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Editorial

A constituição de um contrato de concessão de serviço 
público envolve uma série de etapas, que devem ser rigidamente 
cumpridas para o sucesso da contratação. Independentemente 
disso, situações há em que o interesse público envolvido determina 
o desfazimento de tal ajuste. A exemplo da formalização 
do contrato, esse procedimento também exige um rigoroso 
processo administrativo, com a observância dos direitos da parte 
contratada. Nesse contexto, a edição de abertura do Boletim 
Governet de Licitações de Contratos do ano de 2020 inicia a seção 
Artigos e Pareceres com a contribuição de José Maria Pinheiro 
Madeira, intitulada Extinção da concessão e suas consequências 
jurídicas na doutrina brasileira.  

Na sequência, Juliana da Silva Ribeiro Gomes Chediek e Eduardo 
Biserra Rocha abordam a aparente dicotomia entre a rigidez das 
regras licitatórias e a necessidade de contratação de novações 
tecnológicas. Eis o escopo de Particularidades das contratações de 
pesquisa e desenvolvimento por parte da Administração.  

Encerrando a seção, o texto Uma evolução do planejamento 
das contratações, de Angelina Leonez, apresenta o panorama 
histórico da preocupação com a fase interna dos procedimentos 
licitatórios no Brasil. 

Em seguida, uma inovação nos Boletins Governet: inaugura-se a 
seção Decisões dos Tribunais, que permite abarcar, sem a limitação 
proporcionada pela divisão entre Tribunais e Contas e Jurisprudência, 
as decisões mais relevantes para os administradores públicos.  

Nesta edição é possível conferir a manifestação do Tribunal 
de Contas da União referente à inexistência de regras objetivas 
acerca do número de fornecedores e da forma de seleção no caso 
de dispensa de licitação. Já o Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais esclarece ser vedada a participação de consórcios em 
licitações cujo objeto seja comum, simples e de pequena monta.  

Por fim, na seção Legislação Especializada, colaciona-se o  
Decreto nº 10.132, de 25 de novembro de 2019, que altera o 
Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e 
critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e 
serviços de engenharia, contratados e executados com recursos 
dos orçamentos da União. 

Boa leitura! 
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ExTINÇãO DA CONCESSãO E SuAS CONSEquêNCIAS  
juRíDICAS NA DOuTRINA BRASILEIRA

1. ConSideraÇÕeS 

Partindo-se da premissa de que concessão e permis-
são de serviço público se justificam, sobretudo, quan-
do a execução do serviço ou da obra pública pressupõe 
grandes investimentos, ou nas modalidades de serviço 
em que o Poder Público julga conveniente prestar in-
diretamente, pode-se asseverar o incontestável fato de 
que esses dois institutos ensejarão investimentos por 
parte do particular, concessionário ou permissionário, 
seja para a realização inicial do serviço, seja para mo-
dernização e continuidade na prestação.  

Tais investimentos incluem a compra de equipa-
mentos, materiais de construção em geral e toda 
sorte de materiais que se fizerem necessários para 
que a execução do serviço ou a realização de obras 
ou benfeitorias resultem numa prestação adequada. 

Com base nessas formalidades que se aplicam à 
concessão e à permissão, e especificamente no que 
concerne ao investimento a ser realizado pelo par-
ticular, o legislador criou o instituto da reversão, o 
qual detém duas finalidades distintas: uma que se 
aplica ao Poder concedente e outra ao concessioná-
rio ou ao permissionário, senão vejamos o que pre-
ceitua o art. 36 da Lei nº 8.987/95:

Art. 36. A reversão no advento do termo contra-
tual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ain-
da não amortizados ou depreciados, que tenham 
sido realizados com o objetivo de garantir a conti-
nuidade e atualidade do serviço concedido.

