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APRESENTAÇÃO

No dia 10 de julho de 2019, o Tribunal de Contas do 
Paraná, em sessão plenária (Sessão Ordinária nº 23), julgou 
a representação nº 677665-8, proposta por uma empresa 
que se habilitou em licitação realizada no âmbito do Poder 
Judiciário. A matéria dizia respeito à interpretação da Lei nº 
8.666/1993 (Lei de Licitações), e tinha por objeto o Edital de 
Pregão Eletrônico nº 73/2018, sobre contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, 
para veículos oficiais. A reclamante contestou: i) cláusula do 
edital que excluiu do certame licitantes que tivessem sofrido 
penalidade de suspensão ou impedimento em qualquer esfera 
da administração (federal, estadual ou municipal); e ii) a falta 
de exigência de atestado de capacitação técnica e de balanço 
patrimonial.

A defesa do Tribunal, realizada pela Consultoria Jurídica 
do Departamento do Patrimônio (nas fases de apresentação 
de documentos e de sustentação oral), afirmou a legalidade 
do edital, com base em dispositivos da Lei de Licitações e da 
Constituição da República, além de citar jurisprudência do 
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Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Contas 
sobre o assunto. No final dos trabalhos, com voto do relator, 
Conselheiro Ivan Bonilha, foi dado provimento parcial à 
reclamação, afastada a incidência de multa e preservada a 
validade do contrato resultante da licitação. 

Este documento é uma síntese dos argumentos expostos 
pela defesa do Tribunal de Justiça do Paraná naquele procedi-
mento.

1. RESUMO DOS FATOS

Trata-se de representação da Lei nº 8.666/1993, com pedi-
do cautelar, formulada por empresa participante de processo 
licitatório, que aponta irregularidades no Edital de Pregão Ele-
trônico nº 73/2018, destinado à “contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de administração e gerencia-
mento compartilhado de frota para a manutenção preventiva 
e corretiva de veículos, de forma continuada, junto à rede de 
estabelecimentos credenciados, por meio de sistema informa-
tizado para atender os veículos oficiais do Tribunal de Justiça 
do Paraná ou a seu serviço”.

1.1. Alegações da empresa representante

A representante se insurgiu contra o item 6.2, “b”, do Edital 
de Pregão Eletrônico nº 73/2018, que veda a participação de li-
citantes suspensas temporariamente de participar de certames 
e impedidas de contratar com a Administração, independente-
mente do órgão sancionador. O dispositivo contestado tem o 
seguinte teor:

6.2. É vedada a participação, direta ou indiretamente, de empresas:
[...] b) suspensas temporariamente de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal, direta ou indireta.
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A representante questionou, também, a falta de exigência de 
comprovação de capacidade técnica no certame, uma vez que 
o edital estabeleceu que essa comprovação se faça unicamen-
te mediante o Sicaf, conforme os seus itens 13.2, “d”, e 13.6., 
“a”. Argumentou que o artigo 27 da Lei nº 8.666/1993 exige, de 
modo expresso, qualificação técnica comprovada como requi-
sito de habilitação, e que tal ponto não está na esfera de discri-
cionariedade do administrador. Insurgiu-se, também, contra a 
falta de exigência de balanço patrimonial, argumentando que 
o artigo 31 da Lei nº 8.666/1993 determina que os licitantes o 
apresentem, com a finalidade de demonstrar sua boa situação 
financeira. Asseverou que a Administração Pública está ads-
trita ao princípio da legalidade, não podendo, ao seu alvitre, 
deixar de exigir item que a lei aponta como indispensável.

Pugnou pelo deferimento de medida cautelar, para sus-
pensão imediata do procedimento licitatório, e, no mérito, 
pela integral procedência da representação, de modo a ser de-
terminada a reforma do Edital, com reabertura de prazo para 
apresentação das propostas. A liminar não foi concedida, ar-
gumentando o Conselheiro relator que “sobre parte dos pontos 
questionados incide divergência jurisprudencial e doutrinária”.

1.2. A Instrução nº 530/2018-CGE e o Parecer nº 1015/2018, 
do Ministério Público de Contas

Recebida a representação e apresentadas as razões de 
contraditório pelo Tribunal de Justiça do Paraná, foi emitido, 
no âmbito da Coordenadoria de Gestão Estadual, o documento 
de Instrução nº 530/2018. Na sequência, acatando a instrução 
referida, o Ministério Público de Contas do Paraná emitiu 
o Parecer nº 1015/2018, que entendeu que a representação 
deveria acarretar duas multas à direção do Departamento do 
Patrimônio do Tribunal de Justiça, com base no artigo 87, 
III, “d”, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Paraná, 
excluindo a responsabilização do chefe do Poder Judiciário 
local, sob a justificativa de que tal medida iria “de encontro 
com o entendimento exarado no Acórdão nº 2046/2008, do 
Plenário do Tribunal de Contas da União.”
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Inferiu-se que o entendimento do Tribunal de Contas do 
Paraná é diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça acerca da 
vedação da participação de empresas suspensas ou impedidas, 
“dado que a sanção de impedimento para licitar derivada da 
Lei [Federal] nº 10.520/2002 não se confunde com a declaração 
de inidoneidade ou suspensão temporária da lei de licitações”. 
Citou-se o Acórdão nº 2834/2018, do Tribunal de Contas do Pa-
raná, que prevê que a penalidade sofrida pela empresa é restri-
ta ao âmbito do ente que a sancionou. Quanto aos requisitos 
técnicos e econômico-financeiros, argumentou-se que “pode-
ria resultar em uma execução deficiente dos serviços, ou até 
mesmo a sua inexecução, haja vista que a empresa vencedora 
não precisaria comprovar sua qualificação profissional e [sua] 
saúde financeira para adimplir o contrato.”

Por fim, o Ministério Público de Contas opinou pela reti-
ficação e republicação do Pregão Eletrônico, com o intuito de 
que seja excluída a cláusula prevista no item 6.2., “b”, bem como 
estipulados requisitos técnicos e econômico-financeiros míni-
mos para a habilitação das empresas licitantes. Os argumen-
tos utilizados pela empresa reclamante, pela Coordenadoria de 
Gestão Estadual e pelo Ministério Público de Contas, todavia, 
não podem prosperar.

