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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. O edital do certame deve exigir dos licitantes a apresentação de planilhas que expressem a composição de todos
os custos unitários, sob pena de afronta ao art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993.
2. A vedação à participação de instituições sem fins lucrativos em licitações públicas alcança somente as entidades
qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), participantes nessa condição.

Primeira Câmara
3. Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 se estendem a
toda a esfera de governo do órgão ou da entidade que aplicou a penalidade, incluindo as empresas estatais.

PLENÁRIO
1. O edital do certame deve exigir dos licitantes a apresentação de planilhas que expressem a composição
de todos os custos unitários, sob pena de afronta ao art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993.
Representação formulada ao TCU apontou supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 05/2020, realizado pela
Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Antaq) com o objetivo de contratar empresa especializada para a
“prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção evolutiva e corretiva e para a mensuração de tamanho
de soluções de software”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a aceitação, pela agência, da
planilha de preços apresentada pela empresa vencedora sem a composição de todos os custos e encargos
trabalhistas, em desconformidade com o modelo da IN/MP 05/2017, além de a Antaq haver descumprido o art.
7º, § 2º, II, da Lei 8.666/1993, ao não exigir dos licitantes, no instrumento convocatório, a apresentação de todos
os custos unitários. Instada a se manifestar, a agência ressaltou que o objeto do certame questionado consistia na
prestação de serviços de tecnologia da informação e, portanto, deveria ser pautado pelas regras da IN/MP 01/2019,
tendo a IN/MP 05/2017 sido utilizada como regramento subsidiário. Alegou também que, apesar de não exigido
no edital, a maioria dos licitantes apresentou planilha de custos nos moldes da IN/MP 05/2017, a qual fora
utilizada para verificar a adequação e a exequibilidade das propostas. Especificamente quanto à proposta da
empresa vencedora, a Antaq afirmou que ela “também apresentou planilha de custos nos moldes da IN 05/2017MP, bem como todos os documentos de diligências solicitados via chat”. Ao examinar as justificativas da agência,
a unidade técnica pontuou que, de fato, o modelo de planilha de formação de preços previsto na IN/MP 05/2017
não fora exigido no edital, tendo sido utilizado apenas subsidiariamente para as averiguações realizadas pela
pregoeira. Não fora então solicitada a composição dos custos unitários com discriminação de todos os encargos,
havendo apenas menção, no próprio edital, de que todos os custos e encargos deveriam estar inclusos nos valores
propostos pelos licitantes. Ponderou, no entanto, que, a partir das respostas da contratante e de documentos
constante nos autos, teria havido, por parte da agência, a devida análise da proposta de preços da licitante
vencedora e a promoção de diligências para esclarecimentos a respeito da adequação da proposta ao edital,
concluindo que não ficou evidenciada desconformidade nesse ponto. Todavia, a unidade instrutiva entendeu que
o Tribunal deveria cientificar a Antaq a respeito da omissão verificada no edital do certame. Em seu voto, o relator
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anuiu às conclusões da unidade técnica, asseverando que “os elementos de prova carreados aos autos demonstram
a regularidade do certame, de modo que a representação deve ser considerada improcedente”. De igual modo,
não obstante a improcedência da representação, o relator concordou que a proposta de dar ciência do ocorrido à
contratante seria medida suficiente para encerrar a questão. Assim sendo, nos termos alvitrados pelo relator, o
Plenário decidiu considerar improcedente a representação, sem prejuízo de dar ciência à Antaq quanto à “ausência
no edital do Pregão Eletrônico 05/2020 de exigência de apresentação de planilhas que expressem todos os custos
unitários, em afronta ao disposto na Lei 8.666/93, art. 7º, parágrafo 2º, inciso II ”.
Acórdão 2341/2020 Plenário, Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro.
2. A vedação à participação de instituições sem fins lucrativos em licitações públicas alcança somente as
entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), participantes
nessa condição.
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2020, conduzido pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), destinado à contratação de “serviços de agente de
integração para o desenvolvimento de atividade de recrutamento de estagiários”. Entre as irregularidades
suscitadas, mereceu destaque a inserção de cláusula no edital vedando a participação no certame de instituições
sem fins lucrativos. Ao constatar que a aludida vedação estava respalda no art. 12, parágrafo único, da IN
Seges/MP 5/2017, a unidade técnica realizou oitiva da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME), a fim de que ela se pronunciasse acerca do conteúdo
do dispositivo. A SEDGGD/ME esclareceu que a vedação contestada não se encontrava na IN SLTI/MPOG
2/2008, revogada pela IN Seges/MP 5/2017, todavia, durante a fase de estudos realizados para a atualização desse
normativo, que regulamenta a contratação de serviços, fora observada a existência da Portaria TCU 128/2014, a
qual dispunha sobre a licitação e a execução de contratos de serviços no âmbito administrativo da Corte de Contas.
Segundo a SEDGGD/ME, a IN Seges/MP 5/2017, no parágrafo único do seu art. 15, simplesmente replicou o
conteúdo do art. 21, § 3º, da portaria do TCU, por questão de boa prática. Ao apreciar a matéria, a unidade técnica
esclareceu que, apesar da idêntica redação, a norma do TCU fora revogada pela Portaria TCU 444/2018, cujo
texto suprimiu o dispositivo que previa a restrição indistinta a todas as instituições sem fins lucrativos em
participar de processos licitatórios destinados à contratação de empresário, de sociedade empresária ou de
consórcio de empresas. Em seu voto, anuindo à manifestação da unidade técnica, o relator deixou assente que a
redação vigente na IN Seges/MP 5/2017 está em desacordo com preceitos constitucionais e legais (art. 5º, caput,
da Constituição Federal e art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993) e com entendimentos jurisprudenciais do Tribunal
(Acórdãos 2847/2019, 1406/2017 e 746/2014, todos do Plenário). Assim, ressaltando o benefício que a medida
traria à ampliação da competitividade em certames licitatórios, o relator propôs e o Plenário decidiu determinar à
SEDGGD/ME a adoção de providências para “modificar o parágrafo único do art. 12 da IN 5-Seges/MP, de
26/5/2017”, visando a: “9.3.1. restringir a participação em licitações públicas somente às instituições sem fins
lucrativos qualificadas como Oscip, participantes sob esta condição; 9.3.2. harmonizar o dispositivo com
preceitos constitucionais e legais estabelecidos (art. 5º, caput; e art. 3º, caput, da Le i 8.666/1993) e com
entendimentos jurisprudenciais do TCU: Acórdãos 746/2014, 1.406/2017 e 2.847/2019, todos do Plenário desta
Corte de Contas; e 9.3.3. ampliar a competitividade em certames públicos e, por conseguinte, a seleção de
propostas mais vantajosas para a Administração Pública, em que o objeto também possa ser atendido por
instituições sem fins lucrativos, tendo em vista que inexiste norma legal que discipline, de forma indistinta,
vedação de participação em processos licitatórios a essas entidade s”.
Acórdão 2426/2020 Plenário, Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo.