Conforme se constata, o instituto da reversão 
obriga o Poder concedente a indenizar, extinto o 
contrato de concessão ou permissão, o concessioná-

José Maria pinheiro Madeira
Mestre em Direito do Estado. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Doutor em Ciência Política e Administração Pública. Curso de pós-graduação 

no exterior. Procurador do Legislativo (aposentado). Parecerista na área do Direito Administrativo. Examinador de Concurso Público. Membro  
Integrante da banca examinadora de exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Membro de diversas associações de cultura jurídica, no  

Brasil e no exterior. Professor Emérito da Universidade da Filadélfia. Professor-palestrante da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro –  
EMERJ. Professor Coordenador de Direito Administrativo da Universidade Estácio de Sá. Professor da Fundação Getúlio Vargas.  

Professor integrante do corpo docente do curso de pós-graduação em Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes,  
da Universidade Gama Filho e da Universidade Federal Fluminense. Membro Titular do Instituto Ibero-Americano de  

Direito Público. Membro Efetivo do Instituto Internacional de Direito Administrativo.  
Presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo. 

rio ou o permissionário pelos investimentos destes 
quanto aos bens reversíveis que não tenham sido 
amortizados durante a prestação do serviço, ou que 
tenham sido depreciados nesse mesmo período.

Ressaltamos que essa finalidade é a que se aplica 
ao Poder concedente, que é a sua obrigação de inde-
nização do concessionário. A outra finalidade que nos 
referimos é a que se aplica a este último, e que se for-
mata na obrigação de devolver a prestação do serviço 
ao Poder concedente, juntamente com os bens origi-
nariamente pertencentes ao patrimônio do concessio-
nário e que eram utilizados na prestação do serviço.

Com o escopo de se evitar eventuais controvérsias 
quanto à vinculação ou não dos bens à categoria de 
reversíveis, a Lei nº 8.987/95 traz em seu corpo a exi-
gência da identificação dos bens reversíveis que não 
tenham sido amortizados, bem como a sua caracteri-
zação, no edital, além da identificação como cláusula 
essencial do contrato, o que o faz nos artigos 18 e 23. 

Em contrapartida, os bens em questão são “rever-
tidos” para o patrimônio do Poder concedente, ou 
seja, todos os bens adquiridos pelo concessionário 
ou pelo permissionário para a prestação do serviço 
concedido ou permitido passam a integrar o patri-
mônio do Poder Público concedente com a extinção 
da concessão ou da permissão.

Nessa linha, em última análise, poder-se-ia asse-
verar que de fato a reversão ocorre de uma maneira 
inversa, pois que, com o fim da concessão ou da per-
missão, os bens não são remetidos ao patrimônio da 
sua adquirente original.

Com efeito, essa inversão quanto ao destino dos 
bens se torna incompatível com o significado do ver-
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bo “reverter”. Ao contrário, os bens originariamen-
te de propriedade das concessionárias e permissio-
nárias, adquiridos às suas próprias expensas para a 
prestação do serviço público, transferem-se para o 
patrimônio do Poder concedente com a extinção dos 
contratos de concessão ou permissão.

Daí a conclusão de que o termo “reversão” não 
nos parece perfeitamente adequado para o fim a que 
se destina nos institutos da concessão e permissão do 
serviço público ao particular, haja vista ser este que 
adquire os bens a serem utilizados na prestação do 
serviço, e ao final da concessão ou permissão estes 
são remetidos ao Poder concedente, em relevância ao 
princípio da continuidade do serviço público.

Não se vislumbra, com isso, a hipótese de uma 
reversão no verdadeiro sentido da palavra quanto 
a tais bens, já que reversão pressupõe uma volta e 
nessa hipótese os ditos “bens revertidos” nunca per-
tenceram à esfera de domínio do Poder concedente.

O que ocorre, de fato, é uma transferência dos bens 
do patrimônio do Concessionário para o patrimônio 
do Poder Público, pois que originariamente perten-
ciam ao particular, podendo-se ainda ratificar a exis-
tência de uma reversão no que alude à devolução da 
prestação do serviço público ao Poder concedente.

A leitura dos parágrafos 2º e 3º do art. 35, que é 
o artigo que trata da extinção da concessão, revela 
a veracidade de que o que se reverte é o serviço pú-
blico concedido, e os bens reversíveis seguem como 
acessórios deste e essenciais à sua continuidade.

Art. 35 [...]