1.3. A ausência de análise dos argumentos contidos na 
defesa e a menção ao Acórdão nº 2834/2018-TCEPR, 
posterior ao edital e à representação

Na Instrução nº 530/2018, não foram mencionados os 
argumentos contidos na defesa apresentada pelo Tribunal de 
Justiça, que demonstrou que há entendimentos divergentes 
sobre a questão, notadamente na esfera da competência do 
STJ, e a recomendação da Promotoria de Justiça de Proteção 
ao Patrimônio Público nos autos de Inquérito Civil nº 
0046.11.005075-7/MPPR, que foi acatada em despacho proferido 
pelo então chefe do Judiciário e ratificada pelo atual Presidente.

A Coordenadoria de Gestão Estadual limitou-se a afirmar 
que o “Tribunal de Contas do Paraná tem posicionamento atual 
de que a penalidade aplicada à empresa não tem abrangência 
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total e irrestrita, mas apenas ao órgão responsável pelo fato, 
vale dizer, contrária à intelecção do Tribunal de Justiça sobre a 
cláusula 6.2., ‘b’, dado que a sanção de impedimento para licitar 
derivada da Lei nº 10.520/2002 não se confunde com a declara-
ção de inidoneidade ou suspensão temporária da lei de licita-
ções.” Citou, para justificar o atual entendimento, o Acórdão 
nº 2834/2018-TCEPR, de 3/10/2018, publicado em 15/10/2018.   
No entanto, essa decisão é posterior ao edital ora combatido 
– a sessão de julgamento, naquele caso, foi designada para 2 
de outubro de 2018 – e à representação, que se deu em 27 de 
setembro de 2018.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL. CONSEQUÊNCIAS 
GRAVíSSIMAS EM CASO DE EXIGÊNCIA DE 
RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL

Como não foi concedido o pedido de suspensão, e conside-
rando que o contrato anterior vigorou até 18/10/2018, e que a 
então contratada não aceitou prorrogar a avença por mais um 
período, sendo a licitação iniciada em tempo hábil – única op-
ção para o Tribunal de Justiça –, o certame teve prosseguimen-
to normal, com a declaração do vencedor, a homologação do 
resultado e a contratação respectiva, em 6/11/2018.

A rescisão do contrato neste momento daria à contratada 
direito a indenização, nos termos do § 2º do artigo 79 da Lei nº 
8.666/1993, diante dos investimentos já feitos por ela, dos quais 
se destacam o fornecimento e a instalação de aplicativo para 
realizar os orçamentos, o treinamento de gestores e fiscais, o 
credenciamento de oficinas, o fornecimento das tabelas tempá-
rias e a prestação da garantia contratual. Ademais, geraria um 
enorme prejuízo ao Tribunal de Justiça, que, além do dever de 
indenizar, poderia ficar sem os veículos para a prestação juris-
dicional, em decorrência da falta de manutenções preventiva e 
corretiva, até que se realizasse nova licitação. Nesse contexto, 
acerca das consequências práticas das decisões, mencionam-se 
os artigos 20 e 22 recentemente incluídos na Lei de Introdução 
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às Normas do Direito Brasileiro:

Art. 20.   Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consi-
deradas as consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequa-
ção da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, pro-
cesso ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alter-
nativas.
[...] Art. 22.   Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exi-
gências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos 
dos administrados.

Dessa forma, a rescisão do contrato para a publicação do 
edital com retificações possivelmente ocasionará danos imen-
suráveis à Administração, além de riscos à própria continuida-
de do serviço público.  

3. O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO EDITALíCIA. 
FUNDAMENTOS

Como visto, o item 6.2, “b”, do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 73/2018, veda a participação direta ou indireta de empresas 
que tenham sido suspensas temporariamente de participar de 
licitação e que estejam impedidas de contratar com a Adminis-
tração Pública Federal, Estadual e Municipal, direta ou indire-
ta. Esse dispositivo advém, principalmente, de recomendação 
da Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, e 
tem por intuito prevenir riscos quanto ao adimplemento con-
tratual e evitar prejuízos ao erário, encontrando respaldo na 
interpretação dada pela doutrina e pela jurisprudência à legis-
lação aplicável, conforme segue.
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3.1. Recomendação da Promotoria de Justiça de Proteção ao 
Patrimônio Público do Ministério Público do Paraná

A vedação do item 6.2., “b”, do Edital de Pregão Eletrôni-
co nº 73/2018, teve início com recomendação da Promotoria 
de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público nos autos de in-
quérito civil nº 0046.11.005075-7/MPPR, que foi acolhida pelo 
então Presidente do Tribunal de Justiça, conforme se constata 
de documentação anexada ao procedimento. No referido docu-
mento, foi consignado o seguinte: “[Faz-se] recomendação no 
sentido de que o Poder Judiciário atente, nas vindouras licita-
ções públicas que deflagrar, para o disposto no artigo 87, III, da 
Lei nº 8.666/1993, e no entendimento esposado pelo Tribunal 
de Contas da União, fazendo constar, já no edital de licitação, 
expressa vedação à participação de licitante sancionado com 
suspensão temporária de participar de licitação e impedimen-
to de contratar com a Administração, assim entendida como 
qualquer órgão público do País, no intuito de prevenir riscos 
quanto ao adimplemento contratual e [a] possíveis prejuízos ao 
erário [...]”. 

Note-se que a recomendação engloba tanto a suspensão 
temporária quanto o impedimento, e deverá ser observada tam-
bém nos pregões, uma vez que nos autos do inquérito civil foi 
solicitada a rescisão do contrato firmado com a empresa que se 
sagrou vencedora no Pregão Eletrônico, mas que se encontrava 
impedida de licitar, pois teria sofrido punição consistente em 
suspensão temporária. A recomendação foi ratificada por des-
pacho presidencial datado de 5 de outubro e 2017, que manteve 
as condições atualmente dispostas no edital.

3.2. Edital do Ministério Público do Paraná com restrição 
de participação em licitação

O Ministério Público do Paraná, em seus editais, também 
proíbe a participação de empresas que estejam suspensas de 
participar de licitações, conforme se vê no item 6.2. e no subi-
tem 6.2.2. do Edital de Pregão Eletrônico nº 67/2018, daquela 
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instituição (anexado ao procedimento).

