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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.
SUMÁRIO

Plenário
1. É irregular a exigência de número mínimo de atestados de capacidade técnica para fins de habilitação, a não
ser que a especificidade do objeto a recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar
explicitados no processo licitatório.

Primeira Câmara
2. É irregular a contratação por entidade privada, com recursos de convênio ou instrumento congênere, de empresa
cujos sócios tenham relação de parentesco com os seus dirigentes, pois, embora possa realizar procedimento mais
simplificado de licitação, a entidade privada está obrigada a preservar a impessoalidade e a moralidade
administrativa na seleção de suas propostas e nas respectivas contratações.

PLENÁRIO
1. É irregular a exigência de número mínimo de atestados de capacidade técnica para fins de habilitação,
a não ser que a especificidade do objeto a recomende, situação em que os motivos de fato e de direito
deverão estar explicitados no processo licitatório.
Representação formulada ao TCU apontou supostas irregularidades no item 1 do Pregão Eletrônico 10/2018,
promovido pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), cujo objeto era o “fornecimento de
material para distribuição gratuita como brindes, na forma de 3.000 canetas esferográficas”, adjudicado pelo
valor de R$ 18.449,99. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a existência de indícios de que a
empresa vencedora do referido item teria sido habilitada indevidamente, uma vez que não possuiria dois atestados
exigidos pelo edital para sua qualificação técnica. Não obstante assinalar que os indícios de irregularidade
poderiam configurar afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, a unidade
instrutiva ponderou que a exigência de apresentação de dois atestados de capacidade técnica, para fins de
habilitação, contraria a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1.052/2012-Plenário, segundo o qual “a
Administração Pública deve se abster de estabelecer número mínimo de atestados de capacidade técnica, a não
ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar
devidamente explicitados no processo administrativo da licitação”, e também do Acórdão 1.937/2003-Plenário,
no qual restou assente que “o estabelecimento de uma quantidade mínima e/ou certa de atestados fere o preceito
constitucional da isonomia porque desiguala injustamente concorrentes que apresentam as mesmas condições
de qualificação técnica. Como dizer que um licitante detentor de um atestado de aptidão é menos capaz do que
o licitante que dispõe de dois? Ora, a capacidade técnica de realizar o objeto existe, independentemente do
número de vezes que tenha sido exercitada, ou não existe. Garantida a capacitação por meio de um atestado,
não vejo como a Administração exigir algo a mais sem exorbitar as limitações constitucionais”. Com base nesses
argumentos, a unidade técnica propôs, preliminarmente, a oitiva do Conter e da empresa vencedora do item 1 do
aludido pregão. Em seu voto, o relator ponderou que, embora houvesse evidências de requisitos excessivos no
edital e de impropriedades na condução do certame, a representação não deveria ter prosseguimento, ao contrário
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do que propunha a unidade técnica. Em primeiro lugar, devido à baixa materialidade dos valores envolvidos, “à
luz dos princípios da racionalidade administrativa, da economia processual e de que o custo do controle não
pode superar os benefícios dele decorrentes”. Em segundo lugar, porque “parte da impropriedade identificada
poderia ser amenizada” com base nos princípios do formalismo moderado e da busca da verdade material, uma
vez que a empresa vencedora do certame, apesar de “ter entregado atestados incorretos em um primeiro momento,
ela posteriormente demonstrou, por meio da apresentação de novos documentos, que possuía a capacidade de
fornecer os itens licitados”. Além disso, seguindo a ótica da unidade técnica “quanto à não razoabilidade de
exigência de dois atestados, verifico que a apresentação apenas do segundo atestado pela empresa já seria
suficiente para a sua habilitação”. Acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu considerar parcialmente
procedente a representação, sem prejuízo de, com vistas à adoção de medidas de prevenção à ocorrência de outras
falhas semelhantes, dar ciência ao Conter que “a exigência de apresentação de dois atestados de capacidade
técnica é contrária à jurisprudência do TCU, que considera irregular o estabelecimento de número mínimo de
atestados para fins de habilitação, a exemplo dos Acórdão 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011,
1.695/2011, 737/2012 e 1.052/2012 do Plenário, a não ser que a especificidade do objeto recomende esse
requisito, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo
administrativo da licitação”.
Acórdão 825/2019 Plenário, Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman.

