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Tribunais de 
Contas, CGU, MPE, 
MPF e Judiciário: 
somos o “apagão 

das canetas”?
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Um fato novo, porém, foi levantado 
espontaneamente como entrave para 
destravar projetos de infraestrutura. 
Novo porque, há cinco ou dez anos, 
praticamente não se falava disso. É o 
que César Borges, ex-ministro dos 
Transportes e hoje presidente da 
Associação Brasileira das 
Concessionárias de Rodovias, chama de 
"apagão de canetas" nas entranhas do 
Estado.

Trata-se do temor de gestores públicos 
de assinar qualquer documento que lhes 
possa comprometer - inclusive como 
pessoa física - mediante os órgãos de 
controle e a Justiça. A vigilância do MP e 
do TCU, com deveres constitucionais de 
fiscalizar, às vezes é tão forte que resulta 
em uma semiparalisia da máquina estatal. 
Em outras palavras, o receio de sujar o 
CPF faz com que agentes do Poder 
Executivo atuem com tal excesso de 
cautela que decisões de risco passam a 
ser evitadas ao máximo. Instala-se uma 
cultura do medo nos ministérios, 
autarquias, agências. Ninguém quer 
botar sua digital em nada.
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07 de Agosto de 2018 às 13:12 Por: Adenilson Nunes/BNews Por: Guilherme Reis09comentários

O governador Rui Costa criticou, durante palestra a empresários na manhã desta terça-feira (07), 
o TCU por querer punir o DNIT pela licitação referente à duplicação da BR-415, entre Ilhéus e 
Itabuna. Feito pelo DNIT, o orçamento de R$ 109 milhões foi considerado alto pelo órgão de 
controle, que apontou que o valor deveria ser R$ 107 milhões. A obra chegou a ser suspensa.

“Porém, a licitação foi vencida por R$ 105 milhões, portanto menor que o preço que o TCU disse. 
E estamos há sete, oito meses sem conseguir iniciar a obra porque o TCU disse que quer punir os 
técnicos do DNIT. E eu já fui lá algumas vezes. Se é por uma diferença de R$ 2 milhões, eu disse 
ao ministro do TCU, deveríamos ver como puniríamos os técnicos do TCU”, disse o petista, em 
evento da FAEB, Fecomércio-BA e  FIEB.

“Em nenhum país desenvolvido conheço essa modelagem. É uma dificuldade explicar para o 
investidor internacional o que ele tem de percorrer para fazer um investimento no Brasil”, 
acrescentou Rui.

Rui critica TCU por barrar licitação da BR-415
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O que é o TCU e como a 
jurisprudência é construída?

• Secretarias de Controle Externo (Temáticas e Regionais)
– Auditor (relatórios e instruções)
– Diretor
– Secretário

• Colegiado composto por 9 Ministros e 4 Ministros 
Substitutos (participação do MP de Contas)

• Recursos – Serur / novo relator
• Acórdãos
• Súmulas
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ORGANOGRAMA 
DO TCU
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ORGANOGRAMA 
DA SEGECEX 

BIÊNIO 2017-2018
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Panorama Internacional -
Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico 
(2014)

Relatório com estudo de 427 escândalos 
internacionais desde 1999 (41 países ):

•57% dos casos objetivavam contratos;
•53% das autorizações se deram por 
diretores, gestores e CEOs; 
•27% dos recebedores de pagamentos 
indevidos eram de empresas do estado 
(maior número)
•Desvios, em média, de 10,9% do valor total 
do negócio;
•261 casos terminaram com multas a 
empresas e indivíduos, 82 com confisco e 
80 pessoas foram presas.
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Regra « 20 : 60 : 20 »

20% são honestos 
       Dispensam medidas preventivas

20% são desonestos 
    Gerenciamento de risco de fraude 

60% são honestos, mas suscetíveis a desvios,  caso a 
situação permita

Gerenciamento da ética
Código de conduta
Controles internos 
Denúncias anônimas
“O exemplo vem de cima”, chefia,     

autoridades



Concorrência (transparência) x valor da contratação
Estudo do TCE de Pernambuco
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Ética na formação de preços

The New York Times
Variable-Price Coke Machine Being Tested
By CONSTANCE L. HAYSOCT. 28, 1999 
Taking full advantage of the law of supply and 
demand, the Coca-Cola Company has quietly 
begun testing a vending machine that can 
automatically raise prices for its drinks in hot 
weather.

