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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

  

Possibilidade de auxílio-alimentação conforme as normas restritivas do art. 8º, VII, da Lei 

Complementar 173/2020 e a redução de despesas frente a instituição de vantagem econômica 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Hidrolândia, foi questionado: (a) se é 

possível, na vigência das normas restritivas do art. 8º, VII, da LC nº 173/20, instituir auxílio-alimentação 

para servidores da Câmara, se tal medida for precedida de anulação de despesa, via revogação de previsão 

legal de gratificação em montante equivalente e suficiente para não caracterizar aumento de despesa com 

pessoal, tudo com fundamento na exceção do §2º, I, c/c com o inciso VII, do art. 8º, da LC nº 173/00?; e 

(b) se para caracterizar redução de despesa e efetiva compensação que faça frente à instituição de vantagem 

econômica, a despesa cancelada pode ser meramente autorizada por lei (como, por exemplo, a revogação 

de gratificação prevista em lei, mas não paga aos servidores), ou a despesa a ser cancelada deve ter sido 

necessariamente executada (como por exemplo, além de prevista em lei, a gratificação cancelada deve ter 

sido efetivamente paga aos servidores)? O Relator emitiu proposta de deliberação em convergência com as 

manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas. Em resposta ao item (a), afirmou 

não ser possível instituir auxílio-alimentação, até 31/12/21, ainda que precedido de anulação de despesa, 

pois o inciso VI do art. 8º da LC nº 173/20 veda expressamente a criação ou majoração de auxílios, 

inclusive os de cunho indenizatório, durante o período estabelecido na legislação. No que tange ao item 

(b), entendeu que as medidas compensatórias dispostas no §2° do art. 8° da LC nº 173/20, assim como 

aquelas previstas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devem ser reais e efetivas, de forma a serem 

capazes de financeiramente absorver a despesa criada e não ocasionar o aumento dos gastos com 

funcionalismo. Pontuou que, em caso de redução de despesa, esta deverá estar em execução, ou seja, 

gerando efeitos financeiros, não bastando a simples previsão orçamentária, sob pena de caracterizar 

anulação virtual ou simulada do gasto público. A Proposta de Voto foi aprovada por unanimidade. 

(Acordão-Consulta nº 00011/21. Processo nº 05600/21, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

6/10/21). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade na transposição ilegal de servidores ocupantes de cargo de vigias para o cargo de 

guarda municipal 

 

Trata-se de Representação, encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), relatando 

supostas irregularidades referente ao aproveitamento no cargo de guarda municipal de 169 servidores 

http://www.tcm.go.gov.br/
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ocupantes do cargo de vigia na Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto. O Relator, em convergência 

com a Secretaria de Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas, julgou o feito procedente e 

convolou a medida cautelar, que havia determinado ao Chefe do Poder Executivo que se abstivesse de 

preencher, com fundamento na Lei Municipal nº 1.147/20, os cargos de guarda civil mediante o 

aproveitamento dos servidores ocupantes do cargo de vigia. Entendeu que a transposição ilegal de cargo 

contida no Decreto Municipal nº 7030/20 afrontou o regramento constitucional do concurso público, indo 

contra o disposto no inciso II do art. 37 da CF/88, bem como a SV nº 43 do STF. Pontuou não ser a 

primeira vez que há a tentativa de aproveitamento ilegal de tais servidores, tendo sido a Lei Municipal nº 

1.007/16 – que dispõe de enunciado semelhante – reputada inconstitucional pelo TJGO na ADI nº 

5091452.53.2018.8.09.0000. Quanto às consequências da decisão, manifestou concordância com as razões 

do Parquet, ao dispor que o saneamento da irregularidade, mediante o retorno imediato dos 169 servidores 

elencados no Decreto nº 7.030/20 ao cargo de origem, poderia representar maior risco à coletividade do 

que o estrito cumprimento legal, uma vez que a guarda civil municipal ficaria desassistida. Diante do 

exposto, o Relator estabeleceu prazo de 180 dias para que o gestor reestruture a guarda municipal, 

mediante a abertura de concurso público, e promova o retorno dos citados servidores ao cargo de origem. 

Por fim, imputou multa ao gestor, pela conduta danosa. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão 

nº 05049/21. Processo nº 06816/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 20/9/21). 

