta mais vantajosa, sob a
justificativa de que a documentação enviada a título de comprovação de sua qualificação econômico-financeira
estaria em desacordo com o Acórdão TCU 1.999/2014 Plenário e com os termos do edital, pois não continha: “(i)
prova de publicação do balanço patrimonial do exercício de 2017 no Diário Oficial da União ou no Diário
Oficial do Estado; (ii) cópia do termo de abertura e do termo de encerramento do Livro Diário, com indicação
dos números das páginas onde está inscrito o balanço patrimonial do exercício de 2017”. Ao analisar a matéria,
o relator observou que o item 10.1.6.b do edital fazia “referência expressa à apresentação do balanço patrimonial
na forma da lei e de acordo com o Acórdão 1.999/2014 – Plenário” e que referida decisão do Tribunal “com base
no art. 1.078, caput e inciso I, do Código Civil, orienta que, a partir de 30/4 do exercício corrente, o balanço a
ser exigido deve ser do exercício anterior”. Para o relator, tal requisito foi cumprido pela representante, “pois
apresentou seu demonstrativo de 2017 aprovado naquela data”. No entanto, prosseguiu, a “Lei 6.404/1976 não
impõe que as publicações no diário oficial e jornal de grande circulação, bem como o registro na junta comercial,
mencionados no art. 289, caput e § 5º, do Código Civil, ocorram naquela mesma data”, tendo o próprio TCU já
enfrentado a questão nos Acórdãos 472/2016 e 2.145/2017, ambos do Plenário, em que entendeu que o prazo
previsto no Código Civil (30/4) refere-se à deliberação da assembleia de sócios acerca do balanço patrimonial e
não à sua publicação. Ainda, no Acórdão 119/2016 Plenário o TCU “elasteceu ainda mais esse entendimento,
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considerando que, não havendo cláusula específica no edital que indique o exercício a que deve se referir o
demonstrativo, deve ser adotado como parâmetro o último dia útil do mês de junho, em consonância com a
Instrução Normativa SRF 1.420/2013”, a qual dispunha que a Escrituração Contábil Digital (ECD), que
compreende a versão digital dos balanços e demais documentos contábeis, e cuja adoção era obrigatória para as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou no lucro presumido, deveria ser transmitida ao Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao que se refira a
escrituração (a IN-SRF 1.420/2013 foi revogada pela IN-SRF 1.774/2017, que passou a dispor sobre a ECD, com
efeitos a partir de 1º/1/2018, e estabelecer a referida data limite como sendo o último dia útil do mês de maio,
assim como estender a obrigatoriedade de apresentação da ECD às “pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas
a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas”, com
as exceções enumeradas). Assim, segundo o Acórdão 119/2016 Plenário, cuja fundamentação foi adotada pelo
relator, “somente quando a convocação de licitante – que tem como regime de tributação o lucro real ou o lucro
presumido – para apresentação da documentação prevista no art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993 ocorrer após o
último dia útil do mês de junho de determinado exercício social, a documentação a ser apresentada no certame
relativa ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social será realmente a pertinente
ao exercício social anterior àquele em que fora efetivada a referida convocação ”. Ainda segundo essa
deliberação, diante da inexistência de jurisprudência consolidada no âmbito do TCU, referida lacuna pode “ser
suprida pelo próprio responsável pela condução do processo licitatório, por meio de inserção de cláusula
editalícia que indique expressamente o exercício a que deve se referir o balanço patrimonial a ser apresentado
para fins de comprovação da capacidade econômico-financeira dos licitantes”. No certame licitatório em exame,
conforme o relator, quando diligenciada pelo pregoeiro, a representante “encaminhou o requerimento de registro
do balanço patrimonial de 2017 na Junta Comercial e a publicação em jornal de grande circulação de sua
localidade, datados de 18/5/2018. O registro foi obtido em 30/5/2018, e publicado no DOU em 4/6/2018”. Assim,
continuou, “o trâmite para cumprir as formalidades legais restantes ocorreu em prazo razoável e foi anterior ao
último dia útil do mês de junho. O fato de terem se efetivado após a abertura do certame não deve obstar a
habilitação da empresa, pois o art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993 não impõe essa condição”. Acolhendo o voto
do relator, o Plenário julgou procedente a representação e determinou ao TRE/BA que anulasse o ato
administrativo referente à inabilitação da representante no Pregão 09/2018, permitindo o aproveitamento dos atos
anteriores à inabilitação para o prosseguimento do certame, caso seja do interesse do órgão.
