
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORIA-GERAL

Fl.389

Parecer n.º 318-2021/LIC

EMENTA: PENALIDADE  DE  SUSPENSÃO  DE  LICITAR.
ABRANGÊNCIA DA PENALIDADE. RECOMENDAÇÃO

Processo n.º 2021/27180

           Impugnante: INOVAMED HOSPITALAR LTDA.

 Objeto: Aquisição de medicamentos

           À Central de Licitações

   

 

  Cuida-se  de  solicitação  de  manifestação  jurídica  quanto  a

impugnação  apresentada  pela  empresa  Inovamed  Hospitalar  Ltda.  ao  Pregão

Eletrônico nº 220/27180, às folhas 369 a 373.

A  impugnação  questiona  sobre  qual  a  interpretação  que  o

Município seguirá quando houver empresas com o direito de licitar suspensas por

outros órgãos.

A empresa impugnante requer que se adote o entendimento do

Tribunal  de Contas do Estado o qual  entende que a aplicação da penalidade de

suspensão de licitar tem abrangência apenas para o órgão que aplicou a penalidade.

A empresa junta com a impugnação os seguintes documentos:

Súmula 51, Instrução Normativa nº 03, Parecer MPC nº 10449/2021 e a Informação

Técnica nº 18/2021 – SRCE do Tribunal de Contas do Estado. 

  É o brevíssimo relato.

  Passamos a manifestação.
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   A fim de compreender a preocupação da empresa impugnante é

oportuno verificar o posicionamento da doutrina, jurisprudência e órgãos de controle

sobre o tema.

1) DO TRIBUNAL DE CONTAS

    O  Tribunal  de  Contas  da  União  sedimentou  posição  que  a

suspensão  temporária  de  licitar  com fundamento  na  Lei  8.666-93  tem aplicação

apenas a entidade que aplicou a penalidade.

Veja-se  o  posicionamento  do  TCU,  no  Acórdão  3858/2009-

Segunda Câmara:

A  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação,  com

fundamento  no  art.  87,  inciso  III,  da  Lei  8.666/1993,  só  tem

validade  no  âmbito  do  órgão  que  a  aplicou.

Relator: AROLDO CEDRAZ

  Esse  entendimento,  em  apertada  síntese,  tem  alicerce  na

interpretação  de  que  a  Lei  8.666-93,  no  seu  art.  87,  utilizou  o  vocábulo

“Administração” quando previu a possibilidade de restrição do direito de licitar e essa

expressão está adstrita apenas ao órgão ou unidade Administrativa atuante no caso,

conforme as definições da própria Lei.

Vejamos:

Art.  87.   Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  a

Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  ao

contratado as seguintes sanções:

     (...)

III  -  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e

impedimento  de  contratar  com a  Administração,  por  prazo  não

superior a 2 (dois) anos; (Grifamos)
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Art. 6º  Para os fins desta Lei, considera-se:

(…)

XI -  Administração Pública - a administração direta e indireta

da União,  dos Estados,  do Distrito Federal  e dos Municípios,

abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica

de  direito  privado  sob  controle  do  poder  público  e  das

fundações por ele instituídas ou mantidas;

XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente;

Já em relação a abrangência do impedimento de licitar fundado no

art.  7º  da  Lei  10.250/2002,  o  Tribunal  de  contas  da  União,  também tem adotado  o

posicionamento majoritário  pela produção de efeitos apenas no âmbito  do órgão que

aplicou a penalidade.

A  interpretação  do  Órgão  de  Contas  também  se  funda  na

literalidade  da  lei  que  utiliza  a  conjunção  alternativa “ou”  prevista  no  art.  7º  da  Lei

10.520/2002,  a  qual  remete  a  ideia  que  a  penalidade  é  válida  apenas  ao  ente

sancionador, conforme segue:

 

Art.  7º   Quem,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer

fraude  fiscal, ficará  impedido  de  licitar  e  contratar  com  a  União,

Estados,  Distrito  Federal  ou Municípios e,  será  descredenciado no

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se

refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei,  pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das

demais cominações legais.