Globo.com
Rompimento da Barragem de Mariana
A população dos municípios que está sendo 
afetada com o rompimento das barragens 
reclama que comerciantes estão aumentando o 
preço da água. Em alguns casos, o preço 
dobrou.
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Vamos usar o celular?
Por favor, acessem www.kahoot.it
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Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – 
Jurisprudência do TCU
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Base normativa do RDC

• Art. 22, inc. XXVII, da Constituição Federal/1988, confere 
à União competência privativa para legislar sobre normas 
gerais de licitação e contratação:

• 1ª) Lei 8.666/1993 – Lei de Licitações e contratos;
• 2ª) Lei 12.462/2011 – Lei do RDC;
• 3ª) Decreto 7.581/2011 – regula a Lei do RDC.
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ALTERAÇÃO DO MARCO LEGAL DAS LICITAÇÕES 

• “(...) a eventual alteração do marco legal das 
licitações jamais será remédio bastante e suficiente 
se os órgãos gestores não apresentarem melhores 
projetos, não planejarem e programarem 
devidamente suas necessidades de compra, não 
aprimorarem suas especificações e, por fim, não 
fiscalizarem devidamente a execução dos contratos.”

JORGE HAGE, então MINISTRO-CHEFE DA 
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)
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VISÃO SISTÊMICA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
 O processo de contratação pública objetiva atender a necessidade 
da população, identificada pela Administração, por meio da seleção 
da proposta mais vantajosa para implementação da melhor solução 
disponível no mercado. Uma vez celebrado o contrato, a fiscalização 
deve garantir a sua execução com a qualidade e tempestividade. 

 Relação público x privado: 
como evitar o pacto da 
mediocridade ?
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OBJETO INICIAL DO RDC
Lei 12.462/2011:

Art. 1o  É instituído o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às 
licitações e contratos necessários à realização:
I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016;
II - da Copa das Confederações da Federação 
Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 e da Copa 
do Mundo Fifa 2014;
III - de obras de infraestrutura e de contratação de 
serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da 
Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta 
quilômetros) das cidades sedes dos mundiais (...);
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AMPLIAÇAO DO OBJETO DO RDC
IV - das ações integrantes do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC); (incluído pela Lei 
12.688/2012)

V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS; (incluído pala Lei 
12.745/2012)

VI – das obras e serviços de engenharia para 
construção, ampliação e reforma e administração de 
estabelecimentos penais e unidades de atendimento 
socioeducativo; (incluído pala Lei 13.190/2015)

VII - das ações no âmbito da segurança pública; 
(incluído pala Lei 13.190/2015)
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AMPLIAÇAO DO OBJETO DO RDC
VIII - das obras e serviços de engenharia, relacionadas a 

melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura 
logística; (incluído pela Lei 13.190/2015)

IX - dos contratos a que se refere o art. 47-A; (incluído 
pela Lei 13.190/2015)  

X - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à 
tecnologia e à inovação. (incluído pela Lei 13.243/2016)

(...)
 § 3o  Além das hipóteses previstas no caput, o RDC 

também é aplicável às licitações e contratos necessários à 
realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos 
sistemas públicos de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia. 
(redação dada pela Lei 13.190/2015)
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APESAR DA AMPLIAÇÃO – RDC É OPCIONAL
Lei 12.462/2011:

Art. 1o  (...)
§ 2o  A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa 
do instrumento convocatório e resultará no afastamento 
das normas contidas na Lei nº 8.666/1993, exceto nos 
casos expressamente previstos nesta Lei.

Conclusão: a adoção do regime diferenciado é opcional e, 
ao contrário do que ocorre com a modalidade do pregão, a 
Lei 8.666/1993 não terá aplicação subsidiária ao RDC.

Será que já estávamos maduros para ampliar a adoção?
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FASES DO RDC
Lei 12.462/2011:

Art. 12. O procedimento de licitação de que trata esta Lei observará as seguintes fases, nesta 
ordem:
I - preparatória;
II - publicação do instrumento convocatório;
III - apresentação de propostas ou lances;
IV - julgamento;
V - habilitação;
VI - recursal; e
VII - encerramento.
Parágrafo único.  A fase de que trata o inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato 
motivado, anteceder as referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que 
expressamente previsto no instrumento convocatório.
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HABILITAÇÃO
Lei 12.462/2011:

Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em 
conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto 
nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666/1993, observado o seguinte:
II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação 
apenas pelo licitante vencedor, exceto no caso de inversão de fases;

Decreto Federal 7.581/2011:

Art. 50.  Caso ocorra a inversão de fases:
I - os licitantes apresentarão simultaneamente os documentos de 
habilitação e as propostas;
II - serão verificados os documentos de habilitação de todos os 
licitantes; e
III - serão julgadas apenas as propostas dos licitantes habilitados.
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REGIMES DE EXECUÇÃO
Lei 12.462/2011:

Art. 8o Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os 
seguintes regimes:
I - empreitada por preço unitário;
II - empreitada por preço global;
III - contratação por tarefa;
IV - empreitada integral; ou
V - contratação integrada.
§ 1o Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia serão adotados, 
preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste artigo.
§ 2o No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1o deste artigo, poderá ser 
adotado outro regime previsto no caput deste artigo, hipótese em que serão inseridos 
nos autos do procedimento os motivos que justificaram a exceção.
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Lei 12.462/2011:

Art. 9o Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, 
poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e 
economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das 
seguintes condições:
 I - inovação tecnológica ou técnica;
II - possibilidade de execução com diferentes metodologias; 
III - possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no 
mercado.
§ 1o A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento 
dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de 
engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as 
demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Acórdão 2.242/2014 TCU – Plenário – Min. Aroldo Cedraz
Um dos pressupostos necessários para a adoção do regime de 

contratação integrada, no RDC, é que as obras e os serviços de 
engenharia a serem contratados sejam de alta complexidade.

