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ACORDAO AC-CON N° 	 - TCM/GO 

EMENTA. CONSULTA. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. NAO 
CONHECIMENTO. MANIFESTAcA0 SEM CARATER NORMATIVO. 
VIOLA 0 DISPOSTO NO ART. 63, §2°, III, DA LEI N° 4.320/64 0 
PAGAMENTO ANTES DA EFETIVA LIQUIDA00 DA DESPESA. 
AQUISIcA0 DE BENS PELA INTERNET, OBSERVADAS AS 
DISPOSIOES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. 
AUSENCIA DE COMPETENCIA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO. 

1. Autor que nao pertence ao rol taxativo de autoridades legitimadas 
para consultas ao Tribunal previsto no art. 31 da Lei Estadual n° 
15.958/07 (LOTCM). 

2. Ante a ausencia de requisito de admissibilidade, nao se conhece do 
feito como consulta, podendo haver manifestacao do Tribunal. sem, 
contudo, os consectarios das decisbes em processos de consulta. 

3. Por forca dos art. 62 e 63, §2°, III, da Lei Federal n° 4.320/64, nao 
se admite pagamento de despesa sem a anterior liquidacao, a qual, em 
se tratando de fornecimento de bens, nao pode prescindir da 
comprovacao da entrega do material adquirido. 

4. A Administragao pode adquirir produtos de lojas virtuais, ainda que 
nao sediadas no Brasil, desde que observados os preceitos da Lei n° 
8.666/93 e da legislagao de direito administrativo e financeiro, com 
destaque a Lei n° 4.320/64. 

5. Nao compete ao municipio legislar sobre licitagOes e contratos 
administrativos. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os conselheiros do 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, reunidos em 
Tribunal Pleno, por unanimidade, nos termos da Proposta de Decisao n° 10/2012- 
CSSL do relator, Conselheiro Substituto SOUSA LEMOS, e da Ata de Julgamento, 
ACORDAM em: 

I. nao conhecer do expediente como consulta, em vista da 
ilegitimidade da autoridade consulente; 

II. manifestar, em razao da relevancia da materia, sem ca Ater 
normativo e demais consectarios das decisbes em feitos de consulta, que: 

a) em regra, a Administracao nao pod adquirir bens via Internet 
com pagamento antecipado, em vista dos art. 62 e 3, §2°, III, da Lei Federal n° 
4.320/64; 
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b) a Administracao pode adquirir diretamente bens via Internet, 
observados os preceitos da Lei n° 8.666/93 e da legislacao de direito administrativo 
e financeiro, corn destaque a Lei n° 4320/64, desde que, cumulativamente e sem 
prejuizo da submissao a demais exigencias legais, sejam atendidas as seguintes 
condicbes: 

b.1) formalizar procedimento administrativo, nos moldes do art. 
38 da Lei n° 8.666/93, devidamente autuado, protocolado e 
numerado, contendo requisicao do setor interessado, a indicacao 
sucinta de seu objeto e do recurso proprio para a despesa, tres 
orcamentos validos, no minim, justificative do preco e da escolha 
do fornecedor (art. 26 da Lei de Licitacbes e Contratos), opcao pela 
aquisicao via Internet e o despacho do ordenador autorizando a 
realizacao da despesa; 

b.2) tratar de hipotese de contratacao direta permitida por lei; 
b.3) nao acarretar pagamento antes da efetiva comprovacao da 

entrega do bem adquirido; 

b.4) configurar aquisicao corn entrega imediata, em que se 
dispense o instrumento de contrato; 

b.5) comprovar da regularidade fiscal, previdenciaria e social 
da contratada e demais exigencias legais; e 

b.6) observar as preferencias em razao da producao nacional 
dos bens ou da nacionalidade da contratante previstas na legislacao. 

c) nao compete ao municipio legislar sobre licitacbes e contratos. 