Veja-se o Acórdão 269/2019-Plenário 

Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista

no art.  7º  da  Lei  10.520/2002 restringem-se  ao âmbito  do ente

federativo sancionador (União ou estado ou município ou Distrito

Federal)   Relator:  BRUNO  DANTAS
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E, também, no Acórdão 2073/2013-Plenário

A sanção prevista do art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993 e art. 7º

da Lei 10.520/2002 produzem efeitos apenas no âmbito do órgão

ou  entidade  que  a  aplicou.

Relator: AROLDO CEDRAZ

O posicionamento do Tribunal de Contas da União tem aceitação

da maioria dos Tribunais de Contas do Estados, inclusive com edição de súmula pelo

TCESP:

SÚMULA  Nº  51-  A  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou

contratar  (artigo  87,  IV  da  Lei  nº  8.666/93)  tem  seus  efeitos

jurídicos estendidos a todos os órgãos da Administração Pública,

ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão de licitar e

contratar (artigo 87, III  da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº

10.520/02), a medida repressiva se restringe à esfera de governo

do órgão sancionador.

Apesar  disso,  o  posicionamento  adotado  pelos  Tribunais  de

Contas  não  tem  encontrado  guarida  no  Poder  Judiciário,  conforme  passaremos  a

demonstrar. 

2) DO ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO

   O  judiciário  tem  entendido  que  admitir  que  empresa

reconhecidamente  desidiosa  no  cumprimento  de  suas  obrigações  continue

participando de licitações, ainda que em esfera diferente da que aplicou a sanção,

vai  de  encontro  a  moralidade  pública e  conflita  com a  essência  da  legislação

pertinente ao tema, que busca penalizar quem não atendeu satisfatoriamente ao que

foi avençado com a Administração.

  Sobre o assunto, o ministro do STJ Napoleão Nunes Maia Filho

entendeu que:
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"os  efeitos  da  penalidade  prevista  no  artigo  7º  da  Lei

10.520/2002  não  se  restringem  ao  âmbito  do  ente  público

sancionador, devendo prestigiar o interesse público primário

e  exigir  idoneidade  do  particular  com  o  qual  celebra

contratos  administrativos. Isto  é  alcançado  com  a  ampla

abrangência  da  punição  imposta,  produzindo  efeitos  na

Administração Pública em geral" (Resp nº 1.552.078/DF).

     

        No  mesmo  sentido,  o  TJ/SP  também  tem  adotado  esse

entendimento, vejamos: 

       

Trata-se de apelação contra sentença que aplicou impedimento

de licitar e contratar com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. A

contratada afirmou que “houve indevida extensão dos efeitos das

penalidades  aplicadas  para  outros  entes  federativos,  que  não

apenas  o  Município  […]  e  ainda,  a  irregular  inclusão  […]  no

cadastro  de  relação  de  apenados  do  tribunal  de  Contas  do

Estado de São Paulo e que essas restrições seriam abusivas […]

por não restringi-la exclusivamente ao município”. O relator, ao

analisar a questão da abrangência da sanção de impedimento,

prevista no art.  7º  da Lei  do Pregão, citou doutrina de Marçal

Justen  Filho,  que  entendeu  que  “se  o  agente  apresenta

desvios de conduta que o inabilitam para contratar com um

determinado sujeito administrativo, os efeitos dessa ilicitude

teriam de se estender  a toda a Administração Pública”.  O

julgador sustentou sobre a possibilidade de aplicação subsidiária

da Lei de Licitações sobre a Lei nº 10.520/2002 (art. 9º) e, diante

disso, afirmou que “deve ser realizada interpretação sistemática

e  teleológica  de  ambas  legislações,  que  procuram  inabilitar

aquele  que,  por  meio  de  comportamento  reprovável,  não  se

mostra apto a firmar relações contratuais com a Administração

Pública”.  Destacou  que  a  jurisprudência  tem entendimento  de

que a punição do inc.  III  do art.  87 da Lei  de Licitações  não

produz efeitos somente em relação ao órgão ou ente federativo

que determinou a punição, mas a toda a Administração Pública.
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Concluiu o órgão julgador que “a suspensão de participação de