A simples presença de diferenças metodológicas na execução entre 
as diversas soluções possíveis não justifica o uso da contratação 
integrada, já que praticamente todas as obras e serviços de 
engenharia podem ser realizados mediante alguma variação de 
metodologia de execução.

Obras de baixa complexidade, portanto, afastam a possibilidade do 
uso do regime de contratação integrada.
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
§ 2o No caso de contratação integrada:
I - o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia 

que contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização 
da obra ou serviço, incluindo:

a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão 
global dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado;

b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, 
observado o disposto no caput e no § 1o do art. 6o desta Lei;

c) a estética do projeto arquitetônico; e
d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 

utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade.
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ANTEPROJETO
Decreto Federal 7.581/2011:

Art. 74. (...)
§ 1o  Deverão constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes 
documentos técnicos:
I - concepção da obra ou serviço de engenharia;
II - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 
concepção adotada;
III - levantamento topográfico e cadastral;
IV - pareceres de sondagem; e
V - memorial descritivo dos elementos da edificação, dos 
componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a 
estabelecer padrões mínimos para a contratação. 
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Grau de Precisão de um Orçamento x Tempo

Gráfico adaptado de CARDOSO, Roberto S., Orçamento de Obras em Foco . Editora Pini, 2009.)



PROJETO X ANTEPROJETO

1) Anteprojeto – significa ‘definir as linhas gerais + 
conceber o empreendimento’ – exige-se orçamento 
estimativo (sintético)
2) Projeto Básico – significa ‘caracterizar + precisar o 
empreendimento’ – exige-se orçamento detalhado
3) Projeto Executivo – significa ‘detalhar e não inovar’
4) Documentação “as built” – significa ‘registrar o que foi 
feito, o que foi construído’
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
 II - o valor estimado da contratação será calculado com 

base nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos 
pela administração pública em serviços e obras similares ou na 
avaliação do custo global da obra, aferida mediante 
orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.

III – será adotado o critério de julgamento de técnica e 
preço. (revogado pela Lei 12.980/2014)

§ 3o Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a 
apresentação de projetos com metodologias diferenciadas de 
execução, o instrumento convocatório estabelecerá critérios 
objetivos para avaliação e julgamento das propostas.  
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Acórdão 877/2016 TCU – Plenário – Min. Weder de Oliveira
• 9.3. dar ciência ao DNIT que, na contratação integrada:
• 9.3.1. sempre que o anteprojeto permitir, as estimativas de preço 

devem se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, 
referenciado em bases de dados de preços universalmente aceitas, tal 
como Sicro e Sinapi, devidamente adaptadas à obra;

• 9.3.2. a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação 
aproximada baseadas em obras similares somente podem ser 
realizadas nas frações do empreendimento não suficientemente 
detalhadas pelo anteprojeto;

• 9.3.3. quando utilizado o método expedito ou paramétrico, 
consideradas as disposições do subitem anterior, dentre duas ou mais 
técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada a que produzir maior 
precisão do orçamento;
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ANTEPROJETO DEFICIENTE EM “CI”
• Acórdãos 865 e 1.978/2017 TCU-Plenário Min. ASC:
• Duplicação da BR 415/BA – medida cautelar
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ACHADO RECORRENTE
PROJETO BÁSICO DEFICIENTE

• Acórdão 2.163/2015 TCU-Plenário:
• “(...) a ausência de projeto básico, com preciso 

detalhamento do objeto licitado e indicação dos 
respectivos quantitativos de serviços e preços 
unitários, consiste em uma das falhas mais danosas 
às contratações públicas, por abrir enormes brechas 
ao superfaturamento.”
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      Reequilíbrio Econômico-Financeiro



CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Lei 12.462/2011:

Art. 9o (...)
§ 4o Nas hipóteses em que for adotada a contratação 
integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos 
contratos firmados, exceto nos seguintes casos:
I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
decorrente de caso fortuito ou força maior; e
II - por necessidade de alteração do projeto ou das 
especificações para melhor adequação técnica aos objetivos 
da contratação, a pedido da administração pública, desde que 
não decorrentes de erros ou omissões por parte do 
contratado, observados os limites previstos no § 1o do art. 65 
da Lei no 8.666/1993.
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA

§ 5o  Se o anteprojeto contemplar matriz de alocação de 
riscos entre a administração pública e o contratado, o 
valor estimado da contratação poderá considerar taxa 
de risco compatível com o objeto da licitação e as 
contingências atribuídas ao contratado, de acordo com 
metodologia predefinida pela entidade contratante. 
(incluído pela Lei 13.190/2015)
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Acórdão 2.980/2015 –TCU-Plenário Min. Ana Arraes:
Nas contratações integradas, é imprescindível a inclusão da matriz de 

risco detalhada no instrumento convocatório, com alocação a cada 
signatário dos riscos inerentes ao empreendimento.

Acórdão 2.745/2013 –TCU-Plenário Min. Valmir Campelo:

A contratação integrada exige resguardos proporcionais aos maiores 
riscos assumidos pela Administração em termos de 
inadimplemento do objeto. No RDC, é possível a exigência de 
garantia superior às previstas no art. 56 da Lei de Licitações, desde 
que devidamente motivada e proporcional aos riscos assumidos.
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Acórdão 622/2018 TCU – Plenário – Min. Augusto Sherman
Execução de encostas em locais de alto risco em Salvador

1 Aditivo para “serviços extras” contrariando “contratação 
integrada”: “desvio de rede de esgoto”, “demolição de edificação”, 
“retirada de árvore”, “desmonte de bloco de rocha”, “limpeza 
manual com alpinistas” e “andaimes suspensos”.

2 “se abstenha de aprovar projetos executivos contendo alterações 
da concepção indicada nos respectivos anteprojetos sem que se 
proceda à correspondente reprogramação financeira da 
intervenção, adequando-se os valores da remuneração às 
características da concepção a ser executada” – vinculação à 
proposta!
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Acórdão 622/2018 TCU – Plenário – Min. Augusto Sherman
Execução de encostas em locais de alto risco em Salvador
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Acórdão nº 1510/2013-Plenário:
9.1. notificar a Infraero, em razão de os futuros instrumentos 

convocatórios que venha a publicar, tendo em vista as irregularidades 
encontradas no Edital RDC Presencial, observe os seguintes requisitos 
para as licitações baseadas no regime de contratação integrada:

9.1.1. a obra ou o serviço de engenharia deve preencher pelo menos um 
dos requisitos elencados no art. 20, § 1º, da Lei 12.462/2011, quais 
sejam, a natureza predominantemente intelectual e de inovação 
tecnológica do objeto licitado (inciso I); ou que possam ser executados 
com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no 
mercado, pontuando-se na avaliação técnica, sempre que possível, as 
vantagens e benefícios que eventualmente forem oferecidas para cada 
produto ou solução (inciso II);

42

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm


CONTRATAÇÃO INTEGRADA
9.1.1.1. para enquadramento do objeto nos ditames do inciso II,  § 1º, do art. 
20 da Lei 12.462/2011, a expressão "de domínio restrito de mercado" 
refere-se, especificamente, ao termo "tecnologias", e não, 
necessariamente, às "diferentes metodologias";

9.1.1.2. tendo em vista que uma obra licitada com base no anteprojeto já 
carrega em si a possibilidade de a contratada desenvolver metodologia 
e/ou tecnologia própria para a feitura do objeto, no caso de a motivação 
para a utilização da contratação integrada estiver baseada nessa viabilidade 
de emprego de diferenças metodológicas, nos moldes do art. 20, § 1º, inciso 
II, da Lei 12.462/2011, justifique, em termos técnico-econômicos, a 
vantagem de sua utilização, em detrimento de outros regimes preferenciais 
preconizados no art. 8º, § 1º c/c art. 9º, § 3º da Lei 12.462/2011;
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
9.1.2. faz-se necessária a motivação acerca da inviabilidade do 
parcelamento da licitação, em razão da diretriz enraizada no art. 4º, 
inciso VI, da Lei 12.462/2011;
9.1.3. a "matriz de riscos", instrumento que define a repartição 
objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à 
contratação, na medida em que é informação indispensável para a 
caracterização do objeto e das respectivas responsabilidades 
contratuais, como também essencial para o dimensionamento das 
propostas por parte das licitantes, é elemento essencial e obrigatório 
do anteprojeto de engenharia, em prestígio ao definido no art. 9º, § 2º, 
inciso I, da Lei 12.462/2011, como ainda nos princípios da segurança 
jurídica, da isonomia, do julgamento objetivo, da eficiência e da 
obtenção da melhor proposta;
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
9.1.4. no caso de obra de edificação, em regra, faz-se necessário que o anteprojeto 
preveja a arquitetura consistente do empreendimento, tendo em vista ser essa a 
informação definidora do produto a ser entregue à Administração e constituir-se 
em elemento fundamental para a avaliação de eventuais metodologias 
diferenciadas para o seu adimplemento, como também para a elaboração dos 
demais projetos de engenharia a serem desenvolvidos à época do projeto básico; 
9.1.5. sempre que o anteprojeto, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as 
estimativas de preço a que se refere o art. 9º, § 2º, inciso II, da Lei 12.462/2011 
devem se basear em orçamento sintético tão detalhado quanto possível, balizado 
pelo Sinapi e/ou Sicro, devidamente adaptadas às condições peculiares da obra, 
conforme o caso, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação 
aproximada baseada em outras obras similares serem realizadas somente nas 
frações do empreendimento não suficientemente detalhadas pelo anteprojeto, em 
prestígio ao que assevera o art. 1º, §1º, inciso IV c/c art. 8º, §§ 3º e 4º, todos da Lei 
12.462/2011;
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
9.1.6. quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica 