§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata 
assunção do serviço pelo poder concedente, 
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e 
liquidações necessários.

§ 3º A assunção do serviço autoriza a ocupação 
das instalações e a utilização, pelo poder conce-
dente, de todos os bens reversíveis.

Entretanto, em se tratando do termo mais adequa-
do, poder-se-ia dizer que a reversão, nos termos da lei, 
é um clássico exemplo do instituto da desapropriação 
e não exatamente de uma reversão. Todavia, tanto a 
legislação pertinente quanto a doutrina predominan-
te a denominam de reversão, não se atendo à desade-
quação do seu sentido neste caso em particular.

Não obstante, ainda que o sentido da palavra pa-
reça distorcido, toda vez que ocorrer a extinção da 
concessão ou permissão, há que ser feito um balan-
ço quanto aos bens anteriormente adquiridos e os 
remanescentes, bem como a respectiva prestação de 
contas, a fim de se apurar se há algum valor a ser in-
denizado ao particular em relação aos bens discrimi-
nados no edital como remanescentes, ao passo que 
estes passam para a posse do Poder Concedente.

1.1. a reversão e o dever de indenização

Primeiramente, verificamos que o direito de re-
versão compreende a obrigação do Poder conceden-
te em compensar o particular, por meio de indeniza-
ção, que se destituiu do papel de concessionário por 
motivo de extinção da concessão, no que se refere 
aos bens por este investido em troca de sua incorpo-
ração ao patrimônio público.

Devemos destacar, ainda na análise deste artigo 
36, que a lei associa a indenização aos bens rever-
síveis que ainda não tenham sido amortizados ou 
depreciados. Sendo assim, a não amortização ou de-
preciação dos bens reversíveis são requisitos essen-
ciais para que se configure a obrigação da indeniza-
ção pelo Poder concedente.

Já a incidência desses elementos nos bens rever-
síveis poderá tanto tornar a indenização insuscetível 
de ser concedida como ter o seu valor reduzido pro-
porcionalmente ao quanto houver sido depreciado 
ou não amortizado. Faremos a seguir uma breve 
análise sobre esses elementos.

1.2. Bens reversíveis não  
amortizados ou depreciados

Com referência aos bens reversíveis ainda não 
amortizados ou depreciados, a princípio há que se 
afirmar que a lista de composição dos bens reversí-
veis, existente no início da vigência do contrato de 
concessão ou permissão, não se manterá, necessaria-
mente, inalterada até ocorrer a sua extinção, sendo 
plenamente passível de alterações. 
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O mais importante nesta questão, contudo, é a 
obrigação do Poder concedente no que se refere à 
amortização ou depreciação que deverá ser compu-
tada no cálculo da indenização dos bens reversíveis. 

Em relação à primeira, há que se proceder a um 
cálculo de amortização, que em geral já estarão in-
cluídas as tarifas pagas pelos usuários do serviço na 
vigência do contrato, e/ou as receitas alternativas ou 
complementares advindas por força da concessão e 
que venham a se incorporar aos bens reversíveis. 

Da mesma maneira, não poderá se incluir no valor 
da indenização os bens depreciados, sendo o caso de 
que o Poder Público, ou ficará desobrigado a pagar o 
valor destes bens, ou pagará um valor inferior ao que 
seria devido, em razão de sua depreciação parcial.

1.3. a aquisição pelo Poder  
Concedente dos Bens reversíveis

Por outro lado, o §1º do art. 35 reza que, com a 
extinção da concessão, os bens reversíveis retornam 
ao poder concedente, tudo conforme previsto no 
edital e estabelecido no contrato. Seguem os citados 
dispositivos legais para uma melhor interpretação, 
com os grifos que julgados conveniente destacar:

Art. 35.  Extingue-se a concessão por:

[...]

§ 1º Extinta a concessão, retornam ao poder con-
cedente todos os bens reversíveis, direitos e pri-
vilégios transferidos ao concessionário conforme 
previsto no edital e estabelecido no contrato.

Resumidamente, trata-se, de dois direitos distin-
tos que são atribuídos por lei ao Poder concedente 
e ao concessionário. Um deles advém da iniciativa 
do Poder concedente e se aplica ao particular, como 
forma de compensá-lo, por meio de indenização, 
pelos investimentos vinculados aos bens reversíveis.

