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D E N Ú N C I A / R E P R E S E N T A Ç Ã O 

para fins análise e apuração de representação lastreada em indícios 

suficientes de fraude à licitação, em tese, no âmbito do Edital nº. 

15/2022, promovido pelo Ministério da Saúde, consoante as razões de fato 

e de direito a seguir aduzidas: 

SUMÁRIO EXECUTIVO (FUNDAMENTOS E RESUMO ARGUMENTATIVO DESTA PEÇA) 

NESTA DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO, busca-se a suspensão de atos 

administrativos ilegítimos no âmbito do procedimento licitatório 

referente aos Editais de Licitação nº 85/2021 (EDITAL ORIGINÁRIO – DOCUMENTO 

03) e nº 15/2022 (EDITAL ATUAL – DOCUMENTO 04), ambos promovidos pelo 

Ministério da Saúde no âmbito do Processo Administrativo nº 

25000.021006/2021-84, os quais devem ser desconstituídos/reformados com 

base em 2 (dois) FUNDAMENTOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS (detalhados e desenvolvidos 

no presente documento), a saber: 

 

• FUNDAMENTO 1: Da violação do princípio licitatório da segregação de 

funções (corolário dos princípios constitucionais da legalidade, da 

impessoalidade e da moralidade, no que diz respeito, concretamente, 

à composição da comissão de avaliação, integrada por pessoas que 

compuseram e elaboraram o Edital de Convocação do Certame – Edital 

nº 85/2021 e nº 15/2022); E 

 

• FUNDAMENTO 2: Da afronta ao princípio licitatório da motivação 

administrativa (derivações, no caso concreto, dos princípios 

constitucionais da legalidade e da publicidade, em especial quanto 

à retomada do procedimento licitatório sem a adequada exposição dos 

motivos relacionados aos óbices indicados pela Diretoria de 

Integridade do próprio Ministério da Saúde). 

 

EM RESUMO, a denunciante (“Agência )pleiteia: 
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• PEDIDO A) seja recebida, processada e conhecida a presente 

denúncia/representação, uma vez preenchidos os requisitos de 

admissibilidade constantes do Artigo 53 a 55, da “Lei Orgânica do TCU” 

(Lei Federal nº 8.433/1992, “LO/TCU”), cumulado com os Artigos 235 e 

237, Inciso VII, do Regimento Interno (RI/TCU); e com o Art. 4º, caput 

e parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993 (“direito público 

subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento”), combinados 

com o Art. 1º, caput e § 2º da Lei Federal 12.232/2010 (aplicação 

complementar da Lei Federal nº 8.666/1993 às licitações e contratos 

administrativos que abarquem “serviços de publicidade prestados por 

intermédio de agência de propaganda”);  

• PEDIDO B) seja deferido, liminarmente, o pedido de concessão de medida 

cautelar, com fundamento no Artigo 276 do RI/TCU c/c PORTARIA SEGECEX-TCU 

nº 12/2016, sem oitiva prévia, a fim de que o Ministério da Saúde (órgão 

licitante) suspenda qualquer ato referente ao Edital nº 15/2022, até 

ulterior – e oportuna – deliberação a desta Colenda Corte de Contas;  

• PEDIDO C) seja determinada a oitiva do Ministério da Saúde para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto aos pressupostos da 

cautelar deferida e sobre as nulidades verificadas no procedimento 

licitatório referente ao Edital nº 15/2022, nos termos do § 3º, do artigo 

276, cumulado com inciso V, do artigo 250, do Regimento Interno/TCU; 

• PEDIDO D) sejam reconhecidas as nulidades indicadas nesta peça, assim 

como apontadas as irregularidades procedimentais e ilicitudes, com o 

objetivo de que os atos administrativos ora impugnados sejam 

definitivamente sustados; E 

• PEDIDO E) sejam realizadas as comunicações de praxe (RI/TCU, arts. 250 

a 252), assim como seja notificado o Ministério Público Federal (MPF) 

acerca dos fatos contidos nesta denúncia para que promova, ou não, a 

ação penal, nos termos da legislação aplicável (Lei Federal nº 

14.133/2021). 

 

 



                                                          
 

3 
 

 

 

I. DO CABIMENTO DESTA DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO: Suspensão e Sustação de 

Nulidades e Ilegalidades no contexto da “Fiscalização de Atos e 

Contratos” 

 

1.   A presente Denúncia/Representação apresenta lastro em 

suficientes indícios de nulidades insuperáveis, verificáveis, de plano, 

em certame decorrente dos Editais de Licitação nº 85/2021 e nº 15/2022, 

promovidos pelo Ministério da Saúde no âmbito do mesmo Processo 

Administrativo (nº 25000.021006/2021-84). 

 

2.   Tal atribuição de controle externo corresponde, 

induvidosamente, a uma das competências explicitamente atribuídas, pelo 

texto constitucional, ao Tribunal de Contas da União (TCU), em especial 

no que concerne a situações nas quais – tal como se descreverá adiante 

quanto ao caso concreto (vide SEÇÕES II e III, desta Denúncia) – haja 

nulidades e ilegalidades no procedimento licitatório em razão de atos 

administrativos impugnados que devam ser, de ofício, sustados. 

 

3.   O texto constitucional (CRFB/1988, art. 71, caput, Incisos IX, 

X e § 1º) assegura, inclusive, que o ato de sustação possa ser realizado 

pela própria Corte de Contas na hipótese específica de impugnação de 

atos administrativos (como é a hipótese sob exame, em oposição à situação 

peculiar da celebração de contratos), verbis: 

“Art. 71.  O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) 
IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara 
dos Deputados e ao Senado Federal; 
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso 
Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.” (CRFB/1988, 
sem os grifos e realces no original). 
 

4.   É induvidoso, ainda, o reconhecimento específico da jurisdição 

do TCU para hipóteses fático-normativas nos termos da alínea “b” do 
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Inciso I do Art. 41 da Lei Orgânica da Corte de Contas (Lei Federal nº 

8.243/1992, LO/TCU): 

“Art. 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o 
Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos 
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe, para tanto, em especial: 
I - acompanhar, pela publicação no Diário Oficial da União, ou por outro meio estabelecido 
no Regimento Interno: (...) 
b) os editais de licitação, os contratos, inclusive administrativos, e os convênios, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como os atos referidos no art. 38 desta Lei;” 
– (LO/TCU, sem os grifos e realces no original). 
 

