
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA SICAF
“OCORRÊNCIA IMPEDITIVA INDIRETA”. IMPEDIMENTO PARA LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO. CRIAÇÃO DE SOCIEDADE COM O INTUITO DE 
BURLAR O CUMPRIMENTO DA PENA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. EXTENSÃO DA PENALIDADE ANTERIORMENTE IMPOSTA À NOVA 
SOCIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO NO CERTAME MANTIDA. RECURSO NÃO 
PROVIDO.

1. Em atendimento à recomendação do Tribunal de Contas da União (Acórdão n. 2.115/2015), 
objetivando otimizar a fiscalização das licitações e contratos administrativos, foi criada no 
Sistema de Cadastramento Unificado – SICAF a funcionalidade “Ocorrência Impeditiva 
Indireta”, a qual viabiliza o cruzamento de informações do quadro societário das empresas, da 
habilitação jurídica, da regularidade fiscal, da qualificação econômico-financeira, e das 
eventuais sanções de impedimento de licitar aplicadas pela Administração Pública – art. 1º, § 
2º, do Decreto n. 3.722/2001, e art. 29 da IN/MPOG n. 3, de 26/04/2018.

2. A Lei n. 12.846/2013 dispõe que constitui ato lesivo à Administração, no tocante a licitações 
e contratos, a criação de modo fraudulento ou irregular de pessoa jurídica para participar de 
licitação pública ou celebrar contrato administrativo, prevendo que “[a] personalidade jurídica 
poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir 
ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 
patrimonial” (art. 5º, IV, “e”, e art. 14).

3. “A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com 
o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a 
Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção 
administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei nº 8.666/93, de modo 
a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para 
estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída” (MS 15.166, 
Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ de 08.09.2003). Ainda: AREsp 1485509/SP, DJe de 
28/10/2019 e RMS 39.701/SC, DJe 08/08/2016.

4. Hipótese em que comprovada a tentativa da Empresa licitante (Ponto Certo Suprimento Eireli 
– ME (PC) de se furtar à aplicação das sanções de impedimento para licitar impostas à Empresa 
Airton Pontes Pacheco- ME (APP), com o intuito de participar do Pregão/SRP 15/2016, aberto 
em 24/06/2016, de acordo com os seguintes dados extraídos do relatório SICAF: a) abertura da 
empresa PC (29/09/2015) após a imposição das sanções de impedimento de licitar no âmbito 
federal à Airton Pontes Pacheco- ME, encerrada por liquidação voluntária em 23/01/2015; b) 
existência de relação marital entre os sócios, e de inconsistências nas informações pessoais 
constantes nos Relatórios SICAF; c) identidade da unidade cadastradora do SICAF, do ramo de 
atividade econômica principal, do endereço, número de telefone, e do e-mail; e d) semelhança 
na linha de fornecimento (mobiliário e artigos para escritório).

5. Impositiva a desconsideração da personalidade jurídica da Empresa Ponto Certo Suprimento 
Eireli - ME, com a consequente extensão das penas de impedimento de licitar e contratar com a 
União, e de descredenciamento no SICAF, impostas à sociedade Airton Pontes Pacheco - ME, 
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pelo mesmo prazo, mantendo-se sua desclassificação no Pregão Eletrônico/SRP n. 15, de 

24/06/2016, para registro de preços de suprimentos de informática na Seção Judiciária do 

Amapá.

6. Recurso administrativo não provido.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Brasília/DF, 19 de março de 2020.

Desembargadora Federal Daniele Maranhão 

Relatora

Documento assinado eletronicamente por Daniele Maranhão, Desembargadora 
Federal, em 21/04/2020, às 10:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 10134283 e o código CRC 06AE6AB0.
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