Sala das Sessbes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de 
Goias, ern 	 2 9 FEV 2012 

Fui presenter 	 Ministerib publico de Contas. 
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PROCESSO 	 : 13.756/11 
RELATOR 	 : CONS. SUBSTITUTO SOUSA LEMOS 
NATUREZA 	 : CONSULTA 
JURISDICIONADO 	 : MUNICIPIO DE ANICUNS 

CONSULENTE 
CLEDIA LOPES (GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 

" DE SAUDE) 

PROPOSTA DE DECISAO N° 10/2012-CSSL 

EMENTA. CONSULTA. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. NAO 
CONHECIMENTO. MANIFESTAcA0 SEM CARATER NORMATIVO. 
VIOLA 0 DISPOSTO NO ART. 63, §2°, III, DA LEI N° 4.320/64 0 
PAGAMENTO ANTES DA EFETIVA LIQUIDAQA0 DA DESPESA. 
AQUISIcA0 DE BENS PELA INTERNET, OBSERVADAS AS 
DISPOSIcOES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FIINANCEIRO. 
AUSENCIA DE COMPETENCIA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO. 

1. Autor que nao pertence ao rol taxativo de autoridades legitimadas para 
consultas ao Tribunal previsto no art. 31 da Lei Estadual n° 15.958/07 
(LOTCM). 

2. Ante a ausencia de requisito de admissibilidade, nao se conhece do 
feito como consulta, podendo haver manifestagao do Tribunal. sem, 
contudo, os consectarios das decisoes em processos de consulta. 

3. Por forga dos art. 62 e 63, §2°, III, da Lei Federal n° 4.320/64, nao se 
admite pagamento de despesa sem a anterior liquidagao, a qual, em se 
tratando de fornecimento de bens, nao pode prescindir da comprovagao 
da entrega do material adquirido. 

4. A Administragao pode adquirir produtos de lojas virtuais, ainda que nao 
sediadas no Brasil, desde que observados os preceitos da Lei n° 8.666/93 
e da legislagao de direito administrativo e financeiro, com destaque a Lei 
n° 4.320/64. 

5. N'ao compete ao municipio legislar sobre licitagOes e contratos 
administrativos. 

I. RELATORIO  

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Saud = do 
Municipio de Anicuns e gestora do Fundo Municipal de Saude, senhor ICIedia op 
mediante a qual se indaga sobre a possibilidade de realizacao de compr. pela 
Administragao por meio da internet. 

Sao tres o questionamentos apresentados, verbis: 

a) "Pelo principio da economicidade é possivel a aquisigao de b n pela 
Administragao utilizando-se para a compra, loja virtual, pela internet que pOssua 
regularidade fiscal, previdenciaria e social (FGTS) ain4la que o pagamento seja 
efetuado antes da entrega da mercadoria?" 

b) "pode a Administragao .dquirir produtos regu men dos no Brasil, obtidos 
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em lojas virtuais hospedadas na internet, algumas delas inclusive sediadas fora 
do Brasil, desde que tais produtos tenham pregos mais econbmicos aos 
similares encontrados em lojas tradicionais, possuam garantias e ainda possa 
ser pagos somente quando da definitiva entrega?" 

c) "Dada a omissao da norma geral de licitagOes e contratos em normatizar a 
aquisigao de produtos pela Administragao Municipal normatizar via decreto ou 
mesmo lei municipal a contratagao de bens via internet, sem que tais 
normatizacOes encontrem obices de ilegalidade?" 

A consulta foi instruida corn parecer juridico, as fls. 03/08. 

Atestou-se a "inexistencia de Resolugao desta Casa sobre aquisigao de 
bens pela Administragao PUblica por meio da Internet" as fls. 11. 

A Secretaria de Licitacbes e Contratos manifestou-se pela admissibilidade 
da consulta e pela oferta de resposta ao consulente, nos termos expostos no Parecer 
n° 082/2011, fls. 13/17, cujos excertos transcrevo: 

(...) 
Na analise do caso em comento, observa-se que a consulente, rnuito embora 
tenha feito constar o parecer juridico cabivel, nao cuidou em demonstrar a 
pertinencia tematica de sua consulta a respective area de atribuigao que 
representa, qual seja o Fundo Municipal de SaCide. 

Logo, a consulta nao poderia ter sido conhecida. Todavia, tendo em vista o 
principio da eficiencia, eis que ja foi conhecida por esta Corte, passa a analise 
de merit°. 

(...) 

Inexiste, pois, possibilidade aquisigao de produtos com eventual pagamento 
antecipado, visto que tal circunstancia feriria os dispositivos contidos na Lei n. 
4.320/64, bem como os preceitos de contabilidade pUblica, em especial os ja 
referidos estagios da despesa. 

(...) 