 

Exigência de Autorização de Funcionamento expedida para que licitantes forneçam produtos de 

limpeza e higiene para a Administração Pública 

 

O TCMGO referendou medida cautelar monocrática de suspensão imediata de pregão presencial, realizado 

pelo Município de Catalão, visando o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de 

limpeza e higiene. Em análise sumária, o Relator, Cons. Francisco José Ramos, entendeu presentes os 

requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito. Quanto ao mérito, ressaltou que o edital 

licitatório deixou de exigir a Autorização de Funcionamento (AFE) expedida pela ANVISA, a qual é 

requisito essencial para fins de comprovação de qualificação técnica de empresas ou estabelecimentos que 

atuam com medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de higiene, cosméticos ou saneantes, nos 

termos da Lei nº 6.360/76, Decreto nº 082/21 e na Resolução nº 16/2014-ANVISA. Citou o inciso XXI 

do art. 37 da CF/88, que dispõe acerca da igualdade de condições aos concorrentes e da imposição de 

regras de qualificação técnica e econômica indispensáveis para o cumprimento do objeto, bem como o art. 

30 da Lei nº 8.666/93, que estabelece a documentação que poderá ser exigida dos licitantes para fins de 

habilitação técnica. Explicou que a Lei de Licitações e Contratos autoriza o Poder Público a exigir dos 

licitantes, como requisito de habilitação técnica, prova de atendimento de exigências previstas em lei 

especial, bem como, para fins de habilitação jurídica, ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, nos termos do art. 28. Consignou que 

os requisitos de qualificação técnica serão determinados caso a caso, em face das circunstâncias e 

peculiaridades das necessidades da Administração, estando compreendidos no poder discricionário do 
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gestor público, ou, em determinados casos, de forma vinculada, quando o ordenamento jurídico assim 

prever. Afirmou que tais exigências devem ser relevantes e proporcionais ao fim que se busca atingir com a 

realização da licitação. Em análise ao Termo de Referência do pregão, constatou haver itens que se 

enquadram como “produtos de higiene e saneantes”, conceituado pelos incisos III e VII do art. 3º da Lei 

nº 6.360/76, tais como sabonetes, desinfetantes e detergentes. Concluiu que, embora a Administração 

Municipal entenda que a documentação requisitada é suficiente para comprovar que os licitantes 

conseguirão fornecer todos os itens, é necessária a exigência da AFE no edital, porquanto se trata de 

requisito essencial para o licenciamento das empresas que realizam as atividades em questão. Destacou o 

Acórdão nº 189/21 do TCU, cujo entendimento foi semelhante. Ressaltou que tal exigência deve estar 

expressa no edital do certame, inclusive com a citação da Lei que determina a referida exigência. Entendeu 

presente o perigo da demora, diante da proximidade da realização da sessão pública. Constatou inexistir o 

perigo da demora inverso com a adoção da medida cautelar, porquanto o potencial dano à saúde dos 

profissionais que utilizarem dos produtos licitados que necessitam de AFE é irreparável e afigura-se 

superior ao suposto prejuízo na interrupção do certame. O voto foi aprovado por unanimidade, e a 

cautelar referendada (Acórdão nº 05055/21. Processo nº 08357/21, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 

6/10/21). 

  

Contratação de serviços advocatícios por Município mediante inexigibilidade – Necessidade de 

pesquisa prévia de preços e impossibilidade de celebração de contrato de risco com valor 

indeterminado 

 

O Plenário do TCMGO reafirmou, por unanimidade, o entendimento referente à irregularidade na 

contratação direta de escritório de advocacia sem o preenchimento de todos os requisitos legais, bem como 

da celebração de contrato de risco, com valor indeterminado de contraprestação. Trata-se de decisão 

meritória que analisou contrato firmado por inexigibilidade de serviços advocatícios para “propor 

procedimentos administrativos ou ações judiciais visando o reconhecimento do direito do município de Alexânia receber o 

repasse integral da quota/percentual da participação no ICMS calculado sobre a parcela de 25% destinada aos municípios, 

sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR 

referente ao período de 01/2015 a 12/2020”, equivalente à quantia estimada de R$ 19.648.305,28, sobre a qual 

ainda deverá incidir juros e correção monetária. A Unidade Técnica constatou impropriedades, tais como a 

contratação direta por inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legalmente autorizadas, sem o 

preenchimento dos requisitos legais, bem como a celebração de contrato de risco, com valor 

indeterminado e possíveis pagamentos exorbitantes e desarrazoados a título de honorários advocatícios. 