3.3. Editais do CNJ e do STJ com a mesma restrição do 
edital do Tribunal de Justiça

Igualmente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Edi-
tal de Pregão Eletrônico nº 50/2018 (anexado ao procedimento), 
estabeleceu, em seu item 2.9: “Não poderão participar desta 
licitação:  [...] b) empresas punidas com suspensão temporária 
de participação de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração”.

Do mesmo modo, o STJ, no Edital de Pregão Eletrônico nº 
134/2018, adotou a restrição, mencionando, ainda, a Lei Federal 
nº 10.520/2002. Estabelece o item 2.5. daquela normativa 
(anexada ao procedimento): “Não poderão participar desta 
licitação: a) as empresas impedidas e as suspensas de licitar 
ou contratar com a Administração, bem como as declaradas 
inidôneas, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, do 
artigo 87, III e IV, da Lei nº 8.666/1993, e a do artigo 46 da Lei 
nº 8.443/1992 [...]”.

3.4. Posição do STJ: a Administração é una

Tal previsão lastreou-se, também, no entendimento crista-
lizado do STJ, detentor da última palavra acerca da interpre-
tação de lei federal, no sentido de que a suspensão temporária 
do direito de licitar e contratar tem caráter nacional e abrange 
todos os órgãos:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO 
- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - DISTINÇÃO ENTRE ADMINIS-
TRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA - IM-
POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
- LEGALIDADE - LEI Nº 8.666/1993, ART. 87, III.
- É irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública e 
Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária 
de participar de licitação – inciso III – e declaração de inidoneidade – 
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inciso IV – acarretam ao licitante a não-participação em licitações e 
contratações futuras.
- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas fun-
ções, para melhor atender ao bem comum.
- A limitação dos efeitos da ‘suspensão de participação de licitação’ 
não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos 
do desvio de conduta que inabilita o sujeito a contratar com a Ad-
ministração se estendem a qualquer órgão da Administração Pública. 
Recurso especial não conhecido (REsp 151.567/RJ - Segunda Turma/
STJ - Relator: Ministro Francisco Peçanha Martina - Publicação: DJ 
14/4/2003, p. 208).

Embora a discussão da matéria não seja de cunho constitu-
cional, o Supremo Tribunal Federal (STF) já destacou o enten-
dimento do STJ no bojo do mandado de segurança nº 30947/
DF (relator: Ministro Celso de Mello), julgado em 7 de abril de 
2014, conforme se vê no trecho colacionado abaixo:

A doutrina e jurisprudência majoritárias são pacíficas quanto à ex-
tensão dos efeitos da declaração de inidoneidade a todos os órgãos 
Públicos, não se limitando, portanto, ao âmbito do ente que aplicou 
a referida medida, sendo que o STJ [no REsp 151.567/RJ] aplica esse 
entendimento até mesmo para a penalidade de suspensão. 

O STJ mantém esse entendimento, conforme se vê na recen-
te decisão no mandado de segurança nº 23.600/DF, publicada 
em 15 maio de 2018, da relatoria do Ministro Sérgio Kukina, 
em que, citando várias decisões da Corte, ressalta que a juris-
prudência é firme no sentido de que a penalidade prevista no 
artigo 87, III, da Lei nº 8.666/1993, não produz efeitos apenas 
em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda 
a Administração Pública, sendo irrelevante a distinção entre 
os termos Administração Pública e Administração, por isso 
que ambas as figuras – suspensão temporária de participar de 
licitação (inciso III) e declaração de inidoneidade (inciso IV) 
– acarretam ao licitante a não-participação em licitações e con-
tratações futuras.
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3.5. Posição do STJ e de parte da doutrina sobre a Lei nº 
10.520/2002. Divergência doutrinária. Preservação do 
interesse público

Conforme visto, a jurisprudência do STJ é firme no sen-
tido de que a penalidade prevista no artigo 87, III, da Lei nº 
8.666/1993, não produz efeitos apenas em relação ao ente fede-
rativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública. 
A aplicabilidade do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 também já 
foi analisada no STJ, consoante se vê no mandado de segurança 
nº 14.991, em decisão publicada no dia 21 de junho de 2011. 

Embora não tenha havido enfrentamento expresso acerca da 
abrangência da aplicação da penalidade, manteve-se a decisão 
questionada no ponto em que estendeu os efeitos do impedi-
mento a todos os entes da federação. Abaixo, um trecho do jul-
gado, extraído do voto da Ministra Eliana Calmon:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, [...] con-
tra ato do Ministro Presidente do STJ, consubstanciado na Portaria 
nº 312, de 28/10/2009, aplicando à impetrante a penalidade de impedi-
mento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios pelo período de dois anos, nos termos do artigo 7º 
da Lei nº 10.520/2002, sob o fundamento de ter a empresa se compor-
tado de modo inidôneo em certame licitatório realizado no âmbito do 
Tribunal. [...] Antes de averiguar se a conduta da impetrante autoriza 
a aplicação da sanção de impedimento de licitar com as três esferas 
da Administração Pública, faz-se necessário analisar a validade da 
cláusula editalícia que exigia ‘experiência em tratamento documental 
e processamento de imagens, fazendo uso de metodologia reconheci-
da pelo mercado, em quantidade não inferior a 25% do quantitativo 
de páginas estimadas para a digitalização da presente contratação nas 
dependências do contratante’. 

Além disso, há divergências doutrinárias sobre a abrangên-
cia da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista 
na Lei do Pregão. Uma corrente doutrinária, tal como visto na 
decisão do STJ transcrita acima, defende que a pena de im-
pedimento do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 abrange toda a 
Administração Pública, e não apenas a Administração direta e 
indireta do ente que aplicou a sanção.
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Nesse sentido, Vera Scarpinella sustenta que o impedimen-
to de contratar não abrangeria apenas a esfera federativa es-
pecífica, podendo um licitante sancionado por um município 
ser impedido de licitar e contratar nas demais esferas. Afirma, 
ainda, não fazer sentido que o impedimento de contratar com 
a Administração Pública seja válido apenas para uma específi-
ca esfera administrativa. Defende, portanto, que um licitante 
sancionado por um dado município fique impedido para outros 
pregões e contratos nas demais esferas administrativas. 