licitação não pode restringir-se a um órgão do poder público ou

apenas  a  uma  esfera  administrativa,  pois  os  efeitos  da

penalidade  inabilitam  o  sujeito  para  contratação  com  a

Administração como um todo”.  (Grifo nosso) (TJ/SP, Apelação

n.º 1000371-06.2015.8.26.0459).

       

         Em consonância com esse entendimento,  o RMS 9707/PR, de

relatoria da Ministra Laurita Vaz:

       

A  garantia  da  honorabilidade  e  probidade  dos  licitantes  é

qualidade  indissociável  ao  trato  da  coisa  pública.  O

resguardo  da  Administração  à  regularidade  da  concorrência

pública denota, sobretudo, o respeito ao interesse comum. Ora,

se  a  lei  exige  do  administrador  que  aja  com  probidade  ao

promover a licitação pública,  com maior razão que também se

prescreva ao particular essa exigência.

Em  relação  à  distinção  entre  Administração  Pública  e

Administração, convém citar decisão do Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal

Federal – STF, na qual destaca o posicionamento do STJ, in verbis:

       

[...] A doutrina e jurisprudência majoritárias são pacíficas quanto

à extensão 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 Superior Tribunal de

Justiça aplica esse entendimento até mesmo para a penalidade

de  suspensão,  veja-se:  ‘É  irrelevante  a  distinção  entre  os

termos Administração Pública e Administração, por isso que

ambas as figuras (suspensão temporária  de participar  em

licitação  (inc.  III)  e  declaração  de  inidoneidade  (inc.  IV)

acarretam  ao  licitante  a  não-participação  em  licitações  e

contratações  futuras. A  Administração  Pública  é  una,  sendo

descentralizadas as suas funções, 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,
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pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para

contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da

Administração  Pública’  (REsp  151.567/RJ,  Relator:  Ministro

Peçanha  Martins)  ‘Como  bem  acentuado  pela  Insigne

Subprocuradora  -  Geral  da  República,  Dra.  Gilda  Pereira  de

Carvalho  Berger,  não  há  ampliação  punitiva  ao  direito  da

Recorrente,  tão-somente a irrepreensível  aplicação da letra da

lei: ‘(...) verifica-se que a sanção de suspensão prevista no inciso

II, do art. 87, na forma com que foi disposta, aplica-se a todo e

qualquer  ente  que,  componha  a  Administração  Pública,  seja

direta ou indireta,  mesmo porque esta se mostra una,  apenas

descentralizada para melhor executar suas funções:’ (fl. 189) A

Administração  Pública  é  a  acepção  subjetiva  de  Estado-

administrador e sua natureza executiva é única. Apenas as suas

atribuições  são  distribuídas  de  forma  descentralizada,  para

melhor  gerir  o  interesse  de  sua  comunidade.’  (STJ  –  RMS

9707/PR, Relatoria: Ministra Laurita Vaz)

Essa compreensão é prestigiado pelo egrégio STJ: 

“o  termo  utilizado  pelo  legislador  –  Administração  Pública,  no

dispositivo  concernente  à  aplicação  de  sanções  pelo  ente

contratante  deve  se  estender  a  todas  as  esferas  da

Administração  e  não  ficar  restrito  àquela  que  efetuou  a

punição”  (REsp n. 520.553/RJ, rel.  Min.  Herman Benjamin,  2ª

Turma, DJe de 10.02.2011).