Após a concessão de cautelar para suspensão imediata do contrato e a análise de agravo interposto pelo 

Município, o Relator, em consonância com o posicionamento da Secretaria de Licitações e Contratos e o 

Ministério Público de Contas, afirmou que “(...) a despeito da existência de notória especialização do profissional 

contratado e se tratar de serviço técnico especializado, o objeto da contratação em apreço não se encaixa na singularidade 

exigida pela lei, pois não se apresenta como uma situação anômala, incomum, que destoa dos demais serviços que ordinária ou 

http://www.tcm.go.gov.br/
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corriqueiramente afetam a administração, as quais não poderão ser atendidas por qualquer profissional especializado”. 

Entendeu não ter sido observada no caso concreto a inviabilidade de competição, uma vez que o objeto 

contratual não apresenta características que impeçam a disputa, nem tampouco qualquer novidade ou 

complexidade que justifique a utilização da inexigibilidade. Demonstrou que tal tipo de ação é interposta 

recorrentemente pelos municípios goianos, não sendo considerado um serviço singular devido à própria 

amplitude de prestadores deste tipo de serviço existente no mercado. Questionou o valor dos honorários 

contratuais a serem pagos, que chegariam à importância estimada de R$ 3.929.661,05, sendo R$ 2.000,00 

para cada montante de R$ 10.000,00 levantado aos cofres públicos municipais. Evidenciou tratar-se de um 

contrato de risco/êxito, conceituado como “o ajuste no qual o quantum a ser pago ao contratado fica sujeito à 

obtenção de determinados resultados, porquanto que os contratantes não possuem a certeza do tamanho de sua prestação, ou se 

essa efetivamente existirá, versando sobre uma situação que deve ser aleatória”. Consignou que, para sua aceitação no 

âmbito dos tribunais, é imprescindível que a forma de contraprestação ao contratado seja preestabelecida 

em um valor fixo e razoável, atendendo o primado da justa remuneração, de maneira que a Administração 

Pública tenha conhecimento antecipado de seu ônus em caso de concretização do serviço ofertado pelo 

prestador. Citou entendimento do TCU e do TCESC sobre a matéria, bem como transcreveu trecho da 

Resolução Consulta nº 028/05 do TCMGO, que apresenta baliza sobre o contrato de risco nos Entes. 

Explicou que o entendimento jurisprudencial é no sentido de autorizar os contratos administrativos de 

risco puro, que definam remuneração exclusivamente proveniente de honorários de sucumbência devidos 

pela parte vencida, em quantias determinadas pelo magistrado prolator da sentença, no âmbito do 

procedimento judicial. Entretanto, afirmou que, se o Município for despender algum valor adicional a título 

de honorários contratuais, este tem de ser predefinido e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

Pontuou que o pagamento a particular de porcentagem referenciada da quantia obtida judicialmente burla o 

inciso III do art. 55 da Lei nº 8.666/93. No que tange à não realização de pesquisa inicial de preços, 

afirmou que sua ausência gera indícios de que o valor contratado possa não ter sido razoável, uma vez que 

é imprescindível a observância da relação custo-benefício para o ente contratante, evitando a realização de 

contratações excessivamente onerosas. Pontuou que a simples referência aos preços praticados pela 

contratada junto a outros contratantes públicos ou privados não demonstra por si só que o valor cobrado é 

o efetivamente praticado no mercado, posto que há outros escritórios que executam o mesmo serviço. 

Igualmente, entendeu ser ilegal cláusula contratual que autoriza o contratado a receber o pagamento pela 

prestação de seus serviços com fundamento em decisão judicial não transitada em julgado, por possível 

lesão ao erário municipal, diante do pagamento de valores ao contratado levando em consideração um 

incremento de receita que não aconteceu. Diante do exposto, e julgada procedente a Representação: (a) 

determinou à Prefeitura de Alexânia que promova a imediata rescisão do contrato; (b) acaso não aditada a 

providência no item (a), comunicar à Câmara Municipal para eventual adoção da providência do §1º do art. 

