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Sessões: 25 e 26 de junho de 2019
Este Boletim contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do TCU 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 disponíve is.

Acórdão 1464/2019 Plenário (Auditoria, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Contrato Administrativo. Prorrogação de contrato. Serviços contínuos. Preço. Vantagem. Pesquisa.
A demonstração da vantagem de renovação de contrato de serviços de natureza continuada deve ser realizada mediante
ampla pesquisa de preços, priorizando-se consultas a portais de compras governamentais e a contratações similares de
outros entes públicos, utilizando-se apenas subsidiariamente a pesquisa com fornecedor.
Acórdão 1469/2019 Plenário (Embargos de Declaração, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Responsabilidade. Multa. Prescrição. Prescrição intercorrente. Poder de polícia. Legislação.
Os processos de controle externo não se sujeitam à prescrição intercorrente do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999, uma vez que
a atividade de controle exercida pelo TCU não se enquadra como exercício do poder de polícia do Estado.
Acórdão 1473/2019 Plenário (Agravo, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Dispensa de licitação. Irregularidade. Interesse público. Prejuízo.
Convalidação.
O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de atos ir regulares ocorridos na
licitação, a exemplo de dispensa indevida de licitação, e a continuidade da execução do contrato, em razão da prevalência
do interesse público.
Acórdão 1473/2019 Plenário (Agravo, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Licitação. Dispensa de licitação. Prisão. Serviços contínuos.
É ilegal a contratação de serviços de prestação continuada com base na hipótese de dispensa de licitação prevista no art.
24, inciso XXXV, da Lei 8.666/1993, pois tais serviços não constituem aprimoramento intrínseco das instituições penais.
Acórdão 1474/2019 Plenário (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Citação. Audiência. Sanção. Conduta.
A ausência, no ofício de citação ou de audiência, de menção à sanção a que se submete o responsável não é causa de
nulidade de decisão que o sancione. O que é indispensável constar nas comunicações processuais são as condutas e as
irregularidades em relação às quais o responsável deve apresentar suas alegações de defesa ou suas razões de justificativa.
Acórdão 1479/2019 Plenário (Auditoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Licitação. Locação (Licitação). Bens imóveis. Chamamento público. Preço de mercado.
Admite-se a utilização, como mecanismo de prospecção de mercado, de chamamentos públicos previamente às locações de
imóveis, a fim de identificar aqueles que atendem às necessidades da Administração.
Acórdão 1482/2019 Plenário (Denúncia, Relator Ministro-Substituto Augus to Sherman)
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Licitação. Proposta. Preço. Vale refeição. Auxílio-alimentação. Taxa de administração. Limite mínimo.
Em licitações que tenham por objeto a prestação de serviço de fornecimento de vale -alimentação ou vale-refeição, não deve
ser proibida a apres entação de proposta de preço com taxa de administração zero ou negativa, porquanto a remuneração
das empresas prestadoras desse serviço não se limita ao recebimento da taxa de administração, mas decorre também da
cobrança realizada aos estabelecimentos credenciados e dos rendimentos das aplicações financeiras sobre os repasses dos
contratantes, a partir do seu recebimento até o efetivo pagamento à rede conveniada.
Acórdão 4770/2019 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Pessoal. Remuneração. Gratificação de raios X. Aposentadoria. Incorporação. Marco temporal.
A gratificação de raios X pode ser incorporada aos proventos daqueles que implementaram os requisitos para aposentadoria
antes da publicação da Lei 8.112/1990, na razão de 1/10 (um décimo) por ano trabalhado em condições especiais .
Acórdão 4778/2019 Primeira Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Fundo Nacional de Assistência
Social. Prestação de contas. Conselho municipal. Parecer.
Para fins de responsabilização perante o TCU, pode ser tipificada como erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 –
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) a prestação de contas dos recursos oriundos do Fundo Nacional de
Assistência Social, regulada pela Lei 9.604/1998 e pela Portaria MDS 625/2010, desacompanhada do parecer do Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS).
Acórdão 4790/2019 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Defensor constituído. Advogado. Procuração. Ausência. Revelia.
A apresentação de defesa por advogado sem instrumento de mandato juntado ao processo acarreta a revelia do responsável.
Acórdão 4791/2019 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Responsabilidade. Convênio. Débito. Superfaturamento. Artista. Cachê. Intermediação.
Nos convênios para a realização de eventos, configura débito a diferença entre o preço pago à empresa intermediadora do
show a título de cachê e o valor efetivamente repassado ao artista ou a seu representa nte exclusivo, salvo se demonstrados
outros custos incorridos pela empresa que justifiquem a divergência.
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