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LICITAÇÕES
DOU de 29.07.2014, S. 1, p. 88. Ementa: o TCU deu ciência à Fundação Universidade de Brasília sobre as seguintes
impropriedades verificadas na condução de pregão eletrônico: a) ausência de resposta acerca da impugnação
tempestivamente enviada pela representante em 16.05.2014 aos endereços eletrônicos citados no edital, uma vez que o
interessado pode protocolar sua impugnação até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
denotando que o documento pode ser apresentado inclusive durante o transcorrer do segundo dia útil anterior à abertura
da sessão, em afronta ao art. 41, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, ao art. 18 do Decreto nº 5.450/2005 e ao item 9.4.1 do
Acórdão nº 1.871/2005P; b) exigência editalícia de credenciamento pelo fabricante, sem demonstrar objetivamente a
absoluta indispensabilidade de tal exigência, em afronta ao art. 14 do Decreto nº 5.450/2005, à jurisprudência pacífica do
TCU (Decisão nº 486/2000P e Acórdãos nºs 3.783/20131ªC, 2.404/20092ªC, 2.056/2008P, 1.729/2008P,
2.294/20071ªC, 539/2007P, 423/2007P, 216/2007P, 1.676/2005P, 1.602/2004P, 1.670/2003P e 808/2003P) e à
Nota Técnica nº 3/2009, da Secretaria de Fiscalização em Tecnologia da Informação (SEFTI/TCU); c) exigência de que
os profissionais devam obrigatoriamente pertencer ao quadro permanente da empresa e de que a comprovação de
vínculo empregatício seja feita exclusivamente através de cópia autenticada da carteira de trabalho registrada e do livro
de registro de empregados, ao invés da possibilidade de que, para fins de ampliação da competitividade, a vinculação
dos profissionais à empresa concorrente fosse realizada simplesmente por meio de contrato de prestação de serviços,
regido pela legislação civil comum, sem demonstrar objetivamente a absoluta indispensabilidade de tal exigência, em
afronta ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e à jurisprudência pacífica do TCU (Acórdãos nºs 80/2010P,
1.905/2009P, 727/2009P, 1.710/2009P, 103/2009P, 2.170/2008P, 800/2008P, 141/2008P, 1.100/2007P e
597/2007P); d) exigência de que as licitantes comprovem a qualificação técnica de quatro profissionais com experiência
em serviços de manutenção e de instalação em centrais telefônicas modelos MXONE, imposição desarrazoada e
prejudicial à competitividade da licitação, uma vez que, em caso de necessidade de substituição do corpo técnico titular,
basta verificar se os suplentes possuem a mesma qualificação técnica especificada no edital, em afronta ao art. 3º, § 1º,
inciso I, da Lei nº 8.666/1993 (itens 1.7.1 a 1.7.4, TC014.700/20140, Acórdão nº 1.925/2014Plenário).
DOU de 29.07.2014, S. 1, p. 90. Ementa: determinação ao DERACRE para que, na execução de obras custeadas com
recursos federais, abstenhase de: a) realizar licitações destituídas de critério de aceitabilidade de preços unitário e/ou
global, com ofensa ao preconizado no art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993; b) prescindir de orçamento baseado em
planilhas de quantitativos e preços unitários prévio à fase externa da licitação, com vistas à estimativa de custos do
objeto licitado, infringindo o disposto no art. 40, § 2º, inciso II, e 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 (itens 9.9.3 e 9.9.4,
TC006.801/20068, Acórdão nº 1.929/2014Plenário).
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DOU de 25.07.2014, S. 1, p. 109. Ementa: o TCU notificou a Prefeitura Municipal de Serrana acerca de irregularidade
relativa ao não cumprimento dos pressupostos de dispensa de licitação para a celebração de um contrato, uma vez que
a caracterização da emergência não restou fundamentada em fatos novos e imprevisíveis, o que afronta o disposto no
art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 (item 1.8.1, TC014.878/20143, Acórdão nº 1.945/2014Plenário).

PAGAMENTOS
DOU de 29.07.2014, S. 1, p. 90. Ementa: determinação ao DERACRE para que, na execução de obras custeadas com
recursos federais, abstenhase de: a) realizar despesa sem prévio empenho, bem como emitir empenhos fora do
exercício da efetiva assunção da despesa, vulnerando o preconizado no art. 60 da Lei nº 4.320/1964; b) empenhar
recursos e realizar pagamentos fora do prazo de vigência dos respectivos contratos, em contrariedade ao preconizado no
art. 1º da Lei nº 8.846/1994 c/c art. 12 da Lei Complementar nº 87/1996 (itens 9.9.9 e 9.9.10, TC006.801/20068,
Acórdão nº 1.929/2014Plenário).
DOU de 29.07.2014, S. 1, p. 91. Ementa: determinação ao DERACRE para que, na execução de obras custeadas com
recursos federais, abstenhase de atestar o recebimento de insumos e serviços em data diferente do efetivo
recebimento, contrariando a previsão do art. 15, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, como verificado em diversos contratos
realizados no âmbito de um convênio (item 9.9.11, TC006.801/20068, Acórdão nº 1.929/2014Plenário).
DOU de 24.07.2014, S. 1, p. 468. Ementa: o TCU deu ciência ao MME acerca de impropriedade relacionada a um
contrato caracterizada pela existência de cláusula contratual prevendo a antecipação de pagamento de
aproximadamente 25% do valor total do contrato no ato de assinatura do instrumento, sem que fossem estabelecidas as
indispensáveis cautelas e garantias específicas, desrespeitando o disposto nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964 c/c o
art. 38 do Decreto nº 93.872/1986 e na reiterada jurisprudência do TCU (item 9.4.2, TC007.010/20141, Acórdão nº
1.863/2014Plenário).
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