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Sessões: 3, 4, 10 e 11 de Outubro
Este Informativo contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do TCU, relativas à área
de Licitações e Contratos, que receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial no período acima
indicado. Os enunciados procuram retratar o entendimento das deliberações das quais foram extraídos. As
informações aqui apresentadas não constituem, todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo Tribunal nem
representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do TCU sobre a matéria. O objetivo é facilitar o
acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. Para aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro
teor das deliberações por meio dos links disponíveis.
SUMÁRIO

Plenário
1. Alterações contratuais, mesmo com efeito financeiro nulo, desacompanhadas de justificativas técnicas e
jurídicas das composições de preços novos e da demonstração da manutenção do desconto advindo da licitação
caracterizam infração ao art. 65 da Lei 8.666/1993 e ao art. 3º, c/c arts. 14 e 15, do Decreto 7.983/2013 e podem
sujeitar os responsáveis a pena de multa.
2. Em certame licitatório para a contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis, é irregular a exigência de comprovação de rede credenciada na fase de habilitação, porquanto
acarreta ônus desnecessário ao licitante e, em consequência, restringe indevidamente a competitividade da
licitação.

PLENÁRIO
1. Alterações contratuais, mesmo com efeito financeiro nulo, desacompanhadas de justificativas técnicas e
jurídicas das composições de preços novos e da demonstração da manutenção do desconto advindo da
licitação caracterizam infração ao art. 65 da Lei 8.666/1993 e ao art. 3º, c/c arts. 14 e 15, do Decreto
7.983/2013 e podem sujeitar os responsáveis a pena de multa.
Auditoria realizada nas obras de construção da Universidade Federal do Cariri (UFCA), no Ceará, apontou, entre
outras ocorrências, “alterações contratuais de efeito financeiro nulo (‘replanilhamentos’) abrangendo a quase
totalidade dos itens da planilha licitada, com omissão: (1) da justificativa técnica e jurídica dos acréscimos e
supressões; (2) da composição dos preços novos; e (3) da demonstração do desconto advi ndo da licitação,
podendo até acarretar jogo de planilha”. O relatório de auditoria apontou que a ocorrência se revestia em prática
rotineira nos contratos analisados e, apresentando evidências de uma das etapas da obra, destacou que as estacas
hélices foram substituídas por estacas braçais a trado, de simplicidade bem maior, sendo que as “estacas hélices
suprimidas estavam com os preços bem abaixo dos de mercado, enquanto o item acrescentado de estaca a trado
está com o preço superior ao de mercado, podendo configurar o conhecido ‘jogo de planilha’”. O relatório
apontou, também, que as supressões de itens previstos no projeto foram feitas de maneira indiscriminada,
atingindo partes inteiras das instalações projetadas, a exemplo da eliminação do circuito interno de TV e de todos
os extintores de incêndio de gás carbônico ou pó químico, além da maior parte das placas indicativas de segurança.
Indicou, por fim, que, na memória de cálculo que acompanha o replanilhamento, o responsável técnico da UFCA
limitou-se a informar que os quantitativos incluídos referem-se aos estabelecidos no projeto. Ao analisar o ponto,
a equipe de auditoria do TCU salientou que, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/1993, as alterações contratuais
devem ser devidamente justificadas, sendo legalmente exigível que sejam apresentadas, para cada supressão ou
acréscimo, a fundamentação técnica e jurídica, a memória de cálculo dos quantitativos respectivos e a composição
dos preços novos, com base no Sinapi, nos termos do art. 3º, c/c arts 14 e 15, todos do Decreto 7.983/2013,
aplicando-se sobre eles o desconto advindo da licitação (art. 14 do mesmo Decreto). Em razão da ocorrência, a
unidade técnica propôs a oitiva da UFCA para que se manifestasse acerca da prática costumeira do
replanilhamento dos contratos. O relator, contudo, ponderou que a prática verificada resultou em uma
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desvantagem de apenas 0,24% do valor original do contrato, em razão de acréscimo de novos serviços e da não
aplicação do desconto original. Assim, fundamentando-se nos princípios da insignificância e da economia
processual, propôs, com o aval do Colegiado, dar ciência à UFCA de que “alterações contratuais, mesmo com
efeito financeiro nulo, desacompanhadas de justificativas técnicas e jurídicas, das composições dos preços novos
e da demonstração da manutenção do desconto advindo da licitação, além de inviabilizar a fiscalização a cargo
dos controles internos e externo, identificadas nos Contratos 6/2015 e 9/2015, caracterizam infração aos arts.
65 da Lei 8.666/1993 e art. 3º, c/c arts. 14 e 15, todos do Decreto 7.983/2013 e podendo sujeitar os responsáveis
a pena prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992”.
Acórdão 2203/2017 Plenário, Auditoria, Relator Ministro Vital do Rêgo.
2. Em certame licitatório para a contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis, é irregular a exigência de comprovação de rede credenciada na fase de habilitação,
porquanto acarreta ônus desnecessário ao licitante e, em consequência, restringe indevidamente a
competitividade da licitação.
O TCU apreciou representação a respeito de suposta irregularidade relacionada a critérios de qualificação técnica
no Pregão Eletrônico 3/2017, promovido pelo 17º Grupo de Artilharia de Campanha do Comando do Exército
(17º GAC), sediado em Natal (RN), que teve como objeto a eventual contratação de serviços de gerenciamento,
controle e fornecimento de combustíveis por meio de sistema informatizado. A empresa representante alegou ser
irregular a exigência de que, na fase de habilitação, os licitantes dispusessem de rede credenciada nas áreas em
que os serviços seriam prestados, conforme contido no termo de referência do certame. O relator, ao analisar o
feito, asseverou que “a jurisprudência do TCU é no sentido de que o credenciamento só é exigível após a
contratação, não podendo ser demandado como critério de habilitação dos licitantes por constituir ônus
financeiro e operacional desarrazoado para empresas competidoras”. E concluiu, seguindo essa linha
jurisprudencial, que a “obrigatoriedade de apresentação pelos licitantes, ainda na fase de habilitação técnica, de
relação de postos de combustíveis, acarreta ônus desnecessário ao licitante e, em consequência, restringe
indevidamente a competitividade da licitação, sendo, portanto, exigência irregular”. Ao final, o Colegiado,
anuindo à proposição do relator, conheceu da representação, considerou-a procedente e, entre outras medidas,
determinou ao 17º GAC que, “adote, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, as
medidas necessárias com vistas à anulação do Pregão Eletrônico 3/2017”, e deu ciência ao órgão de que, “na
contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, a exigência de comprovação
de rede credenciada na fase de habilitação afronta o art. 9º da Lei 10.520/2002 c/c o art. 3º, § 1º, caput e inciso
I, da Lei 8.666/1993”.
Acórdão 2212/2017 Plenário, Representação, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer.
Observações:
Inovação Legislativa:
Lei 13.499, de 26.10.2017 - Estabelece critérios para a celebração de aditivos contratuais relativos às outorgas
nos contratos de parceria no setor aeroportuário.
Decreto 9.178, de 23.10.2017 - Altera o Decreto 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública - CISAP.
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Decreto 9.189, de 1º.11.2017 - Altera o Decreto 7.689, de 2 de março de 2012, que estabelece, no âmbito do Poder
Executivo federal, limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de
gastos com diárias e passagens.

Elaboração: Diretoria de Jurisprudência – Secretaria das Sessões
Contato: jurisprudenciafaleconosco@tcu.gov.b r
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