5.   Nos termos da mesma Lei Orgânica (Lei Federal nº 8.243/1993, 

Art. 53), de imediato, é cabível a denúncia como instrumento a serviço 

dos particulares “para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante 

o Tribunal de Contas da União”. Essa condição já asseguraria, em tese, 

a legitimidade ativa da Agência Denunciante. 

 

6.   No caso específico do fato sob apuração, contudo, há de se 

invocar, ademais, o “direito público subjetivo à fiel observância do 

pertinente procedimento estabelecido” insculpido no art. 4º da Lei 

Federal nº 8.666/1993 (ainda em vigor e aplicável ao certame sob análise 

por disposição expressa – e com idêntica redação – nos respectivos Itens 

1.2, tanto do Edital originário, o EDITAL nº 85/2021 – DOCUMENTO 03, quanto 

do atual EDITAL nº 15/2022 – DOCUMENTO 04): 

 
 

7.    Desse modo, nos termos do Regimento Interno do TCU (RI/TCU, 

Artigos 234, 235 e 237, Inciso VII c/c 250 a 252 e 276), na condição de 

Agência de Propaganda participante do procedimento de licitação ora 

impugnado, a denunciante se enquadra, portanto, sob a categoria de pessoa 

titular de legitimidade para levar ao conhecimento da Corte de Contas 

irregularidades, ilicitudes e nulidades relacionadas ao certame. 

 

8.   Em CONCLUSÃO PRELIMINAR, com base nos dispositivos 

constitucionais, legais, regimentais e editalícios aplicáveis, esta 

denúncia/representação deve ser RECEBIDA, CONHECIDA e PROCESSADA. 
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II. DOS FATOS RELEVANTES: Fortes Indícios de Nulidades, Irregularidades 

e Ilegalidades no Procedimento Licitatório (Processo Administrativo 

nº 25000.021006/2021-84, do Ministério da Saúde) 

 

9.   A Coordenação-Geral de Material e Patrimônio da Subsecretaria 

de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva do Ministério da 

Saúde deflagrou procedimento licitatório, na modalidade concorrência, 

do tipo melhor técnica, para a contratação de serviços de publicidade 

prestados por intermédio de agência de propaganda (Processo 

Administrativo nº 25000.021006/2021-84). 

 

10.   Desse modo, no âmbito desse processo administrativo, em 26 de 

novembro de 2021, foi lançado, originalmente, o Edital de Licitação nº 

85/2021 – (EDITAL ORIGINÁRIO – DOCUMENTO 03). 

 

11.   Nessa versão originária (Edital nº 85/2021), o documento foi 

firmado, na mencionada data (26/11/2021), em conjunto, pelo então Chefe 

da Assessoria de Comunicação Social, o Sr. Patrick Leal Costa e pela 

então Coordenadora de Publicidade, a Sra. Ana Letícia Jacinto Monteiro, 

conforme se pode atestar pela cópia digital parcial do Edital (“print”), 

a seguir reproduzido:  
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12.   Ocorre que, em 05 de janeiro de 2022, por ocasião da Sessão 

Pública de Sorteio dos Membros da Subcomissão, integrante da Diretoria 

de Integridade do Ministério da Saúde, o Sr. Nilton C. J. Pereira, 

formulou impugnação no âmbito do procedimento licitatório  - conforme 

pode se verificar no “print” da Ata de Sorteio (PRIMEIRA ATA DE SORTEIO – 

DOCUMENTO 05), trecho do documento abaixo reproduzido (com destaque para 

os realces “em amarelo”, pela relevância e exemplaridade que representam 

para a argumentação específica que se apresentará em seguida – Vide 

Seção III desta Peça): 

 

13.   Da narrativa documentada na ata de sorteio acima transcrita, 

sobressaem, inicialmente, 2 (dois) fatos relevantes.  

 

14.   Primeiramente, como se observa do registro, houve impugnação, 

por iniciativa da própria Diretoria de Integridade do Ministério da 
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Saúde, quanto ao descumprimento do “Princípio de Segregação da Função” 

(FATO RELEVANTE 1). 

 

15.   Em segundo lugar, ato contínuo, a própria Comissão Especial de 

Licitação informou, por meio de Aviso aos licitantes (AVISO AOS LICITANTES 

SOBRE A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DOCUMENTO 06), a suspensão do 

procedimento licitatório (FATO RELEVANTE 2) e apresentou como motivação 

administrativa os elementos de convicção realçados “em amarelo” no 

“print” abaixo reproduzido. 

 
16.   A suspensão efetiva do procedimento licitatório foi 

formalizada ainda, na Edição do Diário Oficial da União (DOU) de 18 de 

janeiro de 2022 (Seção 3, Página 110 – PUBLICAÇÃO DO AVISO DE SUSPENSÃO NO DOU 

- DOCUMENTO 07): 

 

 

 



                                                          
 

8 
 

17.   Em 11 de fevereiro de 2022, foi publicada no DOU a Portaria nº 

129, de 10 de fevereiro de 2022 (Seção 2, Página 42 - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 

NO DOU - DOCUMENTO 08), a qual constituiu a Comissão Especial de Licitação, 

nos seguintes termos: 

 

18.   Perceba-se, da íntegra do documento acima reproduzido, que, em 

nenhum momento, se apresentou qualquer motivação específica quanto à 

retomada do procedimento licitatório. 

 

19.   Não obstante isso, em 14 de fevereiro de 2022, foi publicado, 

no DOU, o Aviso de Reabertura de Prazo (Seção 3, Página 142 - PUBLICAÇÃO 

DA AVISO DE REABERTURA DE PRAZO NO DOU - DOCUMENTO 09), sem que qualquer 

fundamentação ou motivação administrativa tenha sido, novamente, 

apresentada (FATO RELEVANTE 3). Veja-se: 
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20.   Ato contínuo, foi lançada a segunda versão (atual) do Edital 

de Licitação, no âmbito do mesmo Processo Administrativo (nº 

25000.021006/2021-84) em 02 de fevereiro de 2022, a saber: o Edital de 

Licitação nº 15/2022 – (EDITAL ATUAL – DOCUMENTO 04). 

 

21.   Nessa segunda versão (Edital nº 15/2022), o documento foi 

firmado (em 26/11/2021), em conjunto, pelas mesmas pessoas signatárias 

da versão originária, a saber: o Chefe da Assessoria de Comunicação 

Social, o Sr. Patrick Leal Costa e a Coordenadora de Publicidade, a Sra. 