PRIMEIRA CÂMARA
3. Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 se
estendem a toda a esfera de governo do órgão ou da entidade que aplicou a penalidade, incluindo as
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empresas estatais.
Ao apreciar embargos de declaração opostos contra o Acórdão 7181/2020-1ª Câmara, em que se arguia suposta
omissão quanto à extensão dos efeitos da sanção do art. 7º da Lei 10.520/2002 em relação às empresas estatais, o
relator, reconhecendo a omissão na deliberação embargada, esclareceu preliminarmente que, consoante exposto
no voto condutor do Acórdão 1003/2015-Plenário, “a sanção de impedimento para licitar e contratar prevista
art. 87, III, da Lei 8.666/1993 produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade sancionador, enquanto
que aquela prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 produz efeitos apenas no âmbito interno do ente federativo que
a aplicar”. Lembrou ainda que, conforme assentado no voto condutor do Acórdão 2530/2015-Plenário, “o
impedimento de contratar e licitar com o ente federativo que promove o pregão e fiscaliza o contrato (art. 7º da
Lei 10.520/2002) é pena mais rígida do que a suspensão temporária de participação em licita ção e o impedimento
de contratar com um órgão da Administração (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993) e mais branda do que a
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública (art. 87, inciso IV, da
Lei 8.666/1993)”. O relator assinalou na sequência que, no caso vertente apreciado no acórdão embargado, em
que um hospital ligado ao Comando do Exército aplicara a sanção de impedimento de licitar e contratar pautada
no art. 7º da Lei 10.520/2002, “os efeitos dessa pena se espraiam por toda a esfera da União, incluindo as
empresas estatais”, e que esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do TCU, a exemplo dos
Acórdãos 2081/2014 e 269/2019, ambos do Plenário. Analisando também a matéria sob a ótica do art. 38 da Lei
13.303/2016 (Lei das Estatais), o qual elenca as situações de impedimento para que uma empresa possa
“participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista ”, o relator
destacou que “os incisos IV a VII do artigo acima citado fazem expressa menção à pena de impedimento, que
corresponde àquela prevista na Lei do Pregão”, razão por que “sobre a empresa que for impedida de licitar e
contratar com órgãos e entidades da esfera de governo da estatal promotora da licitação incidirão,
obrigatoriamente, as vedações estabelecidas no referido dispositivo da Lei das Estatais ”. Todavia, no caso
concreto, levando em conta que, no momento do certame realizado pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil
S/A, a penalidade estava registrada incorretamente no Sicaf como sendo uma suspensão com espeque no art. 87,
inciso III, da Lei 8.666/1993, e que essa falha só foi corrigida pelo órgão que imputou a sanção (hospital ligado
ao Comando do Exército) após a prolação do acórdão embargado, quando passou a ser registrado, por expressa
determinação do TCU, o impedimento com base no art. 7º da Lei do Pregão, o relator considerou que a exigência
de aplicação desta pena ao caso vertente somente começou a ser possível a partir da correção efetuada no Sicaf,
entendimento perfilhado pelos demais ministros.
Acórdão 9353/2020 Primeira Câmara, Embargos de Declaração, Relator Ministro Benjamin Zymler.
Observações:
Inovação legislativa:
Medida Provisória 1.003, de 24.9.2020: Autoriza o Poder Executivo Federal a aderir ao Instrumento de Acesso
Global de Vacinas Covid-19 - Covax Facility .
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