para abalizar o valor do empreendimento – ou fração dele –, 
consideradas as disposições do subitem anterior, dentre duas ou mais 
técnicas estimativas possíveis, utilize a que viabilize a maior precisão 
orçamentária;

9.1.7. justifique, no bojo do processo licitatório, o 
balanceamento conferido para as notas técnicas das licitantes, como 
também a distribuição dos pesos para as parcelas de preço e técnica, 
em termos da obtenção da melhor proposta, buscando, em razão do 
que dispõe o § 3º, do art. 9º, da Lei 12.462/2011, a valoração da 
metodologia ou técnica construtiva a ser empregada e não, somente, a 
pontuação individual decorrente da experiência profissional das 
contratadas ou de seus responsáveis técnicos;”
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Acórdão nº 1399/2014-Plenário:

“9.2. dar ciência ao Dnit acerca das seguintes impropriedades e das seguintes 
orientações decorrentes do exame efetuado nestes autos (...):
9.2.3. para o enquadramento da obra ou serviço de engenharia ao disposto no inciso 
II do art. 9º da Lei 12.462/2011, a ‘possibilidade de execução mediante diferentes 
metodologias’ deve corresponder a diferenças metodológicas em ordem maior de 
grandeza e de qualidade, capazes de ensejar uma real concorrência entre 
propostas envolvendo diversas metodologias, de forma a propiciar ganhos reais 
para a Administração, trazendo soluções que possam ser aproveitadas 
vantajosamente pelo Poder Público, de modo que os ganhos advindos da utilização 
da contratação integrada compensem o maior direcionamento de riscos aos 
particulares, não se prestando tal enquadramento em situações nas quais as 
diferenças metodológicas são mínimas, pouco relevantes ou muito semelhantes, 
como ocorre nos casos de serviços comuns, ordinariamente passíveis de serem 
licitados por outras modalidades, ou outros regimes;”
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Acórdão nº 1388/2016-Plenário:

“9.1. dar ciência ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil de que:
9.1.1. a opção pelo regime de contratação integrada com base no 
inciso II do art. 9º da Lei 12.462/2011 deve ser fundamentada em 
estudos objetivos que a justifiquem técnica e economicamente e 
considerem a expectativa de vantagens quanto a 
competitividade, prazo, preço e qualidade em relação a outros 
regimes de execução, especialmente a empreitada por preço 
global, e, entre outros aspectos e quando possível, a prática 
internacional para o mesmo tipo de obra, sendo vedadas 
justificativas genéricas, aplicáveis a qualquer empreendimento;
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CONTRATAÇÃO INTEGRADA
9.1.1.1. mediante análise comparativa com contratações já 

concluídas ou outros dados disponíveis, deve-se proceder à 
quantificação, inclusive monetária, das vantagens e desvantagens 
da utilização do regime de contratação integrada, sendo 
necessária justificativa circunstanciada no caso de impossibilidade 
de valoração dos parâmetros;

9.1.2. nas licitações pelo regime de contratação integrada 
enquadradas no inciso II do art. 9º da Lei 12.462/2011, é 
obrigatória a inclusão nos editais de critérios objetivos de 
avaliação e julgamento de propostas que contemplem 
metodologias executivas diferenciadas admissíveis, em 
observância ao § 3º daquele artigo;”
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REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Lei 12.462/2011:
Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de 

engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável 
vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas, 
padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e 
prazo de entrega definidos no instrumento convocatório e no 
contrato.