1. A consulente devera justificar o use da opgao de compra pela internet, 
fundamentadamente — artigo 26 da LLC; 

2. A empresa fornecedora devera apresentar as certidOes de regularidade 
fiscal, em especial a de regularidade corn a seguridade social, nos termos do 
artigo 29 da LLC c/c art.195, §3° da Constituigao Federal; 

3. As aquisigOes eventualmente realizadas deverao ser observadas, de modo 
que nao reste caracterizado fracionamento de despesa (despesas realizadas 
ate o limite maxim° de R$ 8.000,00 — oito mil reais, dentro de urn mesmo 
segmento, em urn mesmo exercicio); 

Finalmente esta Secretaria ainda informa a consulente: 

a) Que o fracionamento de despesa se caracteriza quando se divide a despesa 
para utilizar modalidade de licitagao inferior a recomendada pela legislagao 
para o total da despesa, ou para efetuar contratacao direta. 

b) Que o fato de a empresa ser sediada ou nao no Brasil nao 	 ()Noes as 
aquisigOes, eis que nao ha qualquer diferenciagao na legislagao vig rite. 

c) Que nao ha impedimentos legais para a possibilidade de a Icotagao ser 
realizada em sites de internet, desde que reconhecid sia opiniao publics. 
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A competencia para legislar sobre normas gerais de licitagao e privative da 
Uniao, ou seja, admite a delegagao para urn outro ente ou ainda o exercicio da 
possibilidade de exercicio de competencia suplementar (para outro ente). 

Neste sentido, a Constituigao Federal, ern seu artigo 22, XXVII (...) 

Todavia, a Constituigao Federal, no paragrafo unico do referido artigo, 
determina que esta delegagao se de mediante lei complementar. Ainda, esta 
delegagao so podera ter como destinatario os Estados membros da Federacao 

0 Municipio nao pode, portanto regulamentar esta questao, pois carece de 
competencia para tanto. 

Ouvido o Ministerio Publico de Contas, no merito, este divergiu do 
entendimento esposado pela unidade tecnica (Parecer n° 5524/11, fls. 19/22), verbis: 

Ante o exposto, manifests o Ministerio POblico junto a esta egregia Corte de 
Contas pelo conhecimento da consulta formulada, posto que pode ser admitida 
na forma do Regimento Interno e da Lei Organica regentes deste Tribunal, e 
ainda pela resposta a consulente pela possibilidade de aquisigao de bens via 
internet; pela possibilidade de pagamento antecipado, guardadas as devidas 
ressalvas; pela possibilidade de aquisigao de bens de empresas corn sede no 
exterior, dada a devida preferencia aos produtos e servigos nacionais em caso 
de desempate; por ultimo pela possibilidade de o Municipio regulamentar, em 
suplementagao a legislagao existente, a aquisigao de bens via internet em seu 
ambito, na forma do supra fundamentado. 

Ante a divergencia supracitada, o feito foi submetido a apreciacao do 
Grupo Tecnico, que, em reuniao do dia 10/10/2011, assim se pronunciou (fls. 25): 

Tema 028/11 — PROCESSO N. 13756/11 — Consulta de Anicuns acerca da 
aquisigao de bens pela administragao utilizando a INTERNET, corn pagamento 
antecipado. 

DISCUSSAO E/OU DELIBERAcAO: 0 GT deliberou pela impossibilidade de 
adogao pela Administragao PUblica desse tipo de aquisigao, em raz'ao de nao 
se harmonizar corn as regras da despesa publica, mormente quanto aos 
estagios e a seguranga. Nao existe regulamentagao desse tipo de aquisigao e, 
como regral geral, esta circunscrita a competencia da Uniao. 

0 entao relator, vislumbrando possivel ilegitimidade da consulente, nos 
termos da LOTCM, determinou a oitiva do senhor Manoel Vicente Vieira, prefeito do 
municipio, oportunizando-Ihe ratificar a consulta formulada (fls. 27/28). 

0 prazo ofertado transcorreu sem manifestagao (fls. 32). 

Vieram-me conclusos os autos. 

E o relator- 1o. 

II. PROPOSTA DE DECISAO  

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de' Sa "de do 
Municipio de Anicuns e gestora do Fundo Municipal de Saude, senhor ClOdia opes, 
mediante a qual se indaga sobre a possibilidade de realizacao de comps pela 
Administragao por meio da internet. 

Preliminarmente, cumpre observar o preenchimento os requisitos de 
admissibilidade das consultas, previstos nos artigos 31 e 32 da ei E4'aclual n° 
15.958/07 e artigos 199 e 200 do Regimento Interno desta Casa. 1‘ 
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111.11,4i E CENT?  

