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Os comentários que seguem giram em torno da questão da habilitação. 
Especialmente, acerca da possibilidade ou não de se exigir uma habilitação diferenciada 
levando em conta o valor da proposta vencedora.  

Sublinha-se, desde já, que embora o Acórdão não traga no seu teor uma 
fundamentação jurídica mais pormenorizada, dada a sua peculiaridade e entendimento 
diverso do que entende a doutrina e jurisprudência majoritária, decidiu-se aqui tecer estes 
comentários. 

Dito isso, passa-se ao exame do Acórdão em comento.  A Unidade Técnica do 
Tribunal de Contas ao examinar um edital de pregão constatou que este, no que se referia à 
habilitação, fixou em um dos seus itens a possibilidade de diferenciação dos critérios de 
habilitação em decorrência do valor final da proposta da empresa vencedora. Convém 
transcrever os aludidos itens para melhor compreensão desses comentários:  

"9.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores) e da documentação complementar especificada neste Edital. 

9.2. Para as PROPOSTAS (VENCEDORAS) IGUAIS OU INFERIORES A R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) 
será verificada a habilitação jurídica, a regularidade trabalhista e a regularidade fiscal da licitante em 
relação à Fazenda Nacional, Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

9.3. Para as PROPOSTAS (VENCEDORAS) SUPERIORES A R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) será 
verificada, além do disposto no subitem 9.2, a regularidade fiscal da licitante em relação à Fazenda 
Estadual e Municipal e a sua qualificação econômico-financeira."  

Infere-se dos itens acima transcritos que a habilitação seria verificada por meio do 
SICAF e da documentação complementar estabelecida no instrumento convocatório (item 9.1). 
Assim, do particular que apresentasse a proposta vencedora inferior ou até 80.000,00 (oitenta 
mil reais) seria analisada a habilitação jurídica, a regularidade trabalhista e fiscal em relação à 
Fazenda Nacional, Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. De outra 
sorte, se a proposta vencedora ultrapassasse tal quantia, além de observar os requisitos antes 
mencionados, o particular também deveria comprovar a regularidade fiscal perante as 
Fazendas Estadual e Municipal, e a capacitação econômico-financeira da empresa. 

A irregularidade de tal item, no entender da Unidade Técnica, estaria no fato de que 
nem a lei do pregão e sua regulamentação, nem a lei geral de licitações e contratos preveem a 
possibilidade de adoção de tal critério, in verbis: 
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“37. Não há qualquer motivo de ordem prática ou técnica que indique a necessidade da adoção de tal 
medida, não prevista nos artigos 27 a 32 da Lei 8.666/1993, que tratam da habilitação das empresas 
licitantes. Ademais, esse tratamento não é isonômico e, portanto, fere o princípio da igualdade, previsto 
no art. 3º da citada Lei. 

38. Cabe ressaltar que a empresa vencedora havia ofertado lance no valor de R$ 82.201,00 (o que 
implicaria nas verificações previstas no item 9.3 do edital), mas o valor negociado foi R$ 79.850,00, o 
que a dispensou da verificação mencionada (ver termo de homologação - peça 19). 

39. Desse modo, entende-se necessário dar ciência à Fiocruz acerca da seguinte irregularidade 
constatada no âmbito do Pregão Eletrônico INCQS 27/2013: inclusão, por meio do item 9.3 do edital, de 
critério de habilitação condicionado ao valor da proposta, o que não guarda respaldo na Lei 8.666/1993 
e constitui tratamento não isonômico, ferindo o princípio da igualdade, previsto no art. 3º da citada 
Lei.” 

Contudo, o Ministro Relator ao analisar o caso discordou na Unidade Técnica 
ponderando que: 

“33. Segundo o art. 32, § 1º, da Lei 8.666/1993, também aplicável ao pregão, por interpretação 
extensiva e ante o seu caráter simplificado, a documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei 
poderá ser dispensada, no todo ou em parte. Desse modo, considerando o permissivo legal 
supramencionado; a competência discricionária da Administração de instituir as regras do certame 
dentro das balizas da lei; e a ideia do princípio da isonomia de "tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam", não vislumbro ilegalidade na 
cláusula em comento.” 