71 da CF/88, observando-se que decorridos 90 dias da inércia de ambos os poderes, devolverá a este 

Tribunal a competência para decidir a respeito; (c) determinar o encaminhamento de cópia da decisão ao 

MPC, para conhecimento das irregularidades ora apontadas; (d) recomendar aos responsáveis que 

prestigiem os Procuradores Municipais, em relação aos serviços de assessoria relacionados às atividades 

corriqueiras do órgão, mediante o exercício por profissionais concursados, nos termos do inciso II do art. 
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37 da CF/88; e (e) recomendar aos gestores que, em respeito ao disposto na Lei nº 8.666/93 e aos 

princípios aplicáveis à Administração Pública, observem os valores praticados no mercado e em outros 

entes para contratação de serviços jurídicos, bem como que realizem licitações para as contratações de 

serviços na modalidade cabível, evitando assim a contratação direta fora das hipóteses legais (Acórdão nº 

05228/21. Processo nº 06968/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 20/10/21). 

 

Impossibilidade de contratação emergencial por dispensa de licitação de concessionária para a 

prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

 

O TCMGO julgou procedente Denúncia e considerou irregular contrato celebrado pelo Poder Executivo 

de Quirinópolis, mediante dispensa de licitação, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário no município. O Relator acolheu a manifestação da Comissão Multidisciplinar 

Específica sobre Concessões e PPPs, corroborada pelo Ministério Público de Contas, e destacou a 

existência das seguintes irregularidades: (a) ausência de situação emergencial que justifique a contratação 

direta realizada; e (b) ausência de previsão expressa de órgão regulador do serviço objeto do 1º Termo 

Aditivo firmado ao contrato emergencial. Em relação ao item (a), explicou inicialmente que a CF/88 (art. 

175), bem como a Lei nº 8.987/95 (art. 14), consideram imprescindível a realização de processo licitatório 

para contratação de serviços públicos, não cabendo o procedimento de dispensa. Ressaltou que a Lei nº 

8.987/95 previu que as concessões em caráter precário, bem como aquelas com prazo vencido ao tempo 

de sua publicação, continuassem em vigor pelo tempo necessário à organização de novo certame, 

enfatizando a indispensabilidade de procedimento licitatório prévio. Citou o inciso II do art. 38 do Decreto 

nº 7.217/10, que regulamentou a Lei nº 11.445/07 (Lei do Saneamento Básico), e o art. 10 da Lei nº 

11.445/07 (alterada pela Lei nº 14.026/20), que igualmente dispõem sobre a indispensabilidade de se licitar 

nessas ocasiões. Além disso, inferiu que, mesmo se inexistisse impedimento legal à contratação de serviços 

públicos mediante dispensa, não houve no caso concreto a comprovação da situação de emergência exigida 

pelo inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Ressaltou que a alegada precariedade do serviço não 

caracteriza por si só a imprevisibilidade e a excepcionalidade exigidas para a contratação, sendo necessário 

demonstrar que a demora do procedimento licitatório se mostra incompatível com a urgência em se 

celebrar o contrato. Afirmou que a situação de emergência alegada não decorreu de um fato extraordinário 

ou excepcional, que inviabilizasse a realização de procedimento licitatório, mas de uma suposta prestação 

irregular dos serviços pela concessionária previamente contratada. Mencionou que, mesmo sem a 

concretização da transferência dos serviços à empresa contratada por dispensa, as sucessivas tentativas do 

Município de se efetivar tal transferência, quando já demonstrada a ausência de urgência, reforçam a 

irregularidade da conduta. No que tange à irregularidade (b), transcreveu os arts. 11 e 21 da Lei nº 

11.445/07, que consideram como condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico, a indicação de entidade autárquica dotada de independência 

decisória para exercer a função pública de regulação dos serviços. Apontou que tal omissão implica em 
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elevados riscos à Administração, aos usuários e à concessionária, podendo, inclusive, afastar investimentos. 

