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Procuradoria Geral, 28 de junho de 2016. 
 

CONSULTAS OBRIGATÓRIAS EM LICITAÇÕES 
E CONTRATAÇÕES DIRETAS 

(Atualização do Informativo nº 10) 
 

A jurisprudência do TCE-SP se fir-
mou no sentido de que, com relação 

à sanção de declaração de inidonei-
dade (art. 87, inciso IV, da Lei 

nº8.666/93), os efeitos abrangem to-
da a Administração Pública. Veja-

mos: 

 

(...) na sanção de declaração de inido-
neidade para licitar e contratar, previs-
ta na Lei de Licitações (artigo 87, IV), os 
efeitos jurídicos se estendem a todos os 
órgãos da Administração Pública, (...) 

(TC 3615.989.15-9. Pleno. Conselheiro 
Relator Sidney Estanislau Beraldo. 
Sessão 05/08/2015) (g.n.) 

 

É por esse motivo que, por meio do 

Ofício Circular CODA-
GE/CIRC/34/2015, foi expedida 

“orientação de que as Unidades pas-
sem a consultar, além do site 

www.sancoes.sp.gov.br, ao menos a 
relação de apenados divulgada pelo 

TCE-SP, o que pode ser feito pelo link 
https://www4.tce.sp.gov.br/publicac

oes/apenados/apenados.shtm, sendo 
que, em caso de constatação de lici-

tante/contratada apenada com a 
sanção prevista no art. 87, inciso IV, 

da Lei n 8.666/93 (inidoneidade), ela 
deve ser afastada do certa-

me/contratação”. 

Ademais, recentemente foi veiculado 

comunicado pela BEC, bem como di-
vulgado o Parecer PA 34/2016, da 

Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, que trata da obrigatoriedade de 

consulta também do site federal - 

CEIS - Cadastro Nacional de Empre-

sas Inidôneas e Suspensas, no ende-
reço 

http://www.portaltransparencia.gov.b
r/ceis. 

Dessa maneira, além do site de san-
ções administrativas paulista e do ca-

dastro de apenados do TCE-SP, reco-
menda-se também a consulta ao CEIS, 

no endereço indicado, sendo que a 
existência de registro de declaração de 

inidoneidade por qualquer órgão pú-
blico de qualquer ente federado obsta-

rá a participação em licitações ou a 
contratação com a Universidade de 

São Paulo. 

Para facilitar a compreensão do tema, 

elaboramos os seguintes esquemas, 
que atualizam e substituem o quadro 

constante do Informativo nº 10. 

 

Penalidade 

Impede participa-

pa-

ção/contratação
? 

Extensão 

dos efei-
tos 

Mul-

ta/advertência 

Não - 

Suspensão 

(Lei nº 

8.666/93) 

Sim(*) Adminis-

tração do 

Estado de 

SP 

Impedimento 
(Lei nº 

10.520/02) 

Sim(*) Adminis-
tração do 

Estado de 

SP 

Inidoneidade 

(art. 87, IV, da 

Lei nº 
8.666/93) 

Sim Todos os 

órgãos da 

Adm. Pú-
blica 

(*) Desde que aplicado por outro ente estadual 

paulista. 
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Pendência Fundamento Jurídico Impede quais atos? 
Obrigatória a consulta 
na contratação dire-

ta? 

CND Art. 195, §3º, CF88 
Contratar e conceder 

incentivos 
Sim 

CRF Art. 195, §3º, CF88 
Contratar e conceder 

incentivos 
Sim 

Cadin Lei nº 12.799/08 
Celebrar ajustes e pa-

gamentos 
Sim 

Site de Sanções 
Art. 87, Lei nº 

8.666/93 
Licitar e contratar Sim 

CNDT 
Art. 27, IV, Lei nº 

8.666/93 
Habilitação em licita-

ção 
Não (*) 

Cadastro de apenados 
TCE-SP 

Art. 87, IV, Lei nº 
8.666/93 

Licitar e contratar Sim 

CEIS 
Art. 23, Lei nº 

12.846/13 cc Art. 87, 
IV, Lei nº 8.666/83 

Licitar e contratar Sim 

(*) Recomendável em casos de serviços contínuos, que podem gerar responsabilização subsidiária 
da Administração. 