A consulente nao possui legitimidade para subscrever consultas a este 
Tribunal, porquanto nao se insere dentre as autoridades arroladas no art. 31 da Lei 
Estadual n° 15.958/07 (LOTCM). Embora o art. 199, II, do RITCM tenha ampliado o rol 
legal de legitimados, de modo a abranger os gestores de fundos municipais, entendo 
que o rol fixado na LOTCM é taxativo e inadmite qualquer ampliacao. 

Assim, observo que a presente consulta nao subsiste ao exame preliminar 
de admissibilidade, razao pela qual proponho ao Tribunal que deixe de conhecer do 
expediente como consulta. Ainda assim, entendo ser razobvel oferecer resposta ao 
consulente, sem carater normativo, tendo em vista a relevancia das questbes e a 
necessidade de se evitarem praticas antijuridicas pela gestora. 

No merit°, retomo um a um os questionamentos da autora. 

Acerca da aquisicao de bens pela Administragao em loja virtual, com 
eventual pagamento antes da entrega da mercadoria, na esteira da unidade tecnica, 
entendo que a antecipagao do pagamento viola o disposto nos art. 62 e 63, §2°, III, da 
Lei Federal n° 4.320/64. Isso porque, por forca dos dispositivos citados, nao se admite 
a realizacao da despesa sem previa empenho. No mais, em se tratando de 
fornecimento de bens, a liquidacao nao pode prescindir da comprovagao da entrega do 
material adquirido. 

0 Ministerio Public°, em sua manifestacao, destacou que o TCU já 
admitiu, de forma excepcional, o pagamento antecipado de bens e servicos,idesde que 
o contratado oferega previamente garantias efetivas e ideineas. Cito: 

"(...) o pagamento antecipado, parcial ou total, somente se deve efetuar em 
carater excepcional, quando, comprovadamente, seja esta a unica alternativa 
para obter o bem ou assegurar a prestacao do servico desejaclo, ou ainda 
quando a antecipagao propiciar sensivel economia de recursos (...)" (Decisao 
n.° 1662/2002-Plenario TCU) 

"0 pagamento antecipado e admitido apenas em condicbes excepcionais, 
contratualmente previstas, sendo necessarias garantias que assegurem o 
pleno cumprimento do objeto. Ao contrario da afirmacao do responsavel, sao 
fartos os julgados em que o Tribunal considera irregularidade grave o 
pagamento antecipado. (AcOrdaos 51/2002, 193/2002 e 696/2003, da 1 a  
Camara e 1146/2003, da 2 a  Camara.)" (AcOrdao n.° 918/2005 da 2 a  Camara) 

Contudo, a norma de direito financeiro é clara. Nao se olvida, contudo, 
que eventual exclusao de sancao em caso concreto em que tenha havido pagamento 
antecipado justificado pelas particularidades do caso, poderia ocorrer. Mas nao se 
podem entender os arestos como orientacao geral em ressalva a norma expressa. 

Ademais, a praticidade das aquisigbes via Internet, com a utilizacao de 
instrumentos contratuais de adesao, levanta duvida sobre a praticabilidade da oferta de 
garantias ao contratante, consideradas essenciais nos arestos citados. 

Importa ressaltar tambem que a observancia dos principios da eficienbia e 
da economicidade nao se restringe a logica da relagao positiva entre insumos e 
produtos. lmplica, para alem, a preservacao da legalidade e do interesse pCsiDlico, 
axiomas orientadores das normas de licitacao e de direito financeiro. 

No que tange a possibilidade de a Administracao adquirir produtos de 
lojas virtuais, ainda que nao sediadas no Brasil, na esteira da Secretaria de Licitagbes e 
do Ministerio POblico de Contas, tenho que nao ha obice, observada os preceitos da 
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Lei n° 8.666/93 e da legislacao de direito administrativo e financeiro, corn destaque 
Lei n° 4320/64, desde que, cumulativamente e sem prejuizo da submissao a demais 
exigencias legais, sejam atendidas as seguintes condigOes: 

a) formalizar procedimento administrativo, nos moldes do art. 38 da Lei n° 
8.666/93, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo requisicao do setor 
interessado, a indicacao sucinta de seu objeto e do recurso proprio para a despesa, 
tress orgamentos validos, no minim°, justificativa do preco e da escoiha do fornecedor 
(art. 26 da Lei de LicitacOes e Contratos), opcao pela aquisicao via internet e o 
despacho do ordenador autorizando a realizacao da despesa; 