Destacou que a questão regulatória teve papel de destaque nas alterações promovidas pela Lei nº 14.026/20 

(Novo Marco Legal do Saneamento), visando a estruturação de um ambiente de segurança jurídica, 

competitividade e sustentabilidade, e, consequentemente, a atração de novos investimentos para o setor. 

Diante do exposto, aplicou multa ao Prefeito pela irregularidade (a), e recomendou à Administração 

Municipal que adote providências para a designação da entidade reguladora dos serviços de saneamento no 

município. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05233/21. Processo nº 09105/20, Rel. 

Cons. Francisco José Ramos, 20/10/21). 

 

Irregularidade na adoção de regime de contratação integrada para elaboração de projeto básico 

sem a correspondente execução das obras projetadas 

 

Trata-se de Representação, com pedido de Medida Cautelar, que noticiou irregularidades em Edital 

Licitatório da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) para a “contratação de empresa especializada 

para realização de trabalho investigativo completo das condições atuais do aterro sanitário de Goiânia, incluindo ensaios e 

apresentações gráficas completas, investigação do passivo ambiental, realização de estudo hidro geológico, elaboração do 

programa de monitoramento e controle ambiental, bem como elaboração do projeto básico do aterro sanitário e projetos de 

adequação e modernização, assim como dos planos operacionais incluindo as especificações de maquinários e ferramentas, 

contemplando os resíduos de serviço de saúde (RSS), resíduos da construção civil (RCC), resíduos recicláveis e resíduos 

orgânicos, resíduos arbóreos e tratamento de chorume e elaboração do projeto técnico de encerramento/descomissionamento do 

maciço principal com o intuito da implantação do novo de centro de tratamento e disposição final de resíduos sólidos – 

CTDRS dentro do aterro sanitário de Goiânia, conforme descrição dos serviços expostos no edital e seus anexos”. O Relator 

concedeu a medida cautelar e determinou a imediata suspensão do procedimento licitatório, e que o gestor 

responsável não adote o regime de execução da “contratação integrada” em licitações que visem apenas a 

elaboração de projetos (básico e/ou executivo) sem a inclusão da execução das obras/serviços necessários. 

Ressaltou inicialmente que, sendo a COMURG uma sociedade de economia mista, seus procedimentos 

licitatórios se submetem à Lei nº 13.303/16, bem como à fiscalização do TCMGO. Quanto à plausibilidade 

jurídica do pedido (fumus boni iuris), transcreveu o inciso VI do art. 42 da referida legislação, que define a 

contratação integrada como aquela que “envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a 

execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias 

e suficientes para a entrega final do objeto”. Depreendeu que o objeto do certame não contempla a execução das 

obras do aterro sanitário, apenas a elaboração do projeto definitivo de descomissionamento do aterro atual 

e ampliação de nova área para integração ao novo CTDRS, sendo incorreta a adoção do regime de 

contratação integrada. Citou doutrina para apontar que um dos benefícios desse tipo de contratação é a 

transferência ao contratado da integralidade dos riscos do projeto, uma vez que o responsável por todas as 

definições do projeto básico não poderia invocar defeito dele para justificar falhas na execução ou a 

necessidade de alterações contratuais. Concluiu que a inclusão apenas do projeto básico elidirá a 
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possibilidade de se imputar os eventuais riscos citados à futura contratada para executar as obras, uma vez 

que, desta forma, o vencedor da licitação não terá participado da fase de planejamento. Por fim, destacou o 

art. 44 da Lei nº 13.303/16, que veda expressamente a participação em licitação ou execução de obra ou 

serviço de engenharia de empresa que elaborou o projeto básico, ainda que seja a única empresa que 

domine a tecnologia proposta a ser utilizada. Quanto ao requisito do periculum in mora, constatou estar 

presente o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, visto que a licitação estava em andamento, 

com fases marcadas para datas próximas. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05420/21. 

Processo nº 08993/21, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 27/10/21).    

