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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. Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-operacional, a exigência de experiência
anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b, e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017), lapso
temporal em regra superior ao prazo inicial do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em
estudos prévios e na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para
assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua
essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade.

PLENÁRIO
1. Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico -operacional, a exigência de
experiência anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b, e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG
5/2017), lapso temporal em regra superior ao prazo inicial do contrato, deve ser objeto de adequada
fundamentação, baseada em estudos prévios e na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem
ser tal lapso indispensável para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades
específicas do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra
particularidade.
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades nos Pregões 15/2017 e 3/2020, promovidos
pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Tocantins (Dsei-TO), tendo por objeto a prestação de “serviços de
fornecimento de refeições, lanches e hospedagens” para atendimento às demandas do Dsei-TO nos municípios
de, respectivamente, Formoso do Araguaia/TO e Palmas/TO. Os contratos celebrados teriam vigência inicial de
doze meses e poderiam ser prorrogados até o limite de sessenta meses. Entre as irregularidades suscitadas,
mereceram destaque: a) habilitação indevida da empresa que se sagrara vencedora nos dois certames,
considerando que “a licitante não comprovou experiência mínima de três anos de prestação direta dos serviços
licitados” e, “no caso do Pregão 15/2017, houve inabilitação do licitante que havia sido classificado em primeiro
lugar em razão de não haver comprovado a execução de serviços similares ao do objeto licitado por período não
inferior a três anos”; b) “ausência de justificativas para se exigir comprovação de capacidade técnica mediante
demonstração de experiência mínima de três anos, quando as vigências contratuais iniciais são de apenas um
ano”. O relator constatou que, de fato, no âmbito do Pregão 15/2017, a vencedora apresentara apenas dois
atestados para fins de comprovação da experiência mínima de três anos, sendo um relativo a período de 36 dias
(29/8/2017 a 4/10/2017) e outro que sequer mencionava o período da prestação de serviços, além de ter sido
emitido em 27/8/2017, três dias após a constituição da empresa (ocorrida em 24/8/2017), não sendo assim atendida
a exigência editalícia quanto à experiência mínima de três anos. Ainda naquele certame, frisou o relator, houvera
a inabilitação do licitante inicialmente classificado em primeiro lugar justamente em razão de desatender à
comprovação de capacidade técnica por meio de atestados que comprovassem a execução de serviços similares
aos do objeto licitado por período não inferior a três anos. Após destacar que também no Pregão 3/2020 os
atestados apresentados pela vencedora não comprovavam sua capacidade técnica, o relator concluiu que “a
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habilitação da empresa contratada afigurou-se indevida em ambos os certames”. Quanto ao fato de que a
exigência, para fins de habilitação, de experiência por prazo não inferior a três anos não se afiguraria compatível
com o objeto licitado, irregularidade não justificada na oitiva realizada pela unidade técnica, o relator assinalou
que, a despeito de a IN Seges-MPDG 5/2017 prever a possibilidade de a Administração exigir dos licitantes a
“comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a
comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo
ser aceito o somatório de atestados” (item 10.6, letra ‘b’, do Anexo VII-A), a jurisprudência do TCU (a exemplo
dos Acórdãos 2.870/2018 e 2.785/2019, ambos do Plenário) tem considerado que tal parâmetro temporal deve ser
objeto de justificativas nas situações em que o objeto licitado referir-se a contratação pelo período de doze meses.
Para ele, restou caracterizada a “ausência de justificativas em ambos os certames licitatórios”. Nos termos da
proposta do relator, o Plenário decidiu determinar ao Dsei-TO que “abstenha-se de prorrogar o Contrato 1/2020
ou, se não for possível concluir a tempo a contratação que visa a substituir o mencionado pacto, prorrogue-o
somente pelo prazo necessário para a realização de novo certame com o estabelecimento de cláusula resolutiva
de extinção contratual imediata por ocasião do início da execução do novo contrato, de modo que a prorrogação
não se estenda por tempo além do estritamente necessário à substituição contratual”, sem prejuízo de dar ciência
ao órgão, para adoção de medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, acerca das
seguintes impropriedades identificadas: “9.4.2. habilitação indevida da vencedora, descumprindo-se o princípio
constitucional da isonomia, bem como os itens 9.11.1, 9.11.2, 9.11.3 e 9.11.2.5 do Edital do Pregão 3/2020, o
item 8.104 do edital do Pregão 15/2017 e os arts. 3º, caput, e 30, inciso II e parágrafo primeiro, da Lei
8.666/1993, tendo em vista que: 9.4.2.1. a vencedora não comprovou, em ambos os certames, qualificação técnica
mediante apresentação de atestados aptos à demonstração da experiência mínima de três anos de prestação de
serviços (direta, e não mediante agenciamento dos serviços) em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto da licitação; [...] 9.4.2.3. no âmbito Pregão 15/2017, o licitante que havia sido
classificado em primeiro lugar foi inabilitado com base no item 8.104 do edital do certame, justamente o que
estabelece a necessidade de comprovação de capacidade técnica por meio de atestados que comprovem a
execução de serviços similares ao do objeto licitado por período não inferior a três anos, evidenciando que a
habilitação da vencedora mesmo sem esta última ter comprovado a referida capacidade foi não só incorreta,
como também representou tratamento indevidamente diferenciado entre os licitantes; 9.4.3. ausência de
justificativa, de razoabilidade e de proporcionalidade ao se exigir, no item 9.11.2 do Edital do Pregão 3/2020 e
no item 8.104 do Edital do Pregão 15/2017, comprovação de capacidade técnica mediante demonstração de
experiência mínima de três anos, tempo esse que se afigura demasiado se contrastado com as baixas
complexidade e risco dos objetos licitados e com o fato de que as vigências contratuais iniciais são de apenas
doze meses, não se verificando qualquer circunstância que torne necessário tamanho lapso temporal para fins
de comprovação de experiência, o que contraria a jurisprudência do TCU (Acórdãos Plenário nºs 2.870/2018 e
2.785/2019)”.
Acórdão 503/2021 Plenário, Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman.
Observações:
Inovação legislativa:
Emenda Constitucional 109, de 15.3.2021 - Altera os arts. 29-A, 37, 49, 84, 163, 165, 167, 168 e 169 da
Constituição Federal e os arts. 101 e 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; acrescenta à
Constituição Federal os arts. 164-A, 167- A, 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G; revoga dispositivos do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e institui regras transitórias sobre redução de benefícios
tributários; desvincula parcialmente o superávit financeiro de fundos públicos; e suspende condicionalidades para
realização de despesas com concessão de auxílio emergencial residual para enfrentar as consequências sociais e
econômicas da pandemia da Covid-19.
"Art. 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso
Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal,
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financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência
for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos arts. 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta
Constituição."
"Art. 167-C. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e
econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo federal pode adotar processos simplificados de
contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem,
quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do § 1º
do art. 169 na contratação de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição, limitada a dispensa às
situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes."
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