Acórdão 2293/2018 Plenário, Representação, Relator Ministro José Múcio Monteiro.
2. Nas licitações para contratação de serviços de TI, é irregular a exigência de declaração de
credenciamento de fabricantes de hardware e software como requisito de habilitação técnica sem expressa
justificativa no processo licitatório e sem prévio exame do impacto dessa exigência na competitividade do
certame.
Representação contra o Pregão Eletrônico 2017/04616 do Banco do Brasil, visando à contratação de serviços de
manutenção e suporte técnico para a solução de infraestrutura tecnológica integrada para a central de atendimento
do banco, apontou irregularidade na desclassificação da empresa representante, que alegou ter vencido a etapa de
lances segundo o critério de menor preço, mas, apesar de cumprir todos os requisitos de habilitação jurídica,
qualificação econômico-financeira e técnica estabelecidos no edital, teria sido inabilitada por não apresentar a
documentação complementar de aptidão técnica atinente à declaração de credenciamento de três fornecedores de
hardwares e softwares que integram o sistema de atendimento do banco. Em sua defesa, o Banco do Brasil arguiu
que a alteração do arcabouço normativo regente da matéria, por ocasião da publicação da Lei 13.303/2016,
justificaria a exigência em questão. Entretanto, nos dizeres do relator, “o mandamento de que somente se pode
exigir documentação estritamente necessária ao cumprimento do objeto possui, como visto, estatura
constitucional (v.g. arts. 37, inciso XXI, e 173), e, sendo assim, não poderia, de forma alguma, ser revogado por
qualquer norma infraconstitucional. Ainda que esse argumento basilar, que fornece estabilidade a todo o
ordenamento jurídico, passasse desapercebido, observo ainda que, nesse aspecto, os dois diplomas normativos
se equivalem, o que se verifica compulsando os arts. 31 e 58, inciso II, da Lei 13.303/2016 com os arts. 3º e 30
da Lei 8.666/1993”. E prosseguiu, analisando os efeitos concretos da exigência no certame em análise: “os dados
colhidos perante o próprio condutor do certame desvelam a potencial restrição à competitividade decorrente
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dessa prática: de uma lista de 36 empresas credenciadas por pelo menos um dos fabricantes das soluções que
integram o CABB, somente três empresas [...] preenchem o critério exigido pelo edital, isto é, o cadastramento
simultâneo junto aos três fornecedores”. Aduziu, ainda, que “não houve, como observado, propriamente
competitividade no certame em análise: apenas três empresas [...] ofereceram proposta e, dentre elas, somente
a vencedora atendia ao requisito do credenciamento”. O relator conclui, por fim, tratar-se “de uma licitação em
que restaram frustradas todas as finalidades que a lei expressamente lhe impõe, a teor do art. 31 da Lei
13.303/2016: com exigência de credenciamento, prática já rechaçada pela jurisprudência deste Tribunal; sem
competitividade prática, pois que a única empresa participante que atendia aos requisitos de capacidade técnica
foi a vencedora do certame; e com indícios de sobrepreço, já que a estimativa do banco não se baseou em coleta
de valores de mercado, e o certame foi adjudicado por valor 68% maior que o oferecido pela segunda colocada”.
Nesse sentido, o Tribunal, acolhendo o voto do relator, assinou prazo para o Banco do Brasil anular o certame,
abstendo-se de incluir, em futuros editais, exigências para habilitação técnica relativas ao credenciamento junto
aos fabricantes sem expressa justificativa no processo licitatório e sem prévio exame conclusivo e cabalmente
demonstrado do impacto dessa exigência na restrição da competitividade do certame.
Acórdão 2301/2018 Plenário, Representação, Relator Ministro José Múcio Monteiro.
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