Igualmente, o Procurador do Estado de Santa Catarina, 
Ezequiel Pires, em artigo de 13/8/2017, conclui que, “diante da 
controvérsia existente ente STJ e TCU, bem como dos entendi-
mentos doutrinários divergentes, cabe ao administrador optar 
pela segurança jurídica, que no presente caso está alicerçada na 
jurisprudência do STJ, a qual dá o comando de que as sanções 
contidas no artigo 87, III, da Lei nº 8.666/1993, e [no] artigo 7º da 
Lei nº 10.520/2002 não estão restritas apenas ao órgão licitante, 
mas abrangem toda a Administração Pública, direta e indireta, 
da União, do Estados, do Distrito Federal e dos Municípios […]”.

Também se encontram divergências nas decisões dos Tribu-
nais de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas da União afir-
ma que a sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 pro-
duz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade aplicador 
da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federa-
tivo (União, Estado, Município ou Distrito Federal, conforme 
o Acórdão nº 2081/2014 - Relator: Ministro-substituto Augus-
to Sherman Cavalcanti, de 6/8/2014), o Tribunal de Contas de 
Santa Catarina já decidiu, no processo REP-09/00626399, que o 
edital que impede a participação de empresa punida com sus-
pensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, 
por qualquer das esferas de Governo (federal, estadual ou mu-
nicipal), encontra fundamento em divergência jurisprudencial 
e doutrinária acerca da abrangência da norma legal (artigo 87, 
III e IV, da Lei nº 8.666/1993, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 

No processo acima citado, do Tribunal de Contas de San-
ta Catarina, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
entendeu que não deve ser tomada como ilícita a previsão edi-
talícia, mas considerou que, ainda que ela o seja, o agente pú-
blico não deve ser sancionado pecuniariamente, pois agiu, com 
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razoáveis subsídios, no sentido de preservar o interesse público 
no estabelecimento de contratação com empresa confiável. O 
intuito da norma do Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2018, ba-
seada em recomendação da Promotoria do Patrimônio Público, 
é justamente o de preservação do interesse público no estabe-
lecimento de contratação com empresa confiável. 

De mais a mais, antes do Acórdão nº 2834/2018, do Tribunal 
de Contas do Paraná, que, repisa-se, é posterior ao edital ques-
tionado, o voto do relator do Acórdão nº 1779/2013, Conselheiro 
Ivan Lelis Bonilha, deixou patente que, independentemente de 
a Lei Estadual nº 15.608/2007 dispor que os sancionados estão 
impedidos de participar de procedimentos promovidos pela 
entidade que a aplicou, prevalece o previsto no edital. Abaixo, 
um trecho da decisão:

Por derradeiro, insta ressaltar que, muito embora a Lei Estadual nº 
15.608/2007 disponha que os sancionados com suspensão temporária 
de licitar estão impedidos de participar de ‘procedimentos promovi-
dos pela entidade que a aplicou’, entendo que tal interpretação não 
pode ser aplicada ao caso em espécie, no qual, como já se mencio-
nou, os próprios instrumentos convocatórios, em sua cláusula 5.2.2, 
já proibiam expressamente a participação no certame de empresa que 
estivesse cumprindo penalidade [...]’.

Nesse contexto, a Administração é una, ou seja, todos os ór-
gãos a compõem, de modo que a divisão existente – descentrali-
zação política – ocorre para melhor executar o serviço público, 
dentro da missão constitucional atribuída a cada ente federa-
do. Quando se fala em Administração, a abrangência, evidente-
mente, pode se referir a todos os órgãos integrantes, sejam eles 
federais, estaduais, municipais ou da Administração indireta.

O artigo 87, III, da Lei nº 8.666/1993, estabeleceu uma 
sanção, de natureza grave, somente compatível quando a 
conduta da contratada caracterizar comportamento nocivo ao 
interesse público, de modo que sua imposição, sempre com 
observância do devido processo administrativo, deve ostentar 
um caráter efetivo, causando às empresas contratadas um 
necessário temor da sanção, a fim de que se comportem de 
acordo com o direito e mantenham conduta congruente com 
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o superior interesse público tutelado pelo Estado em sentido 
lato. Trata-se da função preventiva geral da sanção que se 
traduz na consciência do particular de que, se praticar um fato 
grave contra a Administração – e, aqui, com relação a qualquer 
dos entes –, terá uma penalidade compatível com a falta em 
que incorreu. Restringir a sanção de suspensão (artigo 87, III, 
da Lei nº 8.666/1993) apenas ao órgão que a aplicou subtrairia o 
caráter efetivo de sanção que a pena deve ostentar. 

Esse argumento também vale para a penalidade de impedi-
mento prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, conforme se 
viu nos tópicos acima, em que se demonstrou posição da juris-
prudência e da doutrina favorável à extensão dos efeitos das 
penalidades previstas na lei.

3.6. A doutrina de Marçal Justen Filho 

Cabe trazer à baila entendimento do referendado doutrina-
dor Marçal Justen Filho1 no sentido da repercussão subjetiva 
ampla da suspensão temporária de licitar e contratar:

Seria possível estabelecer uma distinção de amplitude entre as duas 
figuras [sobre a suspensão de participar de licitação]. Aquela do inciso 
III produziria efeitos no âmbito da entidade administrativa que a apli-
casse; aquela do inciso IV abarcaria todos os órgãos da Administração 
Pública. Essa interpretação deriva da redação legislativa, pois o inci-
so III utiliza apenas o vocábulo ‘Administração’, enquanto o inciso IV 
contém ‘Administração Pública’. No entanto, essa interpretação não 
apresenta maior consistência, ao menos enquanto não houver regra-
mento mais detalhado. Aliás, não haveria sentido em circunscrever os 
efeitos da ‘suspensão de participação de licitação’ a apenas um órgão 
específico. Se um determinado sujeito apresenta desvios de conduta 
que o inabilitam para contratar com a Administração Pública, os efei-
tos dessa ilicitude se estendem a qualquer órgão. Nenhum órgão da 
Administração Pública pode contratar com aquele que teve seu direito 
de licitar ‘suspenso’. A menos que lei posterior atribua contornos dis-
tintos à figura do inciso III, essa é a conclusão que se extrai da atual 
disciplina legislativa.
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Justamente com lastro nas aludidas decisões e orientações, 
a Presidência do Tribunal de Justiça, em despacho de 5 de 
outubro de 2017, ratificou as condições atualmente dispostas 
no edital, notadamente quanto às condições de participação 
e as possibilidades de vedação à participação de licitantes 
enquadradas nas hipóteses elencadas na alínea “c” do item 6.8 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2018, determinando que 
“todas as fases do procedimento licitatório sejam antecedidas 
da consulta sobre eventuais punições dos licitantes nos sítios 
[...]”. Aliás, o entendimento adotado pelo Tribunal adveio 
de recomendação da Promotoria de Justiça de Proteção ao 
Patrimônio Público do Foro Central da Região Metropolitana 
de Curitiba.