Parágrafo único.  A utilização da remuneração variável será 
motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela 
administração pública para a contratação.
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REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Decreto Federal 7.581/2011:

Art. 70.  Nas licitações de obras e serviços, inclusive de engenharia, 
poderá ser estabelecida remuneração variável, vinculada ao 
desempenho do contratado, com base em metas, padrões de 
qualidade, parâmetros de sustentabilidade ambiental e prazo de 
entrega definidos (...), observado o conteúdo do projeto básico, do 
projeto executivo ou do termo de referência.  
§ 1o  A utilização da remuneração variável respeitará o limite 
orçamentário fixado pela administração pública para a contratação e 
será motivada quanto:
I - aos parâmetros escolhidos para aferir o desempenho do 
contratado; 
II - ao valor a ser pago; e 
III - ao benefício a ser gerado para a administração pública. 
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Acórdão 1.541/2014 TCU – Plenário – Min. Benjamin Zymler
Dragagem do Porto de Santos:
1 Antecipação da entrega dos projetos e da limpeza - interesse da AP

2 Contratada mais eficiente não pode ser penalizada, manter os canais 
pelos meses que conseguiu antecipar?

3 “Remuneração variável” vinculada ao desempenho, com base em 
metas, padrões de qualidade e prazo de entrega

4 O incremento de meses da manutenção, ante à antecipação da 
entrega dos projetos e da limpeza, teria potencial para ser 
enquadrada como “remuneração variável” - Recomendação.
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ORÇAMENTO SIGILOSO
Lei 12.462/2011:

Art. 6o Observado o disposto no § 3o, o orçamento previamente 
estimado para a contratação será tornado público apenas e 
imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da 
divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 
informações necessárias para a elaboração das propostas.
§ 1o Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por 
maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo 
constará do instrumento convocatório. – SIGILO NÃO OBRIGATÓRIO
...
§ 3o Se não constar do instrumento convocatório, a informação 
referida no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será 
disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de controle 
externo e interno.

53

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm


ORÇAMENTO SIGILOSO
Decreto Federal 7.581/2011:

Art. 9o  O orçamento previamente estimado para a contratação será 
tornado público apenas e imediatamente após a adjudicação do objeto, 
sem prejuízo da divulgação no instrumento convocatório do 
detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias 
para a elaboração das propostas. 
(...) 
§ 2o  O instrumento convocatório deverá conter:
I - o orçamento previamente estimado, quando adotado o critério de 
julgamento por maior desconto;
II - o valor da remuneração ou do prêmio, quando adotado o critério de 
julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico; e
III - o preço mínimo de arrematação, quando adotado o critério de 
julgamento por maior oferta.
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ORÇAMENTO SIGILOSO
Acórdão 1.541/2014-Plenário:
O voto do Acórdão 3.011/2012-Plenário previa a possibilidade de fracasso 

em licitações que usavam o orçamento sigiloso como mecanismo para 
mitigar a formação de conluios.

Para estimar o valor de obras mais complexas, tais como obras portuárias e 
aeroportuárias, com ausência de referências oficiais de preços, tanto a 
Administração quanto os licitantes produzem estudos e pesquisas, que 
podem resultar em preços maiores ou menores que os do edital, 
conforme a avaliação subjetiva dos encargos pelos licitantes.

Concluiu-se que o sigilo do orçamento base não tinha caráter obrigatório e 
foi recomendado à Infraero que avaliasse a vantagem, em termos de 
celeridade, de realizar procedimentos com preço fechado em obras 
mais complexas, com prazo muito exíguo para conclusão e cuja parcela 
relevante dos serviços a serem executados não possuísse referência 
explícita no Sinapi/Sicro.
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ORÇAMENTO SIGILOSO

Observo que, da mesma forma que o orçamento sigiloso, o regime de 
contratação integrada também não é obrigatório. Tal regime 
pressupõe uma divisão de riscos que, no caso concreto, ante as 
incertezas quanto aos quantitativos, inerentes aos serviços de 
dragagem, pode ter contribuído com o aumento dos preços dos 
serviços ofertados pelos licitantes. [9.1. recomendar à Secretaria de 
Portos da Presidência da República (SEP/PR) que: 9.1.1. nas próximas 
licitações, avalie a vantagem de manter o sigilo do valor estimado de 
obras cujos serviços predominantes não tenham referência nos 
sistemas oficiais de preços (Sinapi/Sicro);]”
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CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Lei 12.462/2011:

Art. 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de 
julgamento:
I - menor preço ou maior desconto;
II - técnica e preço;
III - melhor técnica ou conteúdo artístico;
IV - maior oferta de preço; ou
V - maior retorno econômico.
§ 1o O critério de julgamento será identificado no 
instrumento convocatório, observado o disposto nesta 
Lei.
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MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO

Lei 12.462/2011:

Art. 19. O julgamento pelo menor preço ou maior 
desconto considerará o menor dispêndio para a 
administração pública, atendidos os parâmetros mínimos 
de qualidade definidos no instrumento convocatório.
§ 1o Os custos indiretos, relacionados com as despesas de 
manutenção, utilização, reposição, depreciação e 
impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser 
considerados para a definição do menor dispêndio, 
sempre que objetivamente mensuráveis (...).
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MAIOR DESCONTO