Ana Letícia Jacinto Monteiro, conforme se pode atestar pela cópia digital 

parcial do Edital (“print”), a seguir reproduzido: 

 

 

 

22.   A título de encerramento desta narrativa, destaca-se que, a 

despeito da ausência de qualquer motivação específica para a retomada 

do procedimento licitatório e do fato de que o novo edital tenha sido 

elaborado pelos mesmos servidores da versão originária, em 11 de março 

de 2022, por ocasião da Sessão Pública de novo Sorteio dos Membros da 

Subcomissão, não foi realizada qualquer menção quanto ao atendimento, 

ou não, do Princípio da Segregação de Funções (FATO RELEVANTE 4) - conforme 

pode se verificar no “print” da Ata de Sorteio (SEGUNDA ATA DE SORTEIO – 

DOCUMENTO 10), trecho do documento abaixo reproduzido (com destaque para 
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os realces “em amarelo”, pela relevância e exemplaridade que representam 

para a argumentação específica que se apresentará em seguida – Vide 

Seção III desta Peça): 

 

23.   Por fim, a denunciante enfatiza como elemento decisivo a 

circunstância de que, conforme pode se verificar no próprio Sítio Oficial 

do Ministério da Saúde, o procedimento licitatório já conta com a 

divulgação da “Planilha de Avaliação da Proposta Técnica” (disponível 

em: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-

contratos/licitacoes/concorrencias/2021/arquivos/concorrencia-no-01-

2021-uasg-250110/planilha-de-resultados-completa - PLANILHA DE AVALIAÇÃO – 

DOCUMENTO 11), com divulgação da respectiva ordem de classificação. 

 

24.   Ao momento da apresentação desta denúncia, o procedimento 

licitatório se encontra na fase recursal para a apresentação de 

impugnações dos licitantes aos recursos apresentados em relação a tal 

planilha. 

 

25.   Nota-se, por conseguinte, que a fase administrativa de tal 

procedimento indica a iminência de celebração de contrato decorrente de 

certame licitatório ora questionado junto ao Egrégio Tribunal de Contas 

da União (FATO RELEVANTE 5). 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes/concorrencias/2021/arquivos/concorrencia-no-01-2021-uasg-250110/planilha-de-resultados-completa
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes/concorrencias/2021/arquivos/concorrencia-no-01-2021-uasg-250110/planilha-de-resultados-completa
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes/concorrencias/2021/arquivos/concorrencia-no-01-2021-uasg-250110/planilha-de-resultados-completa
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26.  Eis, em síntese, a exposição e a comprovação dos 5 (cinco) 

FATOS RELEVANTES, os quais exprimem fortes indícios de nulidades, 

irregularidades e ilegalidades no âmbito do procedimento licitatório sob 

exame desta Colenda Corte de Contas (Processo Administrativo nº 

25000.021006/2021-84, do Ministério da Saúde). 

 

27.   Para fins de clareza e objetividade desta denúncia, na próxima 

SEÇÃO (III), será desenvolvida, de modo minudente quanto a cada um desses 

fatos relevantes, a pertinente e argumentação referente aos fundamentos 

jurídicos e normativos que embasam a indicação de tais vícios. 

 

 

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SUSPENSÃO DO CERTAME: VIOLAÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES E DA MOTIVAÇÃO 

 

 

28.    Consoante o Item 1.2 do Edital nº 15/2022: “(...) os serviços 

serão realizados na forma de execução indireta, sob a égide da Lei nº 

12.232/2010, mediante a aplicação, de forma complementar, das Leis nº 

4.680/1965, e nº 8.666/1993” (sem o destaque no original). 

   

29.   Em primeiro lugar, no âmbito de Processo de Licitação e de 

Contratação Pública (Processo Administrativo nº 25000.021006/2021-84, 

do Ministério da Saúde, os atos administrativos devem, além de estar 

estritamente vinculado ao Edital, atender ao requisito legal de “fiel 

observância do pertinente procedimento”, nos termos da legislação de 

Regência” (Lei Federal nº 8.666/1993, art. 41 c/c art. 4º). 

 

30.    Ademais, a Administração Pública licitante – no caso, o 

Ministério da Saúde – tem como obrigação a devida motivação dos atos 

administrativos, a qual figura como princípio geral do processo 

administrativo, nos termos do art. 4º da Lei Federal 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999 (“Lei de Processo Administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal”). 
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31.   No caso do Processo Administrativo de Licitação, verificam-se 

ambos vícios gerais com relação à tramitação do procedimento licitatório. 

 

32.   Desse modo, o certame deve ser imediatamente suspenso, assim 

como os atos administrativos nulos e destituídos de adequada motivação 

desconstituídos/reformados/sustados com base em 3 (três) fundamentos 

jurídicos específicos (detalhados e desenvolvidos nos tópicos das seções 

seguintes):  

• FUNDAMENTO 1: Da violação do princípio da segregação de funções; E 

• FUNDAMENTO 2: Da afronta ao princípio da motivação administrativa. 

 

III.A – FUNDAMENTO 1: Da violação do princípio licitatório da segregação 

de funções (“PRIMEIRA ATA DE SORTEIO”) 

 

33.   Do ponto de vista conceitual, nos termos do MANUAL DO ORDENADOR DE 

DESPESAS, elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)1, 

cujas premissas foram confessadamente retiradas do MANUAL DE AUDITORIA DO 

TCU – PORTARIA Nº 63/1996, de 27 de fevereiro de 1996, o princípio da 

segregação de funções pode ser entendido enquanto “mecanismo de controle 

interno da Administração Pública, materializado por meio da separação 

de funções de autorização, aprovação, execução, controle e 

contabilização exercida nas atividades administrativas.”  