3.7. Acórdãos posteriores ao nº 1779/2013-TCEPR que 
reconhecem que o âmbito de abrangência da penalidade da 
Lei nº 10.520/2002 é discutível

Fixadas as aludidas premissas, foram localizados, em con-
sulta jurisprudencial, dois recentes acórdãos do Tribunal de 
Contas do Paraná relativos a pedidos de representações (su-
pervenientes à decisão exarada no Acórdão nº 1779/2013). Um 
deles:

Acórdão nº 320/2018 - Tribunal Pleno. Representação da Lei nº 
8.666/1993. Pedido de medida cautelar. Suspensão do certame ou do 
contrato. Pregão Eletrônico. Município de Ponta Grossa. Não habilita-
ção. Melhor oferta. Empresa de grupo empresarial apenada no Estado 
de Santa Catarina. Extensão da pena. Não imputação em empresa pa-
ranaense do grupo empresarial. Concessão de liminar. Suspensão até 
decisão definitiva (22/2/2018).

Nesse caso, em que se discute a vedação de participar de 
licitação em decorrência de sanção de impedimento com base 
na Lei nº 10.520/2002, o voto do Conselheiro relator, Fabio de 
Souza Camargo, contém a seguinte observação:
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[...] Assim, indeferi o pedido de concessão de medida cautelar, uma vez 
que, em sede de cognição sumária, sem adentrar com profundidade ao 
exame de mérito da representação, não vislumbrei prova inequívoca 
do alegado a justificar a concessão de medida inaudita altera parte. 
Anotei que eventual concessão de medida cautelar poderia criar pre-
juízos maiores dos que se pretendia inibir [...]. Além disso, o âmbito 
de abrangência da penalidade, embora discutível, em regra não atinge 
entes distintos dos que aplicaram a penalidade, embora esse fato seja 
devidamente levado a julgamento no momento da análise do mérito 
desta representação [...].

E, em outra decisão:

Acórdão nº 2160/2018 - Tribunal Pleno - Representação da Lei nº 
8.666/1993. Exclusão da empresa representante do Pregão Presencial 
nº 119/2018 e instauração de procedimento de cancelamento da ata 
de registro de preços originada do Edital de Pregão PG/SMGP nº 
0129/2017. Atos motivados pela aplicação, pelo Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, de uma sanção de impedimento para licitar e 
contratar com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 
Sanção cuja abrangência, a princípio, deve se restringir aos poderes da 
esfera do órgão sancionador. Ratificação de medida cautelar que de-
terminou a suspensão parcial do Processo Administrativo nº 447/2017 
e a suspensão da Instauração Procedimental nº 38/0218, referente ao 
Edital de Pregão PG/SMGP nº 129/2017 (Relator: Conselheiro Ivens 
Zschoerper Linhares, 9/8/2018).

Note-se que ambas representações, em medida cautelar, po-
deriam evidenciar recente mudança de entendimento do Tribu-
nal de Contas do Paraná (consolidado, como se viu, no Acórdão 
nº 1779/2013); contudo, o julgamento de mérito do caso debati-
do no Acórdão nº 2160/2018 só veio em 3/10/2018 (data posterior 
ao Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2018). 

Dessa forma, inexistiria, antes de 3 de outubro e 2018, con-
solidação em definitivo de entendimento do Tribunal de Con-
tas do Paraná em sentido contrário ao Acórdão nº 1779/2013, 
que acolheu a interpretação ampliativa (e jurisprudência con-
solidada do STJ), a denotar a adequação da previsão editalícia. 
Certo, ainda, que entendimento contrário do Tribunal de Con-
tas da União sobre o tema (consoante transcrito na decisão) não 
pode ser imposto ao Tribunal de Justiça, considerando-se, ain-
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da, prevalecer a jurisprudência pacífica do STJ, que é o intér-
prete final das normas federais (artigo 103, III, da Constituição 
Federal).

De qualquer modo, ainda que houvesse mudança consoli-
dada de entendimento superveniente, deve-se ponderar que o 
tema é discutível, consoante aduzido nos acórdãos menciona-
dos. Vale dizer, o entendimento adotado pelo Tribunal de Jus-
tiça não é ilegal, desarrazoado ou desproporcional. Ora, se o 
próprio órgão de controle reconhecia se tratar de tema discu-
tível, sem clareza, seria desarrazoado exigir da chefia do Judi-
ciário estadual conduta diversa da que teve. Assim, não houve 
irregularidade no Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2018, que 
tomou por base decisão consolidada do STJ e decisão do pró-
prio Tribunal de Contas do Paraná, que acolheu a interpretação 
ampliativa, além de determinação da Promotoria de Proteção 
ao Patrimônio Público do Ministério Público do Paraná (In-
quérito Civil nº MPPR-0046.11.005075-7)

3.8. Modulação dos efeitos do Acórdão nº 2834/2018 e 
preservação do interesse público

Ademais, caso se entenda consolidado o tema na esfera do 
Tribunal de Contas do Paraná, poderia aventar-se a modulação 
dos efeitos, em atenção aos princípios da confiança, da boa-fé, 
da segurança jurídica e da isonomia, observado o entendimento 
anterior do próprio órgão de controle. Nesse contexto (embo-
ra abordando outra temática), o teor do Acórdão nº 3494/2012 
determina:

[...] V - que os efeitos da decisão contida no Acórdão nº 3494/2012 se-
jam modulados, de modo que, a partir da data da publicação desta de-
cisão, o Município de Curitiba, abrangidas as administrações direta e 
indireta, passe a conceder o sexto quinquênio aos servidores do sexo 
masculino somente após o trigésimo primeiro ano completo de serviço 
e, no caso de mulheres, a partir do vigésimo sexto ano completo, con-
validando-se, porém, os benefícios já concedidos a servidores ativos e 
inativos, até essa mesma data. Processo nº 349999/2012. Relator: Con-
selheiro Fernando Augusto Mello Guimarães).
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Nesse mesmo contexto, a Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro estabelece, em seu artigo 23:

A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer in-
terpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indetermi-
nado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deve-
rá prever regime de transição quando indispensável para que o novo 
dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo propor-
cional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, que é apli-
cável subsidiariamente ao processo administrativo (artigo 15), 
determina, no § 2º do artigo 927, que “a alteração de tese jurídi-
ca adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos 
repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da 
participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam con-
tribuir para a rediscussão da tese”. E, no § 3º: “Na hipótese de 
alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julga-
mento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos 
da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”. Isso 
quer dizer que eventual mudança de entendimento dessa Corte 
de Contas deve ocorrer de forma modulada, ou seja, devem ser 
observados os princípios da segurança jurídica e da confiança.