§ 2o O julgamento por maior desconto terá como 
referência o preço global fixado no instrumento 
convocatório, sendo o desconto estendido aos 
eventuais termos aditivos.
§ 3o No caso de obras ou serviços de engenharia, o 
percentual de desconto apresentado pelos licitantes 
deverá incidir linearmente sobre os preços de todos 
os itens do orçamento estimado constante do 
instrumento convocatório. – Fator “k”
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MAIOR DESCONTO

Acórdão 1.197/2014 TCU-Plenário:

9.3. dar ciência ao Dnocs que, em licitações realizadas sob o 
Regime Diferenciado de Contratações, com critério de 
julgamento ‘maior desconto’, a declaração do licitante 
no sentido de que ‘adota como suas as composições de 
custos unitários constantes dos sistemas de referências 
utilizados na licitação’ torna dispensável a apresentação 
detalhada desses elementos, conforme o art. 40, § 2º, 
alínea ‘b’, do Decreto 7.581/2011;”

60



TÉCNICA E PREÇO
Lei 12.462/2011:

Art. 20. No julgamento pela melhor combinação de técnica 
e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas 
técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, 
mediante a utilização de parâmetros objetivos 
obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório.

...
§ 2o É permitida a atribuição de fatores de ponderação 

distintos para valorar as propostas técnicas e de preço, 
sendo o percentual de ponderação mais relevante 
limitado a 70%. Possíveis grandes distorções !!!
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TÉCNICA E PREÇO
Acórdão 532/2016-Plenário:
“(...) quanto à utilização dos pesos de técnica e preço para 

composição da nota final dos licitantes, nos percentuais 
de 60% para a técnica e 40% para o preço, entendi não 
haver, para o caso concreto, irregularidade, tendo em 
vista que, em que pese a Lei de Licitações não explicitar 
percentuais aceitáveis, é possível tomar como referência 
o disposto no § 2º do inciso II do art. 20 da Lei 
12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas), que permite ‘a atribuição de fatores de 
ponderação distintos para valorar as propostas técnicas 
e de preço, sendo o percentual de ponderação mais 
relevante limitado a 70%’.”
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NEGOCIAÇÃO
Decreto Federal 7.581/2011:

Art. 43.  Após o encerramento da fase de apresentação de 
propostas, a comissão de licitação classificará as propostas por 
ordem decrescente de vantajosidade. 
§ 1o  Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima 
do orçamento estimado, a comissão de licitação poderá 
negociar com o licitante condições mais vantajosas. 
§ 2o  A negociação de que trata o § 1o poderá ser feita com os 
demais licitantes, segundo a ordem de classificação, quando o 
primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por 
sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado. 
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NEGOCIAÇÃO E DIVULGAÇÃO ANTECIPADA DO 
ORÇAMENTO
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AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
Decreto Federal 7.581/2011:

Art. 42. (...)
§ 4o No caso de adoção do regime de empreitada por preço 
global ou de empreitada integral, serão observadas as 
seguintes condições:
I – no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados 
custos unitários diferentes daqueles previstos nos §§ 3o, 4o 
ou 6o do art. 8o da Lei no 12.462, de 2011, desde que o valor 
global da proposta e o valor de cada etapa prevista no 
cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor 
calculado a partir do sistema de referência utilizado;
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AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

II - em situações especiais, devidamente 
comprovadas pelo licitante em relatório técnico 
circunstanciado, aprovado pela administração pública, os 
valores das etapas do cronograma físico-financeiro poderão 
exceder o limite fixado no inciso I; e

III - as alterações contratuais sob alegação de falhas 
ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares 
do projeto básico não poderão ultrapassar, no seu 
conjunto, dez por cento do valor total do contrato.
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

QUESTÃO POLÊMICA
  Se o regime de execução for a empreitada por 

preço global, o contratado estará obrigado a 
arcar com todos os custos das alterações ou 
readequações de projeto? 
Resposta: Depende. (vide Acórdão nº 
1.977/2013 – Plenário)
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Acórdão nº 1977/2013-Plenário:

