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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.
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Plenário
1. A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global nos editais para a contratação de obras,
com a fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor (Súmula TCU 259), ainda
que se trate de empreitada por preço global. Essa obrigação tem por objetivo mitigar a ocorrência dos riscos
associados tanto ao “jogo de cronograma” quanto ao “jogo de planilha”.

Primeira Câmara
2. A redefinição dos requisitos de qualificação técnica relativos às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto no decorrer da licitação, ainda que objetive o estabelecimento de parâmetros de avaliação
mais adequados, além de infringir o art. 30, § 2º, da Lei 8.666/1993, ofende os princípios da isonomia, da
impessoalidade, da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório. A alteração desses critérios exige
nova publicação do edital, observados os prazos e as exigências legais.

PLENÁRIO
1. A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global nos editais para a contratação de
obras, com a fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor (Súmula TCU
259), ainda que se trate de empreitada por preço global. Essa obrigação tem por objetivo mitigar a
ocorrência dos riscos associados tanto ao “jogo de cronograma” quanto ao “jogo de planilha”.
Por determinação contida no Acórdão 2257/2015 Plenário, proferido em processo de auditoria realizada nas obras
de expansão dos Institutos de Química e de Biologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), foi instaurada
tomada de contas especial, em razão do superfaturamento, da ordem de R$ 2,7 milhões, identificado na obra do
Instituto de Química da UFF. Entre as condutas que contribuíram para a ocorrência de preços excessivos frente
ao mercado, mereceu destaque a ausência de definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários no edital
da licitação, propiciando o chamado jogo de cronograma, corroborado pelo fato de que a construtora abandonou
a obra logo no seu começo, tendo sido os itens iniciais do empreendimento medidos e pagos com sobrepreço.
Citados, o presidente da comissão de licitação da UFF e a empresa contratada ofereceram, em síntese, os seguintes
elementos de defesa: “a) houve o cumprimento do art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, tendo em vista que a
redação do referido dispositivo suscita dúvida quanto à sua obrigatoriedade ou não; b) os valores globais
contratados foram menores que os valores estimados, mesmo existindo itens nos quais o preço contratado era
superior ao preço do Sistema Sinapi; c) apesar de não previsto na LDO de 2010, a partir da LDO de 2011
passou-se a admitir que fossem cotados preços superiores aos fixados pelos órgãos e entidades da Administração
para os itens de licitação em regime de preço global, desde que o somatório de todos os itens da licitação não
ultrapassasse o somatório dos preços estimados para os mesmos; d) o número de itens fiscalizados foi ínfimo em
relação ao número de itens cotados; e) a LDO de 2010 não obrigava a fixação de preços máximos para os itens
a serem cotados em licitação por preço global”. Ao examinar tais argumentos, o relator destacou,
preliminarmente, quanto à aplicação do art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, que a jurisprudência do TCU é
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pacífica, desde 2002, no sentido de que a definição do critério de aceitabilidade de preços unitários e global, com
a fixação de preços máximos para ambos, é obrigação, e não faculdade do gestor, ainda que se trate de empreitada
por preço global, e que essa obrigação teria por objetivo precípuo mitigar riscos associados tanto ao jogo de
cronograma como ao jogo de planilha. Nesse sentido, destacou, “a não inclusão dos critérios de aceitabilidade
de preços unitários nos editais para a contratação da obra caracteriza irregularidade”. Quanto aos argumentos
de que deveria ser avaliado se havia ou não sobrepreço no valor global contratado em detrimento da amostra
analisada e de que o número de itens fiscalizados fora ínfimo em relação aos cotados, o relator entendeu que eles
não deveriam prosperar, isso porque “como o contrato foi rescindido em sua fase inicial, a metodologia utilizada
pela unidade técnica de avaliar apenas os itens medidos e pagos mostra-se correta, uma vez que tem o condão
de avaliar se houve jogo de cronograma”, além do que “a própria construtora reconheceu que apresentou um
orçamento com valor percentualmente maior nos primeiros meses do empreendimento, sob a justifica de que no
início haveria custos iniciais muito altos, com posterior diminuição do vo lume de gastos no final”. Ao final do
seu voto, o relator deixou assente que, a despeito do fato de que “a própria LDO 2010, vigente à época da prática
dos atos ora inquinados, previa no § 3º do art. 112, de modo excepcional, devidamente justificado em relatório
técnico circunstanciado, a utilização de custos unitários acima do limite fixado no caput do próprio art. 112
(Sinapi e Sicro)”, no caso em análise, entretanto, “tal dispositivo não pode ser evocado de modo a afastar a
irregularidade, uma vez que não foi utilizado pelos gestores no âmbito dos processos administrativos que
antecederem as contratações das obras, de modo a justificar eventual utilização de itens com preços acima dos
referenciais do Sinapi e/ou do Sicro”. Acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu julgar irregulares as contas
dos responsáveis e condená-los, solidariamente, em débito.
Acórdão 1695/2018 Plenário, Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Vital do Rêgo.