PRIMEIRA CÂMARA
2. É irregular a contratação por entidade privada, com recursos de convênio ou instrumento congênere, de
empresa cujos sócios tenham relação de parentesco com os seus dirigentes, pois, embora possa realizar
procedimento mais simplificado de licitação, a entidade privada está obrigada a preservar a
impessoalidade e a moralidade administrativa na seleção de suas propostas e nas respectivas contratações.
A Primeira Câmara analisou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte contra uma entidade
fundacional privada e seu dirigente em razão da não-comprovação da regular aplicação de recursos captados com
base no incentivo fiscal previsto na Lei 11.438/2006 e transferidos por meio de termo de compromisso. O objeto
do ajuste era a realização de torneios de futebol para crianças e adolescentes da cidade de Poços de Caldas/MG e
regiões vizinhas. A unidade técnica demonstrou que, à exceção dos gastos com hospedagem, todos os pagamentos
de despesas tiveram como destinatárias empresas cujos sócios tinham vínculo de parentesco com o presidente da
entidade, ou que pertenciam ao próprio responsável, infringindo frontalmente os princípios da impessoalidade e
da moralidade administrativa, inscritos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, c/c o art. 9, III e § 3º, da
Lei 8.666/1993, além dos artigos 19, 22, inciso III, e 23, da Portaria ME 166/2008 e de cláusulas do termo de
compromisso firmado. Ao examinar o caso, o relator confirmou que houve direcionamento para a contratação de
serviços junto a “empresas de interesse e titularidade do dirigente daquela entidade fundacional ou cujos sócios
tinham vínculo de parentesco com o responsável, em franca violação aos princípios da impessoalidade e da
moralidade”. E asseverou ser “óbvio que, nesse contexto, qualquer cotação de preços para os serviços avençados,
conforme exige o artigo 19 da Portaria ME 166/2008, seria uma farsa, pois as contratações mencionadas
privilegiaram empresas de interesse” do responsável. Em sustentação ao seu argumento, o relator considerou que
se aplicava ao termo de compromisso examinado, por força do art. 116 da Lei 8.666/193, as disposições do art.
9º, caput e § 3º dessa lei, que vedam a participação direta ou indireta, em licitações, de pessoas ou empresas que
tenham qualquer liame de natureza técnica, comercial, econômica ou trabalhista com o ente promotor do certame
público, deixando claro que as “hipóteses de vedação referidas nesse dispositivo legal não são numerus clausus,
isto é, não se restringem à participação de autor de projeto na execução de obra ou na prestação de serviços,
sob pena de ferir a mens legis ou a finalidade da norma que visa preservar a moralidade administrativa e a
isonomia entre licitantes. Nessa vereda, também são abrangidas pela interdição legal outras situações em que
haja vínculo pessoal ou societário entre o agente público responsável pela realização do torneio licitatório e o
licitante, o que geraria potencial conflito de interesse e direcionamento da licitação”. Deste modo, conclui que,
“embora a fundação deva realizar procedimento mais simplificado de licitação por meio de cotação prévia de
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preços para fornecimento de bens e serviços, também está obrigado a preservar a impessoalidade e a moralidade
administrativa na seleção das propostas e nas respectivas contratações, sem que haja privilégios, direcionamento
do certame e quebra da isonomia”. Seguindo o voto do relator, a Primeira Câmara rejeitou as alegações de defesa
apresentadas pelo responsável e pela entidade privada, julgando suas contas irregulares, condenando-os
solidariamente em débito e aplicando-lhes a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992.
Acórdão 3023/2019 Primeira Câmara, Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Walton Alencar
Rodrigues.
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