“9.1. determinar à Segecex que oriente às unidades técnicas desta Corte a 
observarem as seguintes disposições em suas fiscalizações de obras e serviços 
de engenharia executadas sob o regime de empreitada por preço global, a 
serem aplicadas de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto:
9.1.1. a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar 
fundamentada nos autos do processo licitatório, em prestígio ao definido no 
art. 50 da Lei 9.784/99;
9.1.2. os instrumentos convocatórios devem especificar, de forma objetiva, as 
regras sobre como serão realizadas as medições, a exemplo de pagamentos 
após cada etapa conclusa do empreendimento ou de acordo com o 
cronograma físico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispõe o art. 
40, inciso XIV, da Lei 8.666/93;
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
9.1.3. a empreitada por preço global, em regra, em razão de a 
liquidação de despesas não envolver, necessariamente, a medição 
unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, 
nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser 
adotada quando for possível definir previamente no projeto, com 
boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem 
posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a 
empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que 
os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de 
quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de 
reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra 
e interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras;
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
9.1.4. nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão 
intrínseca de quantitativos, tal qual asseverado no item 9.1.3. supra, se 
preferir a utilização da empreitada por preço global, deve ser justificada, 
no bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de 
riscos para o particular – e, consequentemente, maiores preços ofertados 
– em termos técnicos, econômicos ou outro objetivamente motivado, 
bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composição do 
orçamento da obra, em especial a taxa de BDI – Bonificação e Despesas 
Indiretas;
9.1.5. a proposta ofertada deverá seguir as quantidades do orçamento-
base da licitação, cabendo, no caso da identificação de erros de 
quantitativos nesse orçamento, proceder-se a impugnação tempestiva do 
instrumento convocatório, tal qual assevera o art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93;
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
9.1.6. alterações no projeto ou nas especificações da obra ou 
serviço, em razão do que dispõe o art. 65, inciso I, alínea 'a', da Lei 
8.666/93, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, repercutem na necessidade de prolação de termo aditivo;
9.1.7. quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou 
omissões no orçamento relativos a pequenas variações 
quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o 
objeto ter sido contratado por ‘preço certo e total’, não se mostra 
adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal 
estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea ‘a’, da Lei 8.666/93, como 
ainda na cláusula de expressa concordância do contratado com o 
projeto básico, prevista no art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013;
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
9.1.8. excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento 
sem causa de qualquer das partes, como também para garantia 
do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, 
por erro ou omissão no orçamento, se encontrarem 
subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos 
da planilha orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos 
para restabelecer a equação econômico-financeira da avença, 
situação em que se tomarão os seguintes cuidados:
9.1.8.1. observar se a alteração contratual decorrente não supera 
ao estabelecido no art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, 
cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 
2º do art. 65 da Lei 8.666/93, estes últimos, relativos a todos 
acréscimos e supressões contratuais;
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
9.1.8.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do 
‘jogo de planilhas’, com redução injustificada do desconto inicialmente 
ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assinatura do 
contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como 
também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
9.1.8.3. avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de 
serviço omitido, não está compensada por distorções em outros itens 
contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de 
mercado;
9.1.8.4. verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no 
eventual pagamento do objeto acima do preço de mercado e, 
consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do 
acordo mediante termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, 
caput c/c art. 6º, inciso IX, alínea ‘f’; art. 15, § 6º; e art. 43, inciso IV, todos da 
Lei 8.666/93;  
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso 
concreto, a justeza na prolação do termo aditivo firmado, 
considerando a envergadura do erro em relação ao valor global 
da avença, em comparação do que seria exigível incluir como 
risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, 
como também da exigibilidade de identificação prévia da falha 
pelas licitantes – atenuada pelo erro cometido pela própria 
Administração –, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao 
enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da 
proporcionalidade, da economicidade, da moralidade, do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse 
público primário;
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EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
9.1.9. avaliar a conveniência e a oportunidade de, em seu relatório de 
fiscalização, propor ao Colegiado, com base no art. 250, inciso III do 
Regimento Interno do TCU, recomendação à jurisdicionada, para que, 
doravante, inclua nos editais cláusula a estabelecer, de forma objetiva, o 
que será objeto de aditamentos durante a execução da avença, bem 
como a definição do que venha a ser "subestimativas ou 
superestimativas relevantes", a que se refere o subitem 9.1.8 supra, 
como, por exemplo, o estabelecimento de percentuais de tolerância 
quantitativa admitida em cada item do orçamento que torne descabida 
a celebração de aditivo, como, ainda, a necessidade de que a imprecisão 
se refira a serviço materialmente relevante do empreendimento 
(avaliado de acordo com a metodologia ABC), em prestígio ao princípio 
da segurança jurídica, como ainda do art. 6º, inciso VIII, alínea "a" c/c art. 
47, art. 49 e art. 65, inciso II, alínea "d", todos da Lei 8.666/93;
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9.2. nos contratos executados mediante o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicam-se, 
no que couber, os entendimentos expressos nesta decisão, 
por força do disposto no art. 2º, inciso II; art. 8º, § 1º; art. 
39; art. 45, inciso I, alínea "b" e art. 63, todos da Lei 
12.462/2011, como também no Acórdão 1.510/2013-
Plenário, mormente no que se refere à necessidade de 
estabelecer uma matriz de riscos, a explicitar as exatas 
responsabilidades e encargos a serem assumidos pelos 
particulares – inclusive no que se refere a erros 
quantitativos;”
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Obrigado!
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