 

34.   Definição aproximada da noção de segregação de funções é 

extraído ainda do Manual SIAF2 nº 020315, mais especificamente no Item 

                                                             
1 A íntegra está disponível na Página Oficial do Conselho Nacional do Ministério 

Público:  https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-

controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-

despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-pessoas/segregacao-de-funcoes-como-

distribuir-

atividades?highlight=WyJzZWdyZWdhXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsImZ1blx1MDBlN1x1MDBmNWVz

Il0= - (acesso em 24 de maio de 2022). 
2 A íntegra do MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL 

está disponível em: http://manualsiafi.tesouro.gov.br/– (acesso em 24 de maio 

de 2022). 

https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-pessoas/segregacao-de-funcoes-como-distribuir-atividades?highlight=WyJzZWdyZWdhXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsImZ1blx1MDBlN1x1MDBmNWVzIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-pessoas/segregacao-de-funcoes-como-distribuir-atividades?highlight=WyJzZWdyZWdhXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsImZ1blx1MDBlN1x1MDBmNWVzIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-pessoas/segregacao-de-funcoes-como-distribuir-atividades?highlight=WyJzZWdyZWdhXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsImZ1blx1MDBlN1x1MDBmNWVzIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-pessoas/segregacao-de-funcoes-como-distribuir-atividades?highlight=WyJzZWdyZWdhXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsImZ1blx1MDBlN1x1MDBmNWVzIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-pessoas/segregacao-de-funcoes-como-distribuir-atividades?highlight=WyJzZWdyZWdhXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsImZ1blx1MDBlN1x1MDBmNWVzIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-pessoas/segregacao-de-funcoes-como-distribuir-atividades?highlight=WyJzZWdyZWdhXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsImZ1blx1MDBlN1x1MDBmNWVzIl0=
http://manualsiafi.tesouro.gov.br/
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8.1.1, que preconiza: “A segregação de funções consiste em princípio 

básico de controle interno administrativo que separa, por servidores 

distintos, as funções de autorização, aprovação, execução, controle e 

contabilidade”. 

 

35.    No âmbito da jurisdição do TCU, é emblemática a definição 

contida no Acórdão nº 5.615/2008, a 2º Câmara do TCU preconizou que o 

princípio da segregação de funções “consiste na separação de funções de 

autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das 

operações, evitando o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor” 

(Acórdão nº 5.615/2008 – TCU -2ª Câmara. Relator: Ministro Raimundo 

Carreiro. Brasília, 4 de dezembro de 2008. Diário Oficial da União, 8 

de dez. 2008). 

 

36.   Desse modo, diante dos parâmetros jurisprudenciais acima 

transcritos, podem-se elencar como objetivo da segregação de funções: 

(1) a materialização do controle interno de legalidade dos atos da 

Administração Pública (a denominada “autotutela administrativa”); (2) 

coibir o excesso de poder e/ou desvios de finalidades, diante da 

concentração de poder em apenas um mesmo agente público; e (3) garantia 

de impessoalidade e eficiência na atuação administrativa, pela 

especialização interna de funções administrativas, por meio de 

instrumentos de idoneidade funcional e de desconcentração 

administrativa, entre outros. 

 

37.   Desta forma, conforme salienta a doutrina de Magno Antônio da 

Silva3, a existência deste princípio, de maneira implícita, e a sua 

aplicação ostensiva pelo TCU se verifica, há muito, em nosso ordenamento 

jurídico. 

                                                             
 
3 SILVA, Magno Antônio. “O princípio da segregação de funções e sua aplicação 

no controle processual das despesas: uma abordagem analítica pela ótica das 

licitações públicas e das contratações administrativas”. Revista do TCU. 

Set/dez 2013. Págs. 38/51. Artigo disponível em: 

https://www.licitacao.online/sites/default/files/68-texto_do_artigo-130-1-10-

20150916.pdf - (acesso em 24 de maio de 2022). 

https://www.licitacao.online/sites/default/files/68-texto_do_artigo-130-1-10-20150916.pdf
https://www.licitacao.online/sites/default/files/68-texto_do_artigo-130-1-10-20150916.pdf
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38.   Por conseguinte, é de se concluir que tal principiologia, 

apesar de não expresso em leis (em sentido estrito), já fazia parte do 

dia-a-dia da Administração Pública, e, conforme se detalhará em situações 

específicas bastante similares ao caso sob exame, em inúmeras 

oportunidades o Tribunal de Contas da União já apresentou considerações 

sobre a noção normativa de segregação de funções. 

 

39.   Realizados esses esclarecimentos conceituais iniciais, 

conforme se indica nos tópicos seguintes, observa-se que tal noção se 

amolda, perfeitamente, às situações irregulares e ilegítimas verificadas 

no caso concreto.  

 

40.   Da simples leitura da PRIMEIRA ATA DE SORTEIO (DOCUMENTO 05), denota-

se que houve explícita e específica impugnação, por iniciativa da própria 

Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde, quanto ao descumprimento 

do “Princípio de Segregação da Função” (FATO RELEVANTE 1), a qual foi 

narrada nos seguintes termos, verbis: 

“(...). O senhor Nilton C J Pereira, CPF: 012.852.597-80, da Diretoria de Integridade do 
Ministério da Saúde pediu a palavra para saber como foi feita a análise dos nomes indicados 
e se foram observados os critérios e requisitos para a indicação dos nomes. O Presidente da 
Comissão Especial de Licitação informou que os critérios constam nos autos e os nomes foram 
indicados e avaliados pela Assessoria de Comunicação deste Ministério. Ao tempo em que o 
Senhor Nilton C J Pereira, CPF: 012.852.597-80 solicitou a impugnação dos nomes indicados 
pela Ascom, em face de não ter sido observado o Princípio da Segregação de Função. O 
Senhor Marcos Vinícius, CPF: 702.120.401-97, integrante da Ascom argumentou que a escolha 
dos membros está de acordo com a Lei nº 12.232/2010, bem como com a Instrução Normativa 
da SECOM. Que a publicação da Subcomissão Técnica seguiu os ritos impostos pela lei taxando 
o prazo legal para a impugnação e que após o sorteio dos nomes a impugnação realizada pelo 
Senhor Nilton demonstra-se intempestiva. E que a avaliação dos nomes indicados foi realizada 
pela Chefia da ASCOM e encaminhada à SAA. Por esse motivo entende não haver óbice que 
impeça a continuidade da publicação junto ao meio oficial. (...)” (Transcrição de excerto da 
PRIMEIRA ATA DE SORTEIO – Documento 05, sem os destaques no original). 
 

41.   Note-se, ainda, que apesar da argumentação apresentada por 

integrante da Assessoria de Comunicação do Ministério (ASCOM), o Sr. 

Marcos Vinícius, ato contínuo, a própria Comissão Especial de Licitação 

informou, por meio de Aviso aos licitantes (AVISO – DOCUMENTO 06), a 

suspensão do procedimento licitatório (FATO RELEVANTE 2). 
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42.   A ocorrência de impugnação quanto à violação ao princípio 

licitatório da segregação de funções (o qual passou a contar, inclusive, 

com previsão expressa no caput do Art. 5º da atual Lei Federal nº 

14.133/2021) é inconteste. 

 

43.   Trata-se, portanto, de vício que, segundo a própria 

Administração licitante, apresenta risco aos princípios constitucionais 

da legalidade, da impessoalidade e da moralidade dos procedimentos. 