       

             E, também, pelo Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL.  MANDADO DE SEGURANÇA. COTAÇÃO

ELETRÔNICA.  CONTRATO  DE  VIGILÂNCIA.  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA. INABILITAÇÃO DE EMPRESA, CUJA INTEGRANTE

DO  GRUPO  ECONÔMICO  ESTÁ  IMPEDIDA  DE  LICITAR.

ABRANGÊNCIA DO CRITÉRIO. Conforme a prova dos autos a

apelante  faz  parte  de  um  grupo  econômico,  cuja  uma  das

empresas  e  seus  sócios  estão  impedidos  de  licitar  com  a
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Administração.  No caso,  não  se  desincumbiu  a  recorrente  de

comprovar a inexistência dos impedimentos que comprometem a

presença da impetrante no competitório, critério de abrangência

instituído pelo  art.  1º e  6º da  Lei  das  Licitações,  pelo  qual  a

sanção imposta por qualquer órgão da Administração é extensiva

a todos,  pelo qual  a pena de impedimento de contratar  detém

caráter genérico, cujos efeitos irradiam-se por todas esferas de

governo.  Compreensão  prestigiada  pelo  egrégio  Superior

Tribunal  de  Justiça.  Apelação  desprovida.(Apelação  Cível,  Nº

70082877978,  Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de

Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 30-10-

2019) 

   Assim, examina-se que há divergência de entendimento sobre o

tema por parte do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas.

3) DO POSICIONAMENTO DO MUNICÍPIO

 

  O instrumento convocatório do Pregão Eletrônico n.º 220-2021,

em análise estabeleceu que:

  

8.1.  Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de
habilitação  da  licitante  detentora  da  proposta  classificada  em
primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará o  eventual
descumprimento  das  condições  de  participação,
especialmente  quanto  à  existência  de  sanção  que  impeça  a
participação  no  certame  ou  a  futura  contratação,  mediante  a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b)  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –
CEIS,  mantido  pela  Controladoria-Geral  da  União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c)  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
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d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações
por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal
de Contas da União – TCU.

8.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver
a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela
Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.1.2.  A  consulta  aos  cadastros  será  realizada  em  nome  da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa,  a  proibição  de  contratar  com o  Poder  Público,
inclusive por  intermédio de pessoa jurídica da qual  seja sócio
majoritário.

8.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência  de  Ocorrências  Impeditivas  Indiretas,  o  gestor
diligenciará  para  verificar  se  houve  fraude  por  parte  das
empresas  apontadas  no  Relatório  de  Ocorrências  Impeditivas
Indiretas.

8.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.2.3.  A  licitante  será  convocada  para  manifestação
previamente à sua desclassificação.

8.1.3.  Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro
reputará  a  licitante  inabilitada,  por  falta  de  condição  de
participação.

Extrai-se do comando editalício que é condição de participação
do certame a inexistência de aplicação de penalidades, não havendo exceção para
os casos de penalidades impostas por outros órgãos.

Dessa forma, para a habilitação da empresa é necessário, além
de apresentar a melhor proposta cumprir todos as condições estabelecidas, inclusive
quanto a inexistência de penalidades.
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Data  vênia,  a  posição  dos  órgão  de  contas,  a  unificação  de
cadastros de empresas inidôneas e suspensas (CEIS) por meio da Lei n.º 12.846/13
só tem utilidade se sua função é dar  transparência e efetividade a penalidade
aplicada pelos órgãos da Administração e nesse sentido parece que é razoável que
o Município não contrate com empresas que já tiveram a desaprovação de outros
órgãos públicos devido a sua conduta.

Assim, salvo melhor juízo dos Pregoeiros, o entendimento é pela
viabilidade de inabilitar empresas suspensas de licitar, ainda que por outros órgãos.
  

  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de setembro de 2021.   

 

Vinícius da Rosa Arruda,
Procurador do Município,

OAB/RS nº 74.616.

À apreciação da autoridade superior.

De acordo 
  Em  _____/_____/2021.

              Adriano Tacca,
 Procurador- Geral do Município

OAB/RS nº 60.190.
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