b) tratar de hipotese de contratacao direta permitida por lei; 

c) nao acarretar pagamento antes da efetiva comprovagao da entrega do 
bem adquirido; 

d) configurar aquisicao corn entrega imediata, em que se dispense o 
instrumento de contrato; 

e) comprovar da regularidade fiscal, previdenciaria e social da contratada 
e demais exigencias legais; 

f) observar as preferencias em razao da producao nacional dos bens ou 
da nacionalidade da contratante previstas na legislacao. 

Por fim, relativamente a possibilidade de o municipio regulamentar via 
decreto ou lei municipal a contratacao de bens via internet, ante a omissao da Lei n. 
8.666/93, importa tecer algumas consideracbes. 

De inicio, destaco o que foi apontado pela unidade tecnica, verbis: 

A competencia para legislar sobre normas gerais de licitagao e privative da 
Uniao, ou seja, admite a delegagao para urn outro ente ou ainda o exercicio da 
possibilidade de exercicio de competencia suplementar (para outro ente). 

Neste sentido, a Constituicao Federal, ern seu artigo 22, XXVII, assim dispe5e: 

Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre: 

(...) XXVII - normas gerais de licitacao e contratacao, em todas as modalidades, para as 
administragoes pOblicas diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, Distrito 
Federal e Municipios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas pUblicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173. § 1° III; 

(...) Paragrafo unico. Lei complementar podera autorizar os Estados a legislar sobre 
questoes especificas das materias relacionadas neste artigo. 

Todavia, a Constituicao Federal, no paragrafo unico do referido Artigo, 
determina que esta delegagao se de mediante lei complementar. Ain a, \esta 
delegagao so podera ter como destinatario os Estados membros da F deracao. 

, 
Como se ye, tendo em vista o paragrafo unico do art. 22 suprali ado, a 

especificacao da disciplina das licitacOes e contratos nao pode sequer ser de egada 
aos municipios, falecendo-Ihes competencia para legislar sobre a materia. 

No caso, ademais, nao vislumbro a subsuncao da disciplina de c ompras 
pela internet ao conceito juridic° fluido de "assuntos de interesse local", referido* no art. 
30, I, da Constituicao Federal. 

Ante o exposto, por todo o discutido, proponho ao Tribunal: 

I. nao conhecer do expediente como consulta, em vista 	 ilegitimidade 
da autoridade consulente; 
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II. manifestar, em razao da relevancia da materia, sem carater normativo 
e demais consectarios das decisOes em feitos de consulta, que: 

a) em regra, a Administragao nao pode adquirir bens via internet com 
pagamento antecipado, em vista dos art. 62 e 63, §2°, III, da Lei Federal n° 4.320/64; 

b) a Administragao pode adquirir diretamente bens via internet, 
observados os preceitos da Lei n° 8.666/93 e da legislagao de direito administrativo e 
financeiro, com destaque a Lei n° 4320/64, desde que, cumulativamente e semprejuizo 
da submissao a demais exigencias legais, sejam atendidas as seguintes condigbes: 

b.1) formalizar procedimento administrativo, nos moldes do art. 38 da Lei 
n° 8.666/93, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo re quisicao do 
setor interessado, a indicagao sucinta de seu objeto e do recursoproprio pare a 
despesa, tress orgamentos validos, no minimo, justificative doprego e da escolha do 
fornecedor (art. 26 da Lei de LicitagOes e Contratos), opcao pela aquisicao via internet 
e o despacho do ordenador autorizando a realizacao da despesa; 

b.2) tratar de hipotese de contratagao direta permitidapor lei; 

b.3) nao acarretar pagamento antes da efetiva comprovagao da entrega 
do bem ad quirido; 

b.4) configurar aquisicao com entrega imediata, emque se dispense o 
instrumento de contrato; 

b.5) comprovar da regularidade fiscal, previdenciaria e social da 
contratada e demais exigencias legais; e 

b.6) observar as preferencias em razao da producao nacional dos bensou 
da nacionalidade da contratante previstas na legislagao. 

c) nao compete ao municipio legislar sobre licitagbes e contratos. 

Goiania/GO, em 

)1s\J 
Cons. Substituto SOUSA LEMOS 

Relator 
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