3.9. Pela não aplicação de multa

Por último, aventa-se a não aplicação das multas sugeridas 
na Instrução nº 530/2018, da Coordenadoria de Gestão Estadual, 
e no Parecer nº 1015/2018, do Ministério Público de Contas, 
pelos fundamentos acima expostos, considerando-se que a 
previsão editalícia se deu no intuito de prevenir riscos quanto 
ao inadimplemento contratual e a possíveis prejuízos ao erário, 
por recomendação da Promotoria de Justiça de Proteção ao 
Patrimônio Público do Ministério Público do Paraná, tendo 
sido ratificada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com 
base em entendimento do STJ.
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A conduta do Departamento do Patrimônio do Tribunal de 
Justiça, portanto, não foi dolosa nem culposa, e teve alicerce 
nos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e 
da impessoalidade, positivados no artigo 37 da Carta Magna. 
Seu principal intuito foi proteger o interesse público, como já 
narrado, sem restringir a competitividade do certame. Logo, a 
sanção sugerida não pode ser aplicada.

4. A ALEGADA FALTA DE EXIGÊNCIA DE 
CAPACIDADE TéCNICA E ECONôMICO-FINANCEIRA

A Instrução nº 530/2018, da Coordenadoria de Gestão 
Estadual, não menciona os argumentos contidos nas razões 
do contraditório apresentadas pelo Tribunal de Justiça. 
Analisaram-se, ali, tão somente, as argumentações do pregoeiro, 
extraindo-se delas, de forma indevida, a conclusão de que 
Tribunal de Justiça teria afirmado que a exigência de garantia 
suplantaria as exigências de qualificação. Não é isso o que se 
tentou explicar. Ao contrário do afirmado pela Coordenaria, a 
exigência de garantia foi um plus para assegurar a execução 
do contrato. Essa garantia é prevista como comprovação de 
qualificação econômico-financeira no artigo 31, § 2,º da Lei nº 
8.666/1993.

Conforme as razões do contraditório, o setor requisitante 
entendeu ter sido observado “o contido na legislação, esco-
lhendo[-se] da melhor forma quais requisitos eram necessários 
ao estabelecimento de concorrência, de modo que ainda [se] 
atendesse ao objetivo pretendido, qual seja, obtenção de ser-
viço de gerenciamento da manutenção da frota com o menor 
custo possível, [...] [com] a devida transparência e prestação de 
contas”. A justificativa do setor requisitante encontra respaldo 
no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, que exclui 
quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica que 
não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obri-
gações. Nesse sentido o STF fixou, na ADI nº 3.070:
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É inconstitucional o preceito segundo o qual, na análise de licitações, 
serão considerados, para averiguação da proposta mais vantajosa, 
entre outros itens, os valores relativos aos impostos pagos à Fazen-
da Pública daquele Estado-membro. Afronta o princípio da isonomia, 
[baseado na] igualdade entre todos quantos pretendam acesso às con-
tratações da Administração. [...] A Constituição do Brasil exclui quais-
quer exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A discri-
minação, no julgamento da concorrência, que exceda essa limitação é 
inadmissível (Relator: Ministro Eros Grau, DJ: 19/12/2007). 

Marçal Justen Filho comenta que a previsão do § 1º do ar-
tigo 32, que estabelece a dispensa de documentação de habili-
tação, não é exaustiva, e será admissível não apenas quando o 
montante quantitativo da contratação for reduzido ou quando 
a natureza do contrato não exigir maiores indagações sobre a 
situação subjetiva do interessado. Segundo ele, também se ad-
mitirá a não exigência de comprovação da capacidade técnica 
facultada em lei se isso for desnecessário para assegurar a exe-
cução satisfatória da futura contratação.2

No caso concreto, para assegurar a execução satisfatória da 
futura contratação, entendeu-se necessário e suficiente, inclu-
sive para não restringir a competitividade e como garantia do 
cumprimento das obrigações, exigir quesitos técnicos somente 
do vencedor do certame e no momento da contratação, visto 
que a exigência na fase de habilitação traria custos aos licitan-
tes, o que é vedado pela legislação e pela jurisprudência.

Como requisitos técnicos, tal como previsto no termo de re-
ferência anexado ao Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2018, a 
serem apresentados antes do início da execução do contrato, 
como condição, inclusive, para o início da prestação dos ser-
viços e demonstração da capacidade da efetiva prestação dos 
serviços, estão os que seguem: i) a implantação de sistema in-
formatizado, é imprescindível ao início da prestação do serviço 
(item 3.2); ii) a apresentação da relação de rede credenciada an-
tes do início da prestação dos serviços (item 9.7); e iii) a entrega 
da tabela tempária e de tempo padrão, também fundamental 
para o início da execução dos serviços (item 2.3).

  Como se vê, foram estabelecidos vários requisitos essen-
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ciais para o início da prestação dos serviços, mas que não po-
deriam ter sido solicitados na fase da licitação porque isso 
acarretaria custos para a licitante antes da contratação, o que é 
vedado pela lei e por jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União convertida na Súmula nº 272: “No edital de licitação, é 
vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de 
pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham 
de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente 
à celebração do contrato”.