Imprescindível, portanto, para que se efetive a 
indenização, que tais bens ainda não tenham sido 
amortizados, total ou parcialmente, durante a pres-
tação do serviço, ou que tenham sido depreciados 
em virtude desta prestação. 

O outro direito aplica-se ao próprio Poder Pú-
blico que, com a extinção da concessão e cumprida 
a devida indenização ao particular, além de reaver 

todos os direitos e privilégios previstos no edital e 
concedidos ao concessionário, adquire também o di-
reito de se apossar de todos os bens reversíveis. 

A previsão legal acerca da indicação e das caracte-
rísticas dos bens reversíveis tem sede na própria Lei nº 
8.987/95, que em seu artigo 18, que é o artigo que elenca 
em seus 16 incisos tudo o que deverá constar no edital de 
licitação, os menciona especificamente nos incisos X e XI.

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo 
poder concedente, observados, no que couber, os 
critérios e as normas gerais da legislação própria so-
bre licitações e contratos e conterá, especialmente:

[...]

X - a indicação dos bens reversíveis;

XI - as características dos bens reversíveis e as condi-
ções em que estes serão postos à disposição, nos ca-
sos em que houver sido extinta a concessão anterior.

Já o art. 23 desta mesma lei, que cita quais são as 
cláusulas essenciais do contrato, faz expressa men-
ção aos bens reversíveis em seu inciso X, elevando-os 
também ao patamar de cláusula essencial a constar 
no contrato de concessão. 

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de 
concessão as relativas: 

[...]

X - aos bens reversíveis. 

Conforme se constata, a prática do direto de re-
versão também representa uma forma de expressar a 
titularidade do serviço público pelo Poder conceden-
te, assim como a conservação do caráter público do 
serviço concedido ou permitido. Sendo assim, não há 
que se falar na aquisição dos bens utilizados na pres-
tação do serviço pelo concessionário ou permissioná-
rio, tampouco que a natureza destes se transmuda 
de pública para privada ao término da concessão ou 
permissão se cumpridas as devidas indenizações. 

Importa também que observemos que a finali-
dade desta medida de retomada pelo Poder Público 
dos bens reversíveis se justifica para que se mantenha 
ininterruptamente a prestação do serviço público an-
tes concedido, diretamente ou mediante nova con-
cessão, fato este que associa esta prerrogativa ao ide-
ário do princípio da continuidade do serviço público. 
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1.4. Pode-se Somar Créditos ou  
abater débitos à indenização do  

art. 36 da Lei nº 8.987/95?

Ainda no que toca à indenização referida no art. 36 do 
Estatuto de Concessão e Permissão, surgem outros ques-
tionamentos oportunos, sobre a possibilidade de nesta se 
incluir eventuais créditos ou abater outros débitos. 

Por exemplo, se o concessionário estiver em débi-
to com algum agente financeiro ou fornecedor? Ou, 
ao contrário, se tiver a legítima expectativa de crédito 
em relação a lucros cessantes? Acrescenta-se ou aba-
te-se à indenização básica do art. 36 estes valores? 

E no caso de ocorrer a extinção da concessão no 
decorrer de seu prazo fixo por iniciativa do Poder 
concedente, como ocorre na encampação, isso acar-
retaria na garantia da indenização típica somada 
aos valores referentes aos lucros cessantes?  

Para responder a esses questionamentos devemos 
nos reportar brevemente aos institutos da encampação 
e da caducidade, que são formas de extinção do contra-
to de concessão, conforme dispõem os incisos II e III do 
art. 35, respectivamente, e serão mais bem analisadas 
na sequência, no estudo da extinção da concessão. 

Consoante o que dispõe o art. 37, à encampação 
deverá preceder o pagamento de indenização na 
forma do artigo anterior. Ressaltamos que para uma 
melhor interpretação da questão aqui suscitada, 
convém que se faça a leitura dos dispositivos legais 
que se seguem pela ordem inversa, ou seja, efetue-
-se a leitura do art. 37 anteriormente à do art. 36. 