 

44.   Fixada essa premissa inicial, cabe perguntar: essa alegada 

nulidade foi devidamente suplantada e/ou saneada pela Administração no 

âmbito do Processo Administrativo sob exame (Processo Administrativo nº 

25000.021006/2021-84, do Ministério da Saúde)?  

 

45.   A resposta é negativa. 

 

46.   Para além dos vícios de motivação que serão expostos nos 

tópicos da próxima SUBSEÇÃO (III.B, referente ao SEGUNDO FUNDAMENTO), dos 

elementos disponibilizados aos licitantes e publicizados pelo órgão 

responsável pela licitação no âmbito do Ministério da Saúde (a saber:  

a Coordenação-Geral de Material e Patrimônio da Subsecretaria de Assuntos 

Administrativos da respectiva Secretaria Executiva), sequer é possível 

cogitar a superação inequívoca dessa impugnação suscitada por 

representante da Diretoria de Integridade do Ministério. 

 

47.   Do ponto de vista da jurisdição do TCU, a análise da violação 

de situações que desrespeitam a segregação de funções já é reconhecida 

a considerável tempo na jurisdição desta Colenda Corte de Contas. 

 

48.   Dito de outro modo, antes mesmo da explicitação legislativa de 

tal principiologia – que já era considerada implícita e cogente – pelo 

art. 5º da Lei Federal nº 14.133/20214 (a denominada “Nova Lei de 

                                                             
4 Dispõe o Art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021: “Art. 5º Na aplicação desta 

Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade 

administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, 
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Licitações), o TCU já aplicava, sistematicamente, tais conceitos e 

definições para a padronização das iniciativas de controle interno e 

externo na Administração Pública Federal. 

 

49.   A título meramente exemplificativo, vejam-se os seguintes 

precedentes (todos prolatados em momento anterior ao início da vigência 

da Lei Federal nº 14.133/2021): 

• PRECEDENTE 1:o Acórdão nº 5.840/2012-TCU, em que a Colenda 2ª Camara 

alertou que “(...) deve-se evitar a nomeação de mesmos servidores 

para atuar, nos processos de contratação, como requisitante, 

pregoeiro ou membro de comissão de licitação, fiscal de contrato e 

responsável pelo atesto da prestação de serviço ou recebimento de 

bens, em respeito ao princípio da segregação de funções.”; 

• PRECEDENTE 2: o Acórdão nº 38/2013-TCU, em que a mesma 2ª Câmara 

determinou à Autoridade Administrativa submetida ao Controle 

Externo, o estabelecimento de: “(...) critérios para seleção dos 

servidores que recebem e atestem bens e serviços, de forma a evitar 

que eles exerçam outras atividades incompatíveis, tais como 

ordenador de despesa, pregoeiro, membros das comissões de licitação 

e responsável pelo almoxarifado”; e, por fim, 

• PRECEDENTE 3: o Acórdão nº 747/2013-TCU, em que o Plenário do TCU 

impôs à Administração a realização de “(...) segregação de funções, 

quando da realização dos processos de aquisição de bens e serviços, 

em observância às boas práticas administrativas e ao fortalecimento 

de seus controles internos, de forma a evitar que a pessoa 

responsável pela solicitação participe da condução do processo 

licitatório, integrando comissões de licitações ou equipes de apoio 

nos pregões.” 

 

                                                             
da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento 

objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da 

proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento 

nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 

de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)”. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2021/lei/L14133.htm - acesso em 24 de maio de 2022). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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50.  Diante desse consistente rol de precedentes, denota-se que o 

princípio da segregação de funções, em que pese expresso apenas na nova 

lei de licitações e contratos administrativos, corresponde em 

principiologia concretizado em diversas normas da ordem jurídica em 

vigor. 

 

51.   Exatamente por isso, cada uma das recomendações 

administrativas e orientações de interpretação contidas nos precedentes 

acima transcritos deveriam ter servido – mas sequer foram cogitadas para 

a atuação da Administração Pública no caso sob análise, conforme se 

aprofundará adiante quanto à total ausência de motivação administrativa 

da reabertura do prazo licitatória.  

 

52.   A violação do princípio licitatório da segregação de funções 

materializa-se, ainda, como corolário do princípio constitucional da 

impessoalidade, no que diz respeito, concretamente, à composição da 

comissão de avaliação, integrada por pessoas que compuseram e elaboraram 

o Edital de Convocação do Certame (Edital nº 85/2021 e nº 15/2022) – 

destaca-se no ponto a assinatura dos servidores Ana Letícia Jacinto 

Monteiro; e Patrick Leal Costa (conforme se verifica da simples 

conferência das assinaturas apostas aos documentos de convocação 

editalícia – ambos devidamente reproduzidos na SEÇÃO II – FATOS RELEVANTES, 

integrante desta Peça). 

 

53.   Em conclusão a este tópico de argumentação, conclui-se que a 

violação cabal – tal como verificada neste caso concreto sob exame – do 

princípio licitatório da segregação, além de se constituir em forte 

indício de ilegalidade e fonte de declaração de nulidade de atos 

administrativos, afeta a própria idoneidade do membro da comissão 

sorteada (o qual não somente poderia, como deveria ser tido como impedido 

e/ou, ainda, se declarar enquanto suspeito), com o comprometimento da 

lisura, da transparência e, sobretudo, da impessoalidade e da moralidade 

no âmbito do procedimento da licitação. 
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III.B – FUNDAMENTO 2: Da afronta ao princípio licitatório da motivação 

administrativa 

 

54.   A devida motivação administrativa corresponde a um elemento de 

legitimação da atuação do Poder Público. 

 

55.   Trata-se, portanto de um princípio administrativo transversal 

que visa a aperfeiçoar os atos administrativos, as políticas públicas e 

os procedimentos por meio dos quais o Estado desempenha suas funções. 

 

56.   Para a situação concreta sob exame, o  Art. 50, caput, Inciso 

VIII c/c §§ 1º e 3º, da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

(a “Lei de Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal”) corresponde a dispositivos basilares, para fins de definição 

dos marcos normativos incidentes para o controle da atuação 

administrativa verificada na hipótese do procedimento licitatório em 

curso perante o Ministério da Saúde (Processo Administrativo nº 

25000.021006/2021-84, a que se vinculam tanto os Editais nº 85/2021 e 

nº 15/2022, quanto a Contratação Pública nº 1/2022), verbis: 

CAPÍTULO XII 
DA MOTIVAÇÃO 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 
(...) 
VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 
§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato. 
(...) 
§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará 
da respectiva ata ou de termo escrito. 