Haveria um custo que, além de ferir princípios da licitação, 
poderia não ter nenhuma aplicação e ser totalmente inócuo. 
Considere-se que a licitante, sem saber o resultado do certame, 
teria, mesmo que não viesse a se tornar vencedora, que adqui-
rir e instalar sistema informatizado e credenciar oficinas que 
talvez nunca chegassem a prestar serviços. No artigo intitula-
do Qualificação técnica em licitações: uma análise fundada na ju-
risprudência do TCU, Paulo Martins da Fonseca conclui que as 
exigências de qualificação técnica na fase de habilitação devem 
ser restritas, com inclusão entre as obrigações da contratada 
dos requisitos desejáveis que onerarão apenas o vencedor da 
licitação:

Com o intuito de compatibilizar a segurança da Administração na 
boa execução contratual e a ampla participação no certame licitatório, 
devem-se restringir as exigências de qualificação técnica, na fase de 
habilitação, àquilo que for estritamente necessário e inserir nas obri-
gações da contratada determinados requisitos desejáveis, mas que não 
puderam ser demandados na fase de habilitação técnica. Assim, será 
possível atribuir encargos que onerarão apenas o vencedor da licita-
ção.3

 Conforme ressaltado nas razões apresentadas, identificou-
se, com base em contratações anteriores para o mesmo objeto, 
que a exigência dos requisitos técnicos do vencedor do certa-
me após a contratação e antes do início da execução dos servi-
ços – requisitos que, conforme já explicado, não poderiam ser 
pleiteados antes devido à oneração do licitante e a consequen-
te restrição à competitividade – seria suficiente para afastar a 
inadimplência do contratado e o risco à satisfação do interesse 
público. 
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“O gestor está capacitado a identificar a desnecessidade de 
verificação da habilitação da licitante em face da certeza da 
futura contratação”, conforme Acórdão nº 1.661/201, do Plená-
rio do Tribunal de Contas da União (relator: Ministro Weder 
de Oliveira). Além disso, a manutenção preventiva e corretiva 
será feita pelas oficinas credenciadas, sendo que a qualificação 
técnica destas será conferida pelo gestor no ato da apresenta-
ção das credenciadas, sendo-lhe facultado rejeitar o credencia-
mento caso verifique que a oficina não possui estrutura para 
atender os serviços, consoante prevê o item 3.4. do Anexo I do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2018. 

Além dos requisitos técnicos acima mencionados, a serem 
preenchidos antes da execução do serviço, o Tribunal de Justiça 
determinou, no item 16.6. do Edital, prestação de garantia pelo 
vencedor do certame, como adicional para eliminar riscos 
de insucesso na execução satisfatória do objeto e para evitar 
prejuízos ao patrimônio público. Nesse sentido, Marçal Justen 
Filho ensina:

Ao estabelecer requisitos de habilitação, a Administração Pública pre-
tende cercar-se de todas as cautelas para evitar o insucesso da contra-
tação. Presume-se que o sujeito ao preencher os requisitos constantes 
da habilitação e ter a proposta selecionada como vencedora terá total 
condição para executar satisfatoriamente o objeto do contrato. A ga-
rantia representa um instrumento adicional para eliminar riscos de 
insucesso. A prestação de garantia pelo particular envolve uma ques-
tão delicada. Sob um ângulo, a Administração deve cercar-se de todas 
as cautelas para evitar prejuízos ao patrimônio público. Isso significa 
exigir do particular o fornecimento de garantias de indenização de 
eventuais danos. Portanto, a prestação da garantia é uma vantagem 
para a Administração.4

Em licitações com o mesmo objeto da que se realizou sob as 
regras do Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2018, o Tribunal de 
Justiça tem exigido os requisitos técnicos somente da vencedo-
ra do certame, com obtenção de bons descontos tanto nos pre-
ços das peças como no preço dos serviços de manutenção e na 
taxa de administração, devido à ampla competitividade. Além 
disso, as contratadas têm cumprido suas obrigações de acordo 
com as normas editalícias.  
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Ademais, conforme o Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2018 
(item 6.3.), as licitantes tomaram conhecimento de todas as in-
formações e das condições e locais para o cumprimento das 
obrigações licitadas, devendo se manifestar no sistema eletrô-
nico onde é realizado o certame, que sua proposta está em con-
formidade com as exigências do instrumento convocatório. 

O Edital de Pregão Presencial nº 3/2014, do Tribunal de Con-
tas do Paraná, com objeto semelhante ao do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 73/2018, do Tribunal de Justiça (contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de manuten-
ção preventiva, corretiva e periódica de veículos), não incluiu 
a qualificação técnica como exigência de habilitação, deixando 
para inserir os requisitos técnicos nas obrigações da contra-
tada, exigindo uma declaração a ser apresentada junto com a 
proposta (item 8.5). Logo, a qualificação técnica do edital im-
pugnado foi elaborada em consonância com o que a Corte de 
Contas do Estado do Paraná fez em contratação para o mesmo 
objeto, o que reforça a legalidade da previsão, na forma como 
se realizou.  

4.1. Acórdão nº 487/2018-TCE/PR: exigência de qualificação 
técnica e econômico-financeira não é obrigatória para 
toda e qualquer licitação, nos termos do artigo 37, XXI, da 
Constituição Federal

Diante das previsões destacadas acima, o gestor entendeu 
pela não necessidade de exigência de qualificação técnica, pois 
não visualizou risco ao interesse público, e primou pela com-
petitividade, em busca da melhor contratação. Consta do Acór-
dão nº 487/2018, do Pleno do Tribunal de Contas do Paraná, em 
sua ementa: “Edital de licitação sem previsão de exigência de 
qualificação técnica. Cessão de mão de obra da área de saúde. 
Ausência de complexidade ou graus mais elevados de aperfei-
çoamento no objeto licitado. Pelo conhecimento e pelo provi-
mento do recurso”.

No referido acórdão, reconheceu-se que a exigência de qua-
lificação técnica não é obrigatória para toda e qualquer licita-
ção, nos termos do artigo 37, XXI, da Constituição Federal. “Tal 
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medida somente se mostra necessária quando o objeto licitado 
apresentar complexidade ou graus mais elevados de aperfeiço-
amento”, o que não ocorreu no caso examinado, conforme jus-
tificativas do gestor, que optou por exigir quesitos técnicos do 
vencedor do certame antes do início da execução do contrato. 