Como se pode ver, o Ministro Relator posicionou-se favoravelmente à questão de se 
exigir habilitações diferenciadas a vista do valor da proposta usando como respaldo legal o art. 
32, § 1º, da Lei 8.666/93, que se aplica ao pregão por interpretação extensiva e cujo teor 
permite que os requisitos fixados nos arts. 28 a o 31 da Lei de Licitações possam ser 
dispensados, no todo ou em parte.  

O assunto em questão é um tanto quanto polêmico e esta Consultoria, data venia, 
discorda do entendimento do Tribunal de Contas, pois, no nosso sentir, o entendimento 
exarado não se coaduna com o texto constitucional, com as leis que versam sobre as licitações 
e contratos, e com a doutrina majoritária.  

Nesse compasso, transcreve-se o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, que assim 
estabelece:  

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (grifou-se) 

Infere-se do dispositivo constitucional acima reproduzido que cabe à Administração 
exigir na licitação o que for (i) indispensável para execução do contrato e o que for (ii) 
imprescindível para verificar a idoneidade das licitantes.  

Nesse sentido, traz-se as lições de Marçal Justen Filho:  

“Existe, portanto, uma margem de discricionariedade para a Administração configurar, em cada caso, as 
exigências e requisitos de participação. Ao elaborar o ato convocatório, a Administração deverá avaliar 
a complexidade da futura contratação e estabelecer, como derivação, os requisitos de habilitação e as 
condições de participação. 

Essa margem de discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. A escolha 
administrativa está delimitada não apenas pela Lei como também pela própria 



 

 

Constituição. Existe um mandamento constitucional, no já referido art. 37, inc. XXI, 
da CF/88. A Constituição não admite exigências que superem ao mínimo necessário 
para assegurar a obtenção pela Administração de uma prestação de qualidade 
adequada.2 (grifou-se) 

Como se pode ver é em face do objeto licitado, das circunstâncias de execução, de 
sua complexidade e do vulto do contrato que a Administração deverá analisar quais 
documentos deverá exigir para atestar a capacidade de todos participantes, incluindo aí, a do 
futuro contratado.  

Assim, considerando que o parâmetro para fins de fixação de requisitos habilitação 
deve ser o objeto da licitação, percebe-se que o item editalício em apreço distorce tal ideia ao 
vincular a habilitação ao valor da proposta vencedora. Afinal, como se sabe, o valor da 
proposta não serve como critério para definição dos requisitos habilitatórios da licitação, no 
máximo o valor do orçamento estimado antes da licitação orienta a definição dos critérios de 
qualificação econômico-financeira, que serão os mesmos para todos os licitantes, pois têm em 
vista o valor estimado para o objeto contratual.3 

Também transgride o princípio da igualdade a menção a exigências de habilitação 
excedente. Isso porque se a Administração entendeu que à luz do objeto contratual bastava a 
comprovação da regularidade trabalhista e fiscal perante a União - tal como fora estabelecido 
para a proposta vencedora inferior a R$ 80.000,00 - não poderia ter exigido habilitação distinta 
para a proposta com valor superior.4 

Ultrapassados os argumentos de ordem constitucional que dão azo ao entendimento 
de que não deve o edital fixar habilitações distintas em face do valor das propostas, oportuno 
examinar os argumentos de ordem legal: 

“Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação 
em órgão da imprensa oficial. 

§ 1º A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em 
parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão”.
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 (grifou-se) 

O preceito acima transcrito faculta a Administração dispensar alguns dos 
documentos relativos à habilitação a todos os particulares interessados no certame nas 
modalidades ali aventadas e por extensão ao pregão6.  

