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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. Em caso de desestatização de empresa estatal, os contratos administrativos firmados com entes públicos federais
com base no art. 24, incisos VIII e XVI, da Lei 8.666/1993 podem permanecer em execução até o término de sua
vigência, desde que ausente a situação de prejudicialidade especificada no art. 78, inciso XI, da referida lei, bem
como mantidas as demais condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as que digam respeito
ao objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de habilitação (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993).
É também facultada à administração contratante a prorrogação desses contratos, desde que prevista no instrumento
convocatório e demonstrados o interesse público e a vantajosidade da medida.
2. A participação de associações civis sem fins lucrativos em licitações somente é admitida quando o objeto da
avença estiver em conformidade com os objetivos estatutários específicos da entidade.

PLENÁRIO
1. Em caso de desestatização de empresa estatal, os contratos administrativos firmados com entes públicos
federais com base no art. 24, incisos VIII e XVI, da Lei 8.666/1993 podem permanecer em execução até o
término de sua vigência, desde que ausente a situação de prejudicialidade especificada no art. 78, inciso XI,
da referida lei, bem como mantidas as demais condições estabelecidas originalmente no ajuste,
especialmente as que digam respeito ao objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de
habilitação (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993). É também facultada à administração contratante a
prorrogação desses contratos, desde que prevista no instrumento convocatório e demonstrados o interesse
público e a vantajosidade da medida.
Em consulta formulada ao TCU, o Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados indagou: “Quando ocorrer a privatização de empresa pública que preste serviços de
tecnologia e comunicação ao Estado, os contratos realizados com dispensa de licitação entre a administração
pública federal e a empresa estatal devem ser rescindidos, com a subsequente relicitação dos serviços?”. Em
termos práticos, questionou-se a obrigatoriedade da rescisão de ajustes celebrados com base no art. 24, incisos
VIII e XVI, da Lei 8.666/1993, caso as entidades estatais contratadas por pessoa jurídica de direito público interno
venham a ser privatizadas. Em seu voto, o relator frisou, preliminarmente, que os motivos autorizadores da
rescisão contratual estão elencados no art. 78 da Lei 8.666/1993, entre eles: “XI - a alteração social ou a
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;”. Dito isso,
ponderou que, não obstante a desestatização de uma empresa estatal implique sérias modificações na estrutura e
na finalidade da sociedade, que deixa de se vincular aos imperativos da segurança nacional ou ao relevante
interesse coletivo que motivou a sua criação, a decisão pela extinção do contrato antes firmado “está sujeita à
verificação pela pessoa jurídica contratante da presença da condição especificada na parte final do dispositivo
supramencionado, ou seja, da prejudicialidade da execução do contrato”. Portanto, segundo o relator, a
delimitação do que vem a configurar “prejuízo à execução do contrato”, no caso de desestatização da empresa
contratada, “depende do exame das especificidades de cada situação, ou seja, das circunstâncias de cada
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situação concreta”. Destarte, a decisão pela rescisão da avença “deve ser objeto de motivação, sendo necessário
o contraditório e a ampla defesa do interessado se a Administração optar pela extinção do ajuste”. O relator
concordou com a assertiva da unidade técnica de que a continuidade da execução desses contratos, até o término
de sua vigência, “estaria condicionada à manutenção das demais condições estabelecidas originalmente no
ajuste, especialmente as que disserem respeito ao objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de
habilitação a serem mantidos pela contratada no decorrer da execução contratual, nos termos do art. 55, inciso
XIII, da Lei 8.666/1993”. Divergiu, todavia, da conclusão de que, ocorrendo a desestatização da empresa
contratada, não seria mais cabível a prorrogação do contrato, ainda que haja previsão expressa nesse sentido. Para
o relator, a dilação de qualquer contrato administrativo “não está atrelada à presença dos fundamentos da
contratação original, mas sim da satisfação de três requisitos: previsão no instrumento convocatório, interesse
público e vantajosidade da medida”. Comprovadas tais condições, não haveria óbice a que a administração
contratante promovesse a prorrogação da avença mediante decisão fundamentada. Nos termos da proposta do
relator, o Plenário decidiu responder ao consulente que: I) “em caso de desestatização de empresa estatal, nos
termos do art. 2º, § 1º, alínea ‘a’, da Lei 9.491/1997, os contratos administrativos firmados com entes públicos
federais com base no art. 24, incisos VIII e XVI, da Lei 8.666/1993 podem permanecer em execução até o término