 

57.   A suspensão de ato administrativo, portanto, deve ser 

acompanhada de motivação explícita, clara e congruente. 

 

58.   Na hipótese concreta sob verificação deste Tribunal de Contas, 

conforme já foi possível argumentar, o ato originário de suspensão se 

mostrou devidamente motivado, consubstanciado, em conjunto, pelos 
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seguintes atos: a PRIMEIRA ATA DE SORTEIO; o AVISO DE SUSPENSÃO AOS LICITANTES, 

assim como na correspondente PUBLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO NO DOU (como 

atestam, respectivamente, os DOCUMENTOS 05, 06 e 07). 

 

59.   A mesma avaliação, contudo, não se aplica ao ato de reabertura 

do prazo licitatório – o qual além de não apresentar qualquer motivação, 

também não se reportou a qualquer “declaração de concordância com 

fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas 

que, neste caso, serão parte integrante do ato”. 

 

60.   Desse modo, como se demonstrará a seguir, há, nos autos do 

processo administrativo, um problema motivação intrinsecamente ligado a 

uma notória falta de transparência e de publicidade. 

 

61.   Da narrativa contida na SEÇÃO Anterior (SEÇÃO II – FATOS 

RELEVANTES), depreende-se que o procedimento licitatório foi retomado 

(DOCUMENTOS 08 E 09), sem que houvesse qualquer apresentação e/ou 

publicação da decisão – nem tampouco dos elementos de motivação 

empregados pela Administração Pública licitante – a respeito da 

impugnação realizada por integrante da Diretoria de Integridade do 

próprio Ministério da Saúde em face dos integrantes dos membros da 

subcomissão inicialmente sorteada (PRIMEIRA ATA DE SORTEIO – DOCUMENTO 05). 

 

62.   O único elemento temporal objetivo que permite certeza 

documental e administrativa é o de que, em menos de um mês, o Ministério 

da Saúde suspendeu o procedimento licitatório (PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO 

NO DOU, em 18 de janeiro de 2022 – DOCUMENTO 06), para, em 14 de fevereiro 

seguinte, promover a PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REABERTURA DE PRAZO NO DOU (DOCUMENTO 

09). 

 

63.   Registra-se, ainda que, antes mesmo da divulgação da reabertura 

(a qual ocorreu, uma vez mais, sem a exposição de quaisquer motivos 

legais ou fáticos), o Ministério da Saúde fez publicar a PORTARIA DE 

CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO NO DOU (Portaria nº 129, de 10 de 

fevereiro de 2022 (DOU de 11 de janeiro de 2022 – Seção 2, Página 42, 
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DOCUMENTO 08), a qual tornou público o AVISO DE NOVO SORTEIO DOS MEMBROS DA 

SUBCOMISSÃO TÉCNICA,  a ser realizado em 11 de março de 2022 (DOCUMENTO 12 – 

DOU de 22 de fevereiro de 2022, Seção 3, Página 111), nos seguintes 

termos:  

 

64.   Denota-se que todos os 6 (seis) nomes de integrantes do 

Ministério da Saúde (realçados em “amarelo” na reprodução – “print” 

acima), já haviam figurado na PRIMEIRA ATA DE SORTEIO (DOCUMENTO 04), conforme 

pode se verificar por contagem simples dos nomes de integrantes internos 

listados destacados – também em “amarelo” no “print” abaixo: 

 

65.   A rigor, em mero balançar de olhos, constata-se a pura e mera 

reprodução dos mesmos integrantes da comissão anteriormente designada, 

sem que houvesse qualquer alusão às impugnações realizadas por membro 
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da Diretoria de Integridade a título do atendimento do Princípio da 

Segregação de Funções. 

 

66.   No que concerne especificamente à motivação administrativa 

cujas razões deveriam ser vinculantes para o procedimento licitatório 

em questão, a própria Comissão Especial de Licitação informou, por meio 

de Aviso aos licitantes (AVISO – DOCUMENTO 06), a suspensão do procedimento 

licitatório (FATO RELEVANTE 2) e apresentou como motivos administrativas 

os seguintes elementos de convicção e decisão (vide a esquematização de 

tais motivos indicadas, na própria transcrição abaixo, entre colchetes 

“[]”): 

 “(...), após o pedido de impugnação levantado pela unidade de Integridade do Ministério 
da Saúde conforme ata de realização do sorteio [Motivação Administrativa 1], que tem por 
objetivo assegurar a integridade dos atos praticados no âmbito desta Pasta Ministerial 
[Motivação Administrativa 2], entende-se que tal pedido gera efeito suspensivo em relação 
à continuidade dos trâmites relativos ao sorteio da Subcomissão [Motivação Administrativa 
3], visando a preservar os princípios básicos norteadores da Administração Pública, no que 
tange à legalidade, impessoalidade e moralidade dos procedimentos [Motivação 
Administrativa 4]. Dessa forma, logo seja decidida a questão em apreço, será dada 
publicidade dos atos subsequentes [Motivação Administrativa 5].” – (Transcrição de excerto 
do AVISO – Documento 05, sem os destaques no original). 
 

67.   O primeiro fator que exsurge como não saneado [Motivação 

Administrativa 1], diz respeito a aspecto já sinalizado no SUBSEÇÃO ANTERIOR 

(SUBSEÇÃO III.A – PRIMEIRO FUNDAMENTO), a saber: a existência incontroversa 

impugnação quanto à violação ao princípio licitatório da segregação de 

funções. 

 

68.   Diante da ausência de qualquer publicidade quanto aos motivos 

da reabertura, de igual modo, a Motivação Administrativa 2 sugere que, 

em concreto, não é possível assegurar a integridade dos atos praticados. 

 

69.   Enquanto não saneada tal questão de integridade, portanto, a 

Motivação Administrativa 3 suscita o óbice que o procedimento deveria 

ter se mantido suspenso. 

 

70.   Com referência à quarta motivação [Motivação Administrativa 

4], portanto, subsistem, por outro lado, vícios que, segundo a própria 
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Administração licitante, apresentam risco aos princípios constitucionais 

da legalidade, da impessoalidade e da moralidade dos procedimentos. 

 

71.   Por fim, ainda que fossem superados todos os óbices das 4 

(quatro) motivações anteriores, a Motivação Administrativa 5 

remanesceria imponente: em nenhum momento foi dada publicidade às razões 

que deram ensejo à retomada do procedimento licitatório, assim como à 

justificativa para a reabertura de prazo. 