Acerca da pertinência das exigências, cumpre trazer à colação doutrina de Marçal 
Justen Filho:  
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6 Faz-se um parêntese aqui, para esclarecer, que alguns documentos, tais como os relativos à habilitação jurídica, regularidade 
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“No tocante à habilitação, é imperioso eleger o critério da “utilidade” ou “pertinência”, vinculado ao 
princípio da proporcionalidade, para elaboração dos editais. A insistência sobre esse ponto nunca é 
demais. Tem de interpretar-se a Lei 8.666 na acepção de que qualquer exigência a ser inserida no 
edital tem de apresentar-se como necessária e útil para aquele caso concreto. Isso significa, inclusive, 
reputar que o elenco da Lei contempla um limite máximo de exigências, não um limite mínimo. A 
Administração não é obrigada a exigir, no caso concreto, todos os requisitos de habilitação referidos nos 
arts. 27 e seguintes. Alguns são imprescindíveis em todos os casos. Mas há requisitos cuja exigência é 
facultativa, dependendo das circunstâncias. Existe, portanto, margem de discricionariedade para a 
Administração. Caber-lhe-á adotar a melhor alternativa, o que significa dimensionar os requisitos de 
habilitação segundo as peculiaridades do contrato a ser executado.”
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  (grifou-se)  

Nota-se, então, que é com base no objeto que devem ser fixados os requisitos 
habilitatórios a serem exigidos ou dispensados de todos os particulares interessados em 
contratar com a Administração Pública. Sem perder de vista, que tais requisitos não devem 
restringir, mas sim ampliar a competitividade do certame.  

Em face dos argumentos acima declinados, vê-se que o dispositivo legal em apreço 
deve ser lido em harmonia com o texto constitucional e privilegiando uma interpretação 
sistemática da lei, além de levar em conta o objeto a ser contratado.  

Nessa senda é o alerta de Julieta Mendes Lopes Vareschini ao examinar o art. 32, § 
1º:  

“O edital deverá disciplinar os documentos que serão exigidos para fins habilitação, dentre os elencados 
nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93. Esses dispositivos devem ser interpretados em consonância com o art. 
37, inc. XXI, da Constituição Federal, cujo teor estipula que somente poderão ser solicitadas exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

Assim, à luz das características do objeto deve-se verificar quais das exigências prescritas nos aludidos 
dispositivos são imprescindíveis para que a entidade avalie a capacidade e idoneidade dos licitantes 
em atender, de modo satisfatório, o interesse público almejado com a instauração do certame. 
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(grifou-se) 

Sublinha-se, ainda, que a discricionariedade conferida ao Administrador para 
dispensar alguns documentos deve ser sempre exercida à luz da legalidade que cinge o atuar 
da Administração Pública e examinando o teor do art. 32. § 1º da Lei 8.666/93 não se enxerga 
a possibilidade de dispensar documentos à vista do valor da proposta ou da condição de cada 
licitante, mas apenas a dispensa de alguns requisitos em razão do objeto contratual.  

Não foge do acima declinado o entendimento Marçal Justen Filho:  

“A determinação do grau de severidade a ser adotado relativamente às condições de participação 
depende do caso concreto. A lei pode estabelecer exigências mínimas e máximas, mas a determinação 
específica será variável caso a caso e dependerá das características do objeto a ser executado. O nível 
de seriedade das exigências de participação será sempre  um reflexo das características  do objeto 
licitado.”
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Em outra sede de argumentos, Karlin Olbertz Niebuhr ao analisar o Acórdão em 
comento assinala que a habilitação diferenciada em vista do valor da proposta é “a toda 
evidência criação de um subterfúgio não previsto em lei para forçar a apresentação de 
propostas mais reduzidas”10, isso porque no Acórdão em tela a empresa vencedora ofertou 
lance superior aos R$ 80.000,00, motivo que faria com que a empresa observasse o disposto 
no item 9.3 do edital. No entanto, após negociação com o pregoeiro reduziu sua proposta, 
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ficando em valor aquém as R$ 80.000,00, restando, por isso, dispensada de cumprir os 
requisitos excedentes, conforme prescrito no item 9.2. 

Enfim, diante do exposto, e respeitosamente divergindo do entendimento do TCU 
exarado no Acórdão comentado, entende a Consultoria JML com o apoio de argumentos 
constitucionais, legais e doutrinários, que o critério para se estabelecer os requisitos de 
habilitação ou dispensá-los é o objeto, as circunstâncias de execução, a complexidade e o vulto 
do contrato e não o valor da proposta dos licitantes.  

 


