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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. Na contratação integrada do RDC, eventuais ganhos ou encargos oriundos das soluções adotadas pelo
contratado na elaboração do projeto básico devem ser auferidos ou suportados única e exclusivamente pelo
particular, independentemente da existência de uma matriz de riscos disciplinando a contratação. Eventuais
omissões ou indefinições no anteprojeto, em regra, não ensejam a celebração de termos de aditamento contratual,
pois anteprojeto não é projeto básico.
2. Na contratação integrada do RDC, serviços de gerenciamento do projeto da obra devem constar na planilha de
custos diretos do orçamento de referência do empreendimento, e não no BDI, devendo seu eventual incremento
por aditivo contratual se dar a partir de parâmetros objetivamente avaliados, com base nas quantidades, salários e
prazos de permanência dos profissionais integrantes da equipe de gerenciamento, antes e após o aditamento.

PLENÁRIO
1. Na contratação integrada do RDC, eventuais ganhos ou encargos oriundos das soluções adotadas pelo
contratado na elaboração do projeto básico devem ser auferidos ou suportados única e exclusivamente pelo
particular, independentemente da existência de uma matriz de riscos disciplinando a contratação.
Eventuais omissões ou indefinições no anteprojeto, em regra, não ensejam a celebração de termos de
aditamento contratual, pois anteprojeto não é projeto básico.
Auditoria realizada nas obras de adequação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR,
sob responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), examinou contrato
resultante do regime diferenciado de contratações públicas (RDC), instituído pela Lei 12.462/2011, no qual foi
adotada a contratação integrada como regime de execução contratual. Promovidas as oitivas da Infraero e do
consórcio contratado pela estatal, o relator discordou das conclusões da unidade técnica, pela licitude do primeiro
aditivo contratual. Foi considerado irregular, pelo relator, o incremento de valores decorrentes de parte das
ocorrências examinadas no processo e que teriam motivado o mencionado aditivo contratual, tendo sido por ele
destacado que a alteração do comprimento dos túneis de acesso às pontes de embarque, previsto no anteprojeto
elaborado pela administração, deveria ser suportado pelo particular, mesmo com a ausência de uma matriz de
riscos disciplinadora da contratação. Após frisar o caráter meramente referencial do anteprojeto, o relator
observou que eventuais ganhos ou perdas decorrentes das soluções “adotadas pelo contratado na elaboração do
projeto básico devem ser auferidos/suportados única e exclusivamente pelo particular, independentemente da
existência de uma matriz de riscos disciplinando a contratação”, visto que se trata de “regra inerente à
contratação integrada, que é licitada a partir de um anteprojeto com menor grau de definição do objeto”,
arrematando que eventuais “omissões ou indefinições no anteprojeto, em regra, não ensejam a celebração de
termos de aditamento contratual, pois anteprojeto não é projeto básico.” O relator destacou, ainda, que
“quaisquer dificuldades não previstas ou alegadas omissões no anteprojeto na verdade já estão incorporadas
aos preços contratados, que tomaram como parâmetro os valores de referência praticados pelo mercado em
obras de complexidade, qualidade e grandeza similares ao do contrato em questão”. Em decorrência de suas

1

conclusões, o relator considerou indevido o primeiro aditivo contratual, ressalvando, contudo, a possibilidade de
convalidação de alterações que não haviam sido impugnadas na instrução processual. Ao final, o Plenário, ao
acolher a proposta do relator, decidiu por determinar à Infraero que anulasse o primeiro termo aditivo ao contrato
examinado, abrindo-se, de qualquer forma, a possibilidade de que a estatal promovesse a referida convalidação.
Acórdão 2591/2017 Plenário, Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler.
2. Na contratação integrada do RDC, serviços de gerenciamento do projeto da obra devem constar na
planilha de custos diretos do orçamento de referência do empreendimento, e não no BDI, devendo seu
eventual incremento por aditivo contratual se dar a partir de parâmetros objetivamente avaliados, com
base nas quantidades, salários e prazos de permanência dos profissionais integrantes da equipe de
gerenciamento, antes e após o aditamento.
Ainda na auditoria realizada nas obras de adequação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, executadas sob o
regime de contratação integrada do RDC, outra ocorrência que motivou a determinação de anulação do primeiro
aditivo contratual relacionou-se à parcela de aditamento destinada ao aumento do valor do serviço de
gerenciamento do projeto da obra. Em resposta as oitivas promovidas nos autos, tanto a Infraero, quanto o
consórcio por ela contratado, defenderam que se houve aumento do escopo/trabalho, deveria ocorrer o
consequente aumento de atividades a serem gerenciadas, de forma que o incremento contratual deveria seguir a
proporção existente entre o valor total aditivado e o valor global contratado. Ao discordar das conclusões da
unidade técnica, que havia se manifestado pela regularidade do procedimento, o relator ressaltou que,
aparentemente, “nem a unidade técnica deste Tribunal nem as partes envolvidas observaram que o aditamento
realizado não manteve estritamente a proporção de 7,87% entre o serviço de gerenciamento e o valor global do
contrato. Na verdade, o valor acrescido de gerenciamento (R$ 1.642.756,44) representa pouco mais de 8% do
valor aditado (R$ 20.415.011,48), e não 7,87%”. O relator ressaltou também que o posicionamento da unidade
técnica, a despeito de reconhecer que o serviço de gerenciamento poderia ser interpretado como a própria
administração local da obra, não estava “alinhado à jurisprudência desta Corte de Contas, que nos últimos dez
anos vem preconizando a inclusão da administração local da obra na planilha orçamentária, e não na taxa de
BDI”, enfatizando que esse “entendimento visa justamente evitar proporcionalizar um incremento do
gerenciamento e da administração da obra em virtude de uma alteração contratual”. Apesar de o serviço de
gerenciamento do projeto ter sido incluído como rubrica da planilha orçamentária do empreendimento, o relator
observou que a proporcionalidade permitida pelo aditivo conferiu “tratamento análogo à indesejável situação de
inclusão da administração local no BDI, cuja a jurisprudência do TCU se consolidou no sentido de evitar ”. Após
demonstrar que inexistiria a proporção defendida pela estatal contratante e pelo consórcio contratado, sendo
incapaz, portanto, de justificar o aditamento examinado nos autos, o relator ressalvou que não estaria afastando,
por completo, a possibilidade de incremento no gerenciamento do projeto em virtude de prorrogações de prazo
ocasionadas pela própria Administração ou por alterações de escopo unilateralmente impostas ao particular pelo
Poder Público. Enfatizou, tão somente, que “tal aumento deveria se dar a partir de parâmetros objetivamente
avaliados, balizados nas quantidades, salários e prazos de permanência dos profissionais integrantes da equipe
de projeto, antes e após o aditamento contratual”. Como as partes não apresentaram, nas respostas às oitivas,
eventuais incrementos na equipe alocada aos serviços de gerenciamento do projeto que porventura tivessem sido
necessários para abarcar as alterações contratuais verificadas, o relator considerou irregular a parcela do
aditamento que teve como justificativa o suposto aumento dos mencionados serviços.
Acórdão 2591/2017 Plenário, Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler.
Observações:
Inovação Legislativa:
Lei 13.529, de 4.12.2017 - Dispõe sobre a participação da União em fundo de apoio à estruturação e ao
desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas; altera a Lei 11.079, de 30 de dezembro
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de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada na administração
pública, a Lei 11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre a transferência obrigatória de recursos
financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), e a Lei 12.712, de 30 de agosto de 2012, que autoriza o Poder Executivo a criar a Agência
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF).

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