4.2. Qualificação econômico-financeira

Conforme visto, o inciso XXI do artigo 37 da Constituição 
Federal exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e 
econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumpri-
mento das obrigações. Nessa toada, o Edital de Pregão Eletrô-
nico nº 73/2018 exigiu como qualificação econômico-financeira 
para habilitação dos licitantes a certidão negativa de falência 
e concordata (artigo 31, II). Observe-se o enunciado do Acór-
dão nº 3797/2012  (2ª Câmara), que prevê a exigência alternativa 
de capital mínimo ou a garantia do artigo 56, § 1º, da Lei nº 
8.666/1993, para efeito de comprovação da qualificação econô-
mico-financeira: “A Administração poderá estabelecer, para 
efeito de comprovação da qualificação econômico-financei-
ra das licitantes, alternativamente, a exigência de capital mí-
nimo ou das garantias previstas no artigo 56, § 1º, da Lei nº 
8.666/1993”. 

Quanto a essas exigências, destacam-se novamente os es-
clarecimentos do setor requisitante e do gestor da contratação, 
que argumentou: 

Limitou-se a Administração a exigir os documentos que viabilizassem 
a ampla concorrência no certame, sem impor óbice às licitantes, mas 
[...] de forma a alcançar o objeto pretendido, atentando-se aos prin-
cípios da Administração Pública. Cumpre ressaltar, ainda, que este 
Tribunal de Justiça vem exigindo, nas últimas licitações deste mesmo 
objeto, em ao menos três licitações passadas, os mesmos requisitos 
técnicos somente da vencedora do certame – certidão de falência ou 
recuperação judicial e garantia de execução como requisito de quali-
ficação econômico-financeira –, e vem conseguindo bons descontos 
devido à ampla competitividade, [sendo que] em nenhuma das vezes 
ficou este Tribunal sem a prestação do serviço exigido, que tem sido 
prestado de acordo com o estipulado no contrato.
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Além disso, não se trata de serviços terceirizados que en-
volvam mão de obra em regime de dedicação exclusiva, onde o 
contratado precisa demonstrar que tem capacidade financeira 
de até três meses para pagamento dos funcionários, até que re-
ceba o primeiro pagamento do contratante. Trata-se apenas de 
oficinas que serão credenciadas pelo contratado, que irão pres-
tar o serviço que receberão somente depois do serviço prestado 
e atestado.

O Tribunal de Contas da União já decidiu, no Acórdão nº 
2853/2016 (Plenário):

[...] na contratação de serviços distintos dos serviços terceirizados de 
natureza contínua com cessão de mão de obra em regime de dedica-
ção exclusiva, a inclusão de exigências para fins de comprovação da 
qualificação econômico-financeira da licitante, tais como as contidas 
no subitem 7.1.5 e subitens 7.1.5.1 e 7.1.5.2 do Edital da Concorrência 
Emgea nº 1/2016, deve estar fundamentada em estudo que demonstre a 
necessidade e a adequação dos requisitos com relação ao objeto licita-
do, em atendimento aos artigos 3º, § 1º, I, e 31, § 5º, da Lei 8.666/1993.

Assim, entendeu-se que, para a habilitação da licitante, bas-
taria a apresentação da certidão negativa de falência, nos ter-
mos da Lei nº 8.666/1993 (artigo 31, II). Adicionalmente, após a 
assinatura do contrato, seria exigida apresentação da garantia 
(§  2º do artigo 31, c/c artigo 56).  Não se esgotaram todas as 
previsões do artigo 31, citado antes, e isso não é obrigatório, 
conforme já decidido pelo STJ: 

1. A comprovação de qualificação econômico-financeira das empre-
sas licitantes pode ser aferida mediante a apresentação de outros do-
cumentos. A Lei de Licitações não obriga a Administração a exigir, 
especificamente, para o cumprimento do referido requisito, que seja 
apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, relati-
vo ao último exercício social previsto na lei de licitações (artigo 31, I), 
para fins de habilitação.
2. In casu, a capacidade econômico-financeira foi comprovada por 
meio da apresentação da Certidão de Registro Cadastral e certidões de 
falência e concordata pela empresa vencedora do certame, em confor-
midade com o exigido pelo Edital.
3. Sem amparo jurídico a pretensão da recorrente de ser obrigatória a 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, por expressa previsão legal. Na verdade, não 
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existe obrigação legal a exigir que os concorrentes esgotem todos os 
incisos do artigo 31 da Lei nº 8666/1993.
4. A impetrante, outrossim, não impugnou as exigências do edital e 
acatou, sem qualquer protesto, a habilitação de todas as concorrentes.
5. Impossível, pelo efeito da preclusão, insurgir-se após o julgamento 
das propostas, contra as regras da licitação.
6. Recurso improvido.
(REsp nº 402.711/SP. Relator: Ministro José Delgado. DJ 19/8/2002) 

O Edital de Pregão Presencial nº 3/2014, do Tribunal de Con-
tas do Paraná, citado antes, também optou por exigir apenas a 
certidão negativa de falência ou recuperação judicial (item 9, 
“b”) para fins de qualificação econômico-financeira, sem ne-
nhuma referência à apresentação de balanço patrimonial. Dis-
so se extrai que a qualificação econômico-financeira do Edital 
de Pregão Eletrônico nº 73/2018 foi elaborada em consonância 
com o que a Corte de Contas do Estado do Paraná fez em con-
tratação para objeto semelhante. A licitação, além do mais, foi 
devidamente homologada pelo Acórdão nº 1224/2014 – fato que 
demonstra a consonância entre o procedimento adotado pelo 
Tribunal de Justiça e o entendimento da Corte de Contas do 
Paraná.

Com efeito, o Acórdão nº 487/2018-TCEPR, reconhecendo 
que a Administração Pública só deve exigir a qualificação in-
dispensável à garantia do cumprimento das obrigações, citou o 
Acórdão nº 6181/2016, em que se entendeu razoável e propor-
cional a ausência de exigência editalícia de balanço patrimo-
nial face às características do objeto licitado. 

O artigo 37, XXI, da Constituição Federal, estabelece que, 
nas licitações, devem ser feitas somente as exigências de qua-
lificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. Os documentos relacionados no 
Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2018, do Tribunal de Justi-
ça, bastaram para aferir a capacidade técnica e a idoneidade 
financeira da licitante. Não existe imposição legal de que os 
concorrentes esgotem todos os incisos do artigo 31 da Lei nº 
8.666/1993, que não obriga a Administração a exigir, para o 
cumprimento do requisito de qualificação econômica, que seja 
apresentado o balanço patrimonial.
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Por todas essas razões, a representação apresentada em face 
do Tribunal de Justiça foi julgada improcedente em seus pon-
tos essenciais, abordados neste documento. 

Curitiba, julho de 2019.
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