Art. 37. Considera-se encampação a retomada do 
serviço pelo poder concedente durante o prazo da 
concessão, por motivo de interesse público, median-
te lei autorizativa específica e após prévio paga-
mento da indenização, na forma do artigo anterior.

Art. 36. A reversão no advento do termo contra-
tual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ain-
da não amortizados ou depreciados, que tenham 
sido realizados com o objetivo de garantir a conti-
nuidade e atualidade do serviço concedido.

Com efeito, reportando-nos apenas à letra da lei, 
vemos que a indenização será paga previamente à 
encampação, e que esta decorre da retomada do 

serviço pelo Poder concedente por motivo de inte-
resse público e durante o prazo da concessão.

Essa indenização referida no art. 37 trata da in-
denização básica que se insere no art. 36, do que se 
deduzem apenas as multas contratuais de praxe e as 
despesas decorrentes da própria caducidade.  

Porém, não obstante o que diz a letra da lei, a 
doutrina é majoritária ao afirmar que, em qualquer 
forma de rescisão unilateral pelo Poder Público e 
por razões de interesse público, a indenização será 
integral, compreendendo não somente a parcela a 
que se refere o art. 36, mas somando-se a ela os da-
nos emergentes e os lucros cessantes.

Em consonância com o art. 29, inciso IV, do Esta-
tuto da Concessão, incumbe ao Poder Concedente 
“extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei 
e na forma prevista no contrato”.

Já o art. 35 deste mesmo diploma legal dispõe, 
entre os incisos I e VI, sobre as modalidades de ex-
tinção da concessão, que são: advento do termo 
contratual, encampação, caducidade, rescisão, anu-
lação, falência ou extinção da concessionária.

Ressaltamos também que a Constituição Federal, 
em seu artigo 175 – que é o dispositivo constitucio-
nal que expressa a possibilidade da prestação do ser-
viço público sob o regime de concessão ou permis-
são – faz alusão a duas modalidades da sua extinção, 
que são a caducidade e a rescisão. Diz o texto consti-
tucional que a “lei disporá sobre” tais modalidades, 
sendo certo que tal lei é o Estatuto da Concessão e 
Permissão, o qual analisamos neste trabalho.   

Não obstante, nesta sequência abordaremos al-
guns aspectos de cada uma das modalidades trazi-
das pela Lei em seu artigo 35, pois que não se ateve 
apenas às duas citadas no preceito constitucional. 

2. eXtinÇÃo da ConCeSSÃo e SUaS  
ConSeQUÊnCiaS JUrÍdiCaS

2.1. advento do termo Contratual

O advento do termo contratual, que equivale a di-
zer “término do contrato”, é a modalidade mais sim-
ples e corriqueira da extinção da concessão, pois que 
o seu contrato é por prazo, não guardando nenhuma 
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relação com o seu objeto. Com efeito, quando este 
prazo expira, tem-se o consequente fim do contrato. 

Nesses termos, extinto o prazo do contrato, ex-
tinguir-se-ão automaticamente a concessão e seus 
efeitos sobre o Poder concedente e a concessionária, 
sem que a isso deva preceder qualquer ato de aviso 
ou notificação, previsão editalícia ou contratual, sal-
vo a praxe de um termo circunstanciado de recebi-
mento do serviço e dos bens públicos.

Ressaltamos a hipótese em que não ocorrerá a 
automática extinção da concessão findo o prazo do 
contrato, tão e somente se a este evento final pre-
cedeu a previsão editalícia de prorrogação do pra-
zo, bem como o manifesto interesse das partes nes-
se sentido. Configurando-se esse quadro, há que se 
proceder ao aditamento prorrogatório do contrato, 
antes que se dê o seu vencimento.

O advento da extinção do contrato pressupõe a 
imediata retomada da prestação do serviço pelo Po-
der concedente, bem como o fim de todo e qualquer 
privilégio inerentes ao Poder Público e usufruído pelo 
particular enquanto da prestação do serviço público. 