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Covid-19: imunização de adolescentes por Estados, Municípios e DF 

 

“A decisão de promover a imunização contra a Covid-19 em adolescentes acima de 12 anos, observadas as 

evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, insere-se na competência dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios. Os entes federados possuem competência concorrente para adotar as 

providências normativas e administrativas necessárias ao combate à pandemia. Nos termos do art. 3º, § 1º, 

da Lei 13.979/2020, a decisão sobre a inclusão ou a exclusão de adolescentes entre as pessoas a serem 

vacinadas deve levar em consideração as evidências científicas e as análises estratégicas em saúde. Com 

base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, referendou medida cautelar deferida em arguição 

de descumprimento de preceito fundamental”. (STF, Informativo de Jurisprudência nº 1033, ADPF nº 

756) 

 

 

 STF - Proibição de Showmícios em campanhas eleitorais 

 

“É vedada a realização, remunerada ou não, de “showmícios”, conforme o disposto no art. 39, § 7º, da Lei 

9.504/1997. A vedação visa evitar o abuso de poder econômico no âmbito das eleições e resguardar a 

paridade de armas entre os candidatos, justificando-se pelo fato de que a promoção de uma candidatura 

por meio do patrocínio de um show disponibilizado ao público em geral pode ser considerada como o 

oferecimento de uma vantagem ao eleitor. A norma impugnada objetiva evitar que a opinião ou o 

sentimento que um eleitor venha a nutrir por um ou outro candidato seja impulsionado pela reputação ou 

fama de um artista por meio da confusão entre o palco, do qual se busca deleite e lazer, e o palanque 

político, do qual devem emanar informações acerca da candidatura. Nesse sentido, a norma protege, 

também, a livre formação da vontade do eleitor. A apresentação artística em eventos de arrecadação para 

campanha eleitoral não está inserida na proibição à realização de “showmícios”. Ao contrário dos 

“showmícios”, disponibilizados ao público em geral, os eventos de arrecadação são frequentados por 
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pessoas que já guardam simpatia pela campanha que pretendem financiar, não se caracterizando, dessa 

forma, qualquer interferência à livre consciência do eleitor. Os eventos de arrecadação materializam o 

exercício do direito de contribuir com o projeto político desejado pelo eleitor. Com base nesses 

entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta, para conferir 

interpretação conforme à Constituição ao art. 23, § 4º, V, da Lei 9.504/1997, para incluir no seu escopo a 

possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de 

recursos para campanhas eleitorais. Na sequência, por maioria, o Tribunal decidiu pela não aplicação do 

princípio da anualidade em relação aos entendimentos”. (STF, Informativo de Jurisprudência nº 1033, ADI 

nº 5970/DF) 

 

TCU - É irregular a exigência de atendimento a normas técnicas da ABNT, declarações de 

qualidade, certificações, laudos técnicos e certificados de conformidade sem demonstração da 

essencialidade dessas exigências para se garantir a qualidade e o desempenho suficientes do 

objeto a ser contratado 

 

“Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 9/2020, 

promovido pelo Colégio Militar de Brasília, cujo objeto era o registro de preços para eventual aquisição de 

mobiliários em madeira e assentos em geral. Uma das irregularidades destacadas referiu-se à “exigência de 

atendimento a normas NBR, declarações de qualidade, certificações¸ laudos técnicos e/ou certificados de 

conformidade contidos nas descrições dos itens licitados, conforme listagem do termo de referência, sem a 

demonstração da essencialidade dessas exigências para garantir a qualidade e o desempenho suficientes do 

objeto, se afigurando excessivamente restritiva, o que foi corroborado pelo baixo nível de competitividade 

verificado no certame, em afronta ao art. 3º da Lei 10.520/2002”. Em seu voto, o relator mencionou “que 

diversas leis contêm previsão de aplicação das normas da ABNT às contratações governamentais, tal como 

a Lei 4.150/1962, que estabelece a observância dessas normas técnicas nos contratos de obras e compras 

do serviço público. A própria Lei 8.666/1993, em seu art. 6º, inciso X, prevê a elaboração do projeto 

executivo de acordo com as normas da ABNT. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, veda ao 

fornecedor de produtos ou serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 

desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se não existirem normas 

específicas, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou por outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro)”. Mencionou, 

inclusive, que a nova Lei de Licitações, no seu art. 42, também prevê que a prova de qualidade de produto 

apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será 

admitida pela comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos 

órgãos oficiais competentes, pela ABNT ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Nada obstante, 

alertou que as “disposições legais acima devem ser interpretadas e relativizadas, principalmente tendo em 

vista a imensa quantidade de normas técnicas hoje existentes. As leis devem ser interpretadas não só de 
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forma literal, mas também a partir de uma visão sistêmica e teleológica que decorra também da evolução 

do quadro da realidade. Uma postura exacerbada na aplicação desses diplomas legais levaria a situações de 

inconstitucionalidade, uma vez que teríamos restrições de competitividade vedadas pelo art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal”. Acrescentou que, conforme sua manifestação no voto condutor do Acórdão 