de sua vigência, desde que ausente a situação de prejudicialidade especificada na parte final do inciso XI do art.
78 da referida lei”; II) “a continuidade da execução desses contratos até o término de sua vigência está
condicionada à manutenção das demais condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as que
disserem respeito ao objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de habilitação a serem mantidos
pela contratada no decorrer da execução contratual, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993”; e
III) “é facultada à Administração contratante a prorrogação desses contratos, desde que prevista no instrumento
convocatório e demonstrados o interesse público e a vantajosidade da medida”.
Acórdão 2930/2019 Plenário, Consulta, Relator Ministro Benjamin Zymler.
2. A participação de associações civis sem fins lucrativos em licitações somente é admitida quando o objeto
da avença estiver em conformidade com os objetivos estatutários específicos da entidade.
Em processo de representação formulada ao TCU, questionou-se a possibilidade jurídica da participação em
pregão eletrônico – promovido pela 1ª Circunscrição Judiciária Militar visando à contratação de serviços
continuados de apoio administrativo – de associação civil sem fins lucrativos, que fora vencedora e habilitada do
certame. O questionamento teve por base o conteúdo do art. 53, caput, do Código Civil, segundo o qual as
associações são constituídas “pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”. Tanto a unidade
técnica quanto o Ministério Público de Contas concluíram pela procedência parcial da representação, sob o
argumento de que o mencionado dispositivo não proíbe incondicionalmente a participação de entidades civis sem
fins lucrativos em licitações, mas sua contratação pelo Poder Público somente é admitida quando o objeto da
avença estiver em conformidade com os objetivos estatutários específicos da contratada, conforme a
jurisprudência do TCU. Em seu voto, o relator destacou que, de fato, não se deve conferir interpretação literal e
restritiva à expressão “para fins não econômicos” contida no art. 53 do Código Civil, haja vista que o art. 54,
inciso IV, do mesmo código dispõe que o estatuto das associações deverá obrigatoriamente indicar “as fontes de
recursos para sua manutenção”. Além disso, continuou o relator, a Lei 8.666/1993, em seu art. 24, inciso XX,
permite a contratação direta, por dispensa de licitação, “de associação de portadores de deficiência física, sem
fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação
de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado”, donde concluiu que “as disposições do art. 53 do Código Civil não vedam a que Administração
Pública contrate associação civil sem fins lucrativos”. O relator ponderou, no entanto, que, se as normas de
regência e a jurisprudência do TCU exigem que o objeto do contrato administrativo, nesses casos, não implique
desvio de finalidade da associação sem fins lucrativos, “é logicamente certo que o estatuto da contratada deva
ter objetivos específicos, que lhe confiram uma identidade institucional, uma singularidade de propósitos,
condição sine qua non para que se estabeleça, com razoável precisão, o nexo que se exige entre objetivos
institucionais e objeto contratual.”. Retomando o caso concreto, o condutor do processo deixou assente que as
disposições estatutárias da associação em tela, embora invocadas por esta e pelo órgão fiscalizado como
fundamento para a contratação questionada, “possuem conteúdo demasiadamente aberto, o que, em tese,
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permitiria adequar sua finalidade institucional a praticamente qualquer objeto de terceirização de serviços
pretendidos pela Administração”, tornando assim inócua a exigência de nexo específico entre o objetivo
institucional da associação civil e o objeto do contrato administrativo. Ressaltou ainda que esse nexo específico
é necessário para estabelecer um “discrimen mínimo entre as associações sem fins lucrativos e as sociedades
empresariais, em relação às possibilidades de contratação com a Administração Pública”. Do contrário, “estarse-iam criando condições não isonômicas entre ambas as espécies de licitantes, pois os primeiros, com menor
carga tributária, ingressariam em uma ampla gama de certames em condições privilegiadas em relação aos
últimos”. Nos termos da proposta do relator, “tendo em vista que os objetivos genéricos consignados no estatuto
da associação não permitem estabelecer o necessário e preciso vínculo com o objeto da contratação, sob pena
de desvio de finalidade da referida associação civil sem fins lucrativos”, o Plenário decidiu considerar
parcialmente procedente a representação e fixar prazo para que o órgão “anule o ato administrativo que habilitou
irregularmente a associação no aludido pregão, bem como os demais atos dele porventura decorrentes ”.
Acórdão 2847/2019 Plenário, Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro.

Elaboração: Diretoria de Jurisprudência - Secretaria das Sessões
Contato: jurisprudenciafaleconosco@tcu.gov.b r

3