PRIMEIRA CÂMARA
2. A redefinição dos requisitos de qualificação técnica relativos às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto no decorrer da licitação, ainda que objetive o estabelecimento de parâmetros de
avaliação mais adequados, além de infringir o art. 30, § 2º, da Lei 8.666/1993, ofende os princípios da
isonomia, da impessoalidade, da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório. A alteração
desses critérios exige nova publicação do edital, observados os prazos e as exigências legais.
Representação formulada por empresa licitante apontou irregularidades em pregão eletrônico promovido pelo
FNDE para o registro de preços destinado à aquisição de conjuntos de robótica. O objeto foi dividido por itens,
sendo cada um desses formado pelos subitens: kits; material de apoio pedagógico para alunos; e material de apoio
pedagógico para educadores. A representante alegou que a contratante adotara metodologia de avaliação da
qualificação técnica não prevista no edital, contrariando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório
(art. 41 da Lei 8.666/1993). O edital exigia comprovação do fornecimento de itens em quantidade igual ou
superior a 5% do quantitativo estabelecido para a contratação. Ocorre que, no decorrer do certame, o pregoeiro
adotou o subitem “kits de peças” como critério de avaliação da qualificação técnica das licitantes, em
descompasso com a regra editalícia previamente divulgada. O FNDE, em resposta à oitiva sobre a situação,
informou que adotara o subitem como parâmetro de avaliação por ser de maior relevância e valor significativo e
em razão da natureza acessória dos demais subitens. O relator, entretanto, asseverou que “a Lei 8.666/1993
permite que os requisitos de qualificação técnica se limitem às parcelas de maior relevância e valor significativo,
mas estas devem ser definidas desde logo no edital, como previsto no artigo 30, §2º, da lei. A definição tardia,
após a apresentação dos atestados, além de infringir o aludido dispositivo legal, é contrária aos princípios da
isonomia, impessoalidade, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório”. No entendimento do relator,
a alteração nos requisitos da habilitação promovida pelo pregoeiro no decorrer do procedimento, após a entrega
dos atestados, embora tenha adotado critérios aparentemente razoáveis, maculou a fase de habilitação e todos os
atos posteriores, isso porque “se os requisitos adotados pelo pregoeiro estivessem desde o início no instrumento
convocatório, as empresas participantes poderiam ter apresentado outros atestados e empresas que não
participaram poderiam ter entrado na disputa, alterando, decisivamente, o resultado da licitação ”. Nesse
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contexto, o Tribunal assinou prazo para o FNDE anular a fase de habilitação do pregão eletrônico e todos os atos
posteriores, dando ciência, ainda, de que eventual alteração dos critérios para comprovação da qualificação
técnica deve ser seguida de nova publicação do edital, obedecidos os prazos e as exigências legais (artigo 21, §
4º, da Lei 8.666/1993).
Acórdão 6750/2018 Primeira Câmara, Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues.
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