 

72.  Denota-se que todas e cada uma das 5 (cinco) Motivações 

Administrativas inicialmente adotadas pela própria Administração Pública 

foram manifestamente ignoradas. 

 

73.   Tais elementos de legitimação (material e procedimental), a 

rigor, deveriam servir de marcos norteadores da tomada de decisão – 

ocorre que, no caso concreto, nenhuma dessas referências de devido 

processo legal foi levada a sério. 

 

74.   Esse contexto administrativo, em especial quanto à retomada do 

procedimento licitatório sem a adequada exposição dos motivos, além de 

constituir em possível fraude à licitação, compromete o atendimento dos 

princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da 

publicidade e do devido processo legal. 

 

75.    Em caráter conclusivo a este SEGUNDO FUNDAMENTO, é imperioso 

reconhecer a afronta ao princípio da motivação administrativa, assim 

como a correspondente nulidade desde a reabertura do prazo licitatório, 

por manifesta ausência de indicação – e da publicação – motivos 

administrativos que seriam aptos a afastar os fundados indícios de 

violação à segregação de funções, tal como indicada pela Diretoria de 

Integridade do Ministério. 

 

76.    Eis, em conjunto, a exposição detalhada dos 2 (dois) 

fundamentos jurídicos que conferem plausibilidade jurídica à presente 

denúncia para que seja determinada a nulidade do ato administrativo de 



                                                          
 

23 
 

reabertura do procedimento licitatório – o qual deve ser, liminarmente, 

suspenso (conforme argumentação apresentada, adiante, na SEÇÃO IV) e, 

quanto à sua tramitação, devidamente saneado para a devida sustação das 

irregularidades e ilegalidades verificadas para  a oportuna superação 

dos óbices indicados por esta Peça. 

 

IV. DA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E DO PERIGO DA DEMORA QUANTO À IMEDIATA 

SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO: CASO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR 

(ATENDIMENTO INTEGRAL AOS REQUISITOS DO ART. 276 RI/TCU E DA PORTARIA 

SEGECEX/TCU Nº 12/2016) 

 

77.  Diante dos fortes indícios fáticos e dos consistentes 

argumentos jurídicos comprovados e desenvolvidos nas SEÇÕES II E III desta 

peça, há de se invocar, por fim, a incidência da Portaria do Secretário 

Geral de Controle Externo (SEGECEX) nº 12, de 27 de junho de 2016.  

 

78.   Trata-se de documento normativo, de caráter procedimental e 

institucional que consolida entendimentos sobre a apresentação de 

denúncias e representações e aprova orientações para autuação, instrução 

e exame de tais expedientes no âmbito do TCU. 

 

79.   Uma vez devidamente caracterizado o cabimento desta Egrégia 

Corte de Contas (vide SEÇÃO I, supra), incumbe ao 

denunciante/representante comprovar o atendimento integral dos 

requisitos para a aplicação de medidas cautelares, a saber: (a) a 

“plausibilidade jurídica”; e (b) o “perigo da demora”, conforme se 

argumenta a seguir. 

 

80.   Quanto à adaptação de tais conceitos originários do direito 

processual aos procedimentos, processos e peculiaridades da Corte de 

Contas, a PORTARIA-SEGECEX nº 12/2016 define plausibilidade jurídica 

enquanto “a probabilidade de existência de grave infração à norma de 

natureza financeira, orçamentária, patrimonial, contábil ou operacional, 

incluindo o dano ao Erário, em matéria de competência do Tribunal de 

Contas da União”. 
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81.   Quanto ao reconhecimento da plausibilidade jurídica em 

concreto, portanto, é forçoso reconhecer o dano à lisura do procedimento 

licitatório em razão de atos administrativos ilegítimos que, a um só 

tempo, violaram os princípios licitatórios da segregação de funções e 

da devida motivação administrativa (devido processo legal substantivo e 

processual). 

 

82.   O perigo da demora, por sua vez, “corresponde ao risco de 

ineficácia da decisão de mérito do Tribunal, considerando o fim público 

a que ela deve atender, e não à possibilidade de que a decisão de mérito 

não seja útil ao interessado, denunciante ou representante”. 

 

83.   Esta é, exatamente, a hipótese denunciada por esta Peça, uma 

vez que se apresenta situação de iminência da celebração de contrato 

decorrente de certame licitatório questionado junto ao Tribunal.  

 

84.   Tal situação, inclusive, é relativamente comum na 

jurisprudência do TCU e, a título meramente exemplificativo, menciona-

se o Acórdão TC-007.626/2015, o qual analisou situação procedimental 

bastante similar à verificável no certame licitatório sob exame. 

 

85.   Mais do que a mera probabilidade da existência de 

irregularidade e/ou de fraude à licitação/contrato, a ,,,,, enumerou as 

razões que demonstram e comprovam que houve irregularidade quanto a 

princípios constitucionais basilares (em especial, legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade), assim como a normas 

principiológicas incidentes nos procedimentos licitatórios (segregação 

de funções e motivação administrativa). 

 

86.   É verificável, de plano, portanto a relevância jurídica da 

questão, a qual ainda é reforçada pelos expressivos valores envolvidos 

na mencionada Contratação Pública nº 1/2021.  
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87.   Consoante o Item 3.1 do Edital 15/2022 (DOCUMENTO 4), os recursos 

financeiros previstos e já incluídos na execução orçamentária deste ano 

é da ordem de R$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais), 

verbis: 

 

88.   De modo complementar, a não suspensão do procedimento 

licitatório poderá acarretar sérios prejuízos para o Erário Federal, 

porquanto assume-se o risco de se perfectibilizar o negócio jurídico 

para a prestação de serviços públicos que estarão sujeitos a futura 

anulação por infringência frontal a diversas normas públicas de sede 

constitucional e legal.  

 

89.   Também se caracteriza-se, portanto, na espécie o perigo na 

demora reverso. 

 

90.   O “perigo da demora” está, por sua vez, caracterizado, uma vez 

que o certame se encontra em fase final de recursos para contestação do 

resultado final, desde 24 de maio de 2022 – ou seja, prestes a ser 

homologado, podendo a contratação irregular, nula e ilegítima ocorrer a 

qualquer momento.  

   

91.   Tais elementos, em conjunto, apenas reforçam a configuração da 

urgência e da relevância da questão submetida ao controle externo, em 

consonância com a consagrada jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União.  