1.668/2021-Plenário, no qual foram analisadas exigências semelhantes adotadas em outros pregões para 

aquisição de mobiliário, “estou convicto de que a indicação do atendimento de normas da ABNT, na 

descrição do objeto licitado, é matéria totalmente discricionária, cabendo um indispensável juízo de 

conveniência e oportunidade ao indicar o atendimento à determinada norma técnica na especificação do 

produto a ser adquirido, exigindo, por conseguinte, a devida motivação pelo gestor”. E mesmo que se 

defenda que a exigência de diversas certificações objetive assegurar a qualidade dos bens adquiridos, 

prosseguiu, “é possível afirmar que a certificação de acordo com normas da ABNT não é a única maneira 

de o órgão contratante assegurar-se de que o produto licitado possui determinados requisitos de qualidade 

e de desempenho, havendo diversos outros meios mais efetivos para tal fim, tais como (i) a realização 

prévia de procedimento de pré-qualificação objetiva; (ii) a exigência de amostras dos produtos ofertados 

pela licitante que esteja provisoriamente classificada em primeiro lugar; ou (iii) a indicação de uma cesta de 

marcas e modelos de móveis que atendam às exigências do órgão licitante, admitindo-se, em qualquer caso, 

a oferta de outros produtos similares ou de melhor qualidade”, podendo ainda o catálogo eletrônico de 

padronização previsto no art. 19 da nova Lei de Licitações, como sugerido pela unidade técnica, ser 

utilizado como forma de garantir a qualidade almejada sem prejudicar a padronização e a compatibilidade 

do mobiliário. Então, para o relator, a “exigência de certificação não pode ser entendida como um processo 

absolutamente infalível para obter o desempenho requerido do objeto contratado, pois, ainda que o 

participante do certame entregue o documento requerido, em diversas situações os agentes públicos não 

dispõem de meios ou qualificação para verificar se o bem entregue corresponde ao produto que foi 

atestado pela entidade certificadora”. Após externar preocupação quanto às condições de o órgão 

promotor do certame atestar o conteúdo material de declaração exigida em outro item do edital, visto que a 

verificação exigiria ensaios específicos em laboratórios, o relator concluiu ver “com ressalvas a exigência de 

atendimento a todas as certificações, declarações de qualidade, normas técnicas, laudos técnicos e/ou 

certificados de conformidade contidos nas descrições dos itens licitados, na medida em que tais 

instrumentos, em última análise, não garantem a qualidade dos produtos ofertados à administração, mas 

criam vários custos e entraves para a oferta de propostas vantajosas ao poder público”. E que a “busca pela 

qualidade não pode ocorrer em prejuízo da economicidade e da ampliação da competitividade das 

licitações, devendo ser avaliado, em cada caso, se as exigências e as condições estabelecidas são pertinentes 

em relação ao objeto licitado, inclusive no intuito de garantir que o produto a ser fornecido tenha a 

qualidade desejada. É exatamente nesse ponto que reside a importância de haver a adequada motivação de 

todos os requisitos a serem cumpridos pelos produtos a serem fornecidos, o que não ocorreu no âmbito da 

licitação em tela. A grande diversidade de testes e ensaios a serem realizados no objeto licitado, somada aos 

gastos incorridos com entidades certificadoras, além incrementar os preços dos produtos ofertados à 
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administração, poderia inviabilizar a participação de licitantes, notadamente os que não são fabricantes dos 

produtos, mas somente seus revendedores”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu 

determinar ao Colégio Militar de Brasília a adoção de providências com vistas a anular o Pregão Eletrônico 

SRP 9/2020, em razão dessa e de outras irregularidades constatadas na representação.” (TCU, Informativo 

de Licitações e Contratos nº 422, Acórdão nº 2129/21) 
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