Outra particularidade é a que alude à “reversão” dos 
bens originariamente do patrimônio da concessionária 
e utilizados na prestação do serviço, para o patrimônio 
do Poder concedente, o que já analisamos acima.

Conforme narrado em tópico específico, na práti-
ca não ocorre uma reversão de bens, pois que nunca 
foram de propriedade do Poder Público, e reversão, 
no verdadeiro sentido da palavra, é aquilo que vol-
ta, retorna, assemelhando-se, na realidade, mais a 
uma desapropriação. Não obstante, o termo rever-
são já se consagrou na legislação e não encontra ex-
pressivas resistências na doutrina. 

Há que se observar, contudo, se todos os investimen-
tos realizados pelo particular para a adequada presta-
ção do serviço foram devidamente amortizados e não 
foram depreciados durante o período da prestação. A 
inocorrência destes eventos acarreta na imediata obri-
gação da indenização por parte do Poder concedente. 

Deve ser ressaltado que esse caso de indenização quan-
to aos investimentos não amortizados ou depreciados é 
uma exceção, sendo que a regra é a de que a extinção do 
contrato de concessão pelo advento do termo contratual 
por si só não gera direitos e deveres indenizatórios. 

Outra questão a considerar neste contexto indeniza-
tório é sobre eventuais melhorias técnicas não previstas 
no contrato inicialmente, e por força do princípio da 
atualidade, realizadas pelo concessionário, em confor-
midade com o art. 6º, § 2º, c/c art. 36 da Lei 8.987/95.

Buscando ilustrar o que se expôs, trazemos um fato 
que ocorreu no município do Rio de Janeiro, em que o 
Poder Público ordenou, por ato do prefeito, que deter-
minada empresa de ônibus adaptasse seus veículos, em 
5% de sua frota, com rampas para deficientes físicos.

Conforme se constata, essa iniciativa foi imposta 
unilateralmente pelo Poder concedente no curso do 
contrato de concessão, e isto com fundamento no art. 
65 da Lei nº 8.666/93. Todavia, tal despesa obviamente 
não estava incluída no valor da tarifa apresentado pelo 
concessionário quando selado o contrato de concessão. 

Na impossibilidade de se incrementar um reajuste de 
tarifa, quando se tratar de tarifa única, há que se proce-
der a uma indenização ao final do contrato de concessão. 
Ressalta-se que o que sobreveio foi um fator que poten-
cialmente afetaria o equilíbrio econômico-financeiro do 
concessionário, e que não poderá ser suportado por este. 

Com efeito, no advento do termo contratual cabe-
rá ao Poder Público indenizá-lo do investimento que 
se lhe obrigou, por força do art. 36 da Lei nº 8.987/95.

Traz-se importante caso concreto, abaixo destacado. 

A empresa “Águas Claras”, concessionária de ser-
viço de saneamento, vê se aproximar o termo final de 
seu contrato de concessão, sem que lhe tenham sido 
indenizados ainda os bens que aportou ao serviço, e 
que o contrato previa reversíveis observada a devida 
indenização, findo o prazo original do ajuste. Preocu-
pada em que com a retomada do serviço pelo poder 
concedente, os valores a indenizar não lhe fossem pa-
gos, impetra mandado de segurança preventivo, des-
tinado a obstar a retomada do serviço, e objetivando 
ainda permanecer na titularidade do serviço até que 
as pretendidas cifras lhe sejam pagas.

Examine o acerto da pretensão da concessioná-
ria, indicando eventual caminho alternativo de tute-
la do direito à reparação, sempre indicando os dis-
positivos legais pertinentes à hipótese.

Resposta sugerida: O advento do termo contratu-
al determina a extinção da concessão (art. 35, I da Lei nº 
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8.987/95), pelo que a permanência na titularidade do ser-
viço é inadmissível. Também decorre diretamente da causa 
de extinção – advento do termo – o direito de o concedente 
retomar o serviço (art. 35, § 2º, da Lei nº 8.987/95) e a utili-
zação dos bens reversíveis (art. 25, § 3º, da Lei nº 8.987/95).

O direito à reparação quanto à parcela não indeniza-
da dos bens reversíveis haverá de ser buscado em ação