 

92.   Nem se cogite, por último, que o TCU estaria impossibilitado 

de deferir pedido de concessão de medida cautelar, sem oitiva prévia, 

com fulcro no art. 276 do Regimento Interno/TCU, a fim de que o Ministério 

da Saúde suspenda qualquer ato referente ao procedimento licitatório da 
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Contratação Pública nº 1/2021 (Edital nº 15/2022, Processo 

Administrativo nº 25000.021006/2021-84), até ulterior deliberação a 

desta Corte de Contas. 

 

93.  A possibilidade, portanto, de suspensão cautelar de atos 

administrativos ilegítimos em sede de procedimento licitatório encontra 

respaldo em normas constitucionais, legais, regimentais e, ademais, na 

própria jurisprudência consagrada pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF). 

 

94.   No âmbito da jurisdição desta Colenda Corte de Contas (TCU), 

vale aludir, inclusive, a recente decisão monocrática da lavra do 

Ministro Bruno Dantas, datada de 25 de março de 2022, que, também em 

sede de Denúncia-Representação, deferiu o pedido de concessão de medida 

cautelar para determinar a suspensão de procedimento licitatório em 

tramitação perante a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e Parnaíba (CODEVASF).  

 

95.   Frisa-se, ademais, que o Plenário do TCU referendou o 

deferimento da liminar pelo Relator nos autos desse precedente (Processo 

003.862/2022-4, Representação). 

 

96.   No contexto da jurisprudência do STF, vale transcrever a Ementa 

do Acórdão do Pleno do STF no julgamento de mérito do Mandado de Segurança 

(MS) nº 24.510/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, o qual 

consagrou os poderes cautelares do TCU, nos termos das competências 

legais estipuladas pelos Arts. 4º e 113, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 

8.666/1993, assim como pelo Art. 276 do RI/TCU. Veja-se: 

“PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. 

CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de licitação têm direito à 

fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa 

ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido 

e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de 

licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), 

examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, 

possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e 
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garantir a efetividade de suas decisões). 3- A decisão encontra-se fundamentada nos 

documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao 

contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem. (STF, MS 24.510/DF, 

Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, acórdão majoritário, julgado em 19/11/2003, 

DJ 19/03/2004, sem os destaques no original). 

97.   Com base nesses elementos normativos e jurisprudenciais (do 

TCU e do STF), em conclusão a este tópico, a C......pleiteia, 

primeiramente, o deferimento da medida cautelar ora pleiteada, para que 

se promova a imediata suspensão do procedimento licitatório, nos termos 

do arts. 276 do RI/TCU c/c PORTARIA SEGECEX-TCU nº 12/2016. 

 

IV.CONCLUSÕES FINAIS E PEDIDOS 

 

 

98.   Confiante na realização da justiça por meio do Controle Externo 

a ser desempenhado pelo Egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), a 

denunciante pleiteia o conhecimento dos elementos fáticos, documentais 

e jurídicos veiculados pela presente DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO, de modo a 

que seja determinada, por fim, a sustação dos atos administrativos 

ilegítimos verificados no âmbito do Processo Licitatório (Processo 

Administrativo (Processo Administrativo nº 25000.021006/2021-84). 

 

99.   Como se não bastasse tal diagnóstico, em relação aos vícios 

indicados quanto ao procedimento licitatório, foi possível comprovar em 

cada um dos 2 (dois) fundamentos jurídicos da Terceira Seção desta peça, 

são patentes as ilegitimidades materiais e normativas realizadas no 

âmbito do certame em questão, em observância estrita aos princípios 

licitatórios da segregação de funções, da motivação, assim como os 

princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade e da publicidade (CRFB/1988, art. 37, caput). 

 

100.   Por fim, EM RESUMO, a denunciante AGÊNCIA .....pleiteia: 

• PEDIDO A) seja recebida, processada e conhecida a presente 

denúncia/representação, uma vez preenchidos os requisitos de 

admissibilidade constantes do Artigo 53 a 55, da “Lei Orgânica do TCU” 

(Lei Federal nº 8.433/1992, “LO/TCU”), cumulado com os Artigos 235 e 
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237, Inciso VII, do Regimento Interno (RI/TCU); e com o Art. 4º, caput 

e parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993 (“direito público 

subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento”), combinados 

com o Art. 1º, caput e § 2º da Lei Federal 12.232/2010 (aplicação 

complementar da Lei Federal nº 8.666/1993 às licitações e contratos 

administrativos que abarquem “serviços de publicidade prestados por 

intermédio de agência de propaganda”);  

• PEDIDO B) seja deferido, liminarmente, o pedido de concessão de medida 

cautelar, com fundamento no Artigo 276 do RI/TCU c/c PORTARIA SEGECEX-TCU 

nº 12/2016, sem oitiva prévia, a fim de que o Ministério da Saúde (órgão 

licitante) suspenda qualquer ato referente ao Edital nº 15/2022, até 

ulterior – e oportuna – deliberação a desta Colenda Corte de Contas;  

• PEDIDO C) seja determinada a oitiva do Ministério da Saúde para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto aos pressupostos da 

cautelar deferida e sobre as nulidades verificadas no procedimento 

licitatório referente ao Edital nº 15/2022, nos termos do § 3º, do artigo 

276, cumulado com inciso V, do artigo 250, do Regimento Interno/TCU; 

• PEDIDO D) sejam reconhecidas as nulidades indicadas nesta peça, assim 

como apontadas as irregularidades procedimentais e ilicitudes, com o 

objetivo de que os atos administrativos ora impugnados sejam 

definitivamente sustados; E 

• PEDIDO E) sejam realizadas as comunicações de praxe (RI/TCU, arts. 250 

a 252), assim como seja notificado o Ministério Público Federal (MPF) 

acerca dos fatos contidos nesta denúncia para que promova, ou não, a 

ação penal, nos termos da legislação aplicável (Lei Federal nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, a vigente “Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos”). 

 

101.   Nestes termos, pede deferimento. 

 

Brasília, 24 de maio de 2021 (terça-feira). 

OAB/ 

ROL DE DOCUMENTOS QUE INSTRUEM ESTA DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO 
DOC. 01 – DENUNCIANTE/REPRESENTANTE 
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25000.021006/2021-84) 
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Processo Administrativo nº 25000.021006/2021-

84) 

DOC. 06 

AVISO AOS LICITANTES SOBRE A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO 
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(Datada de 11 de março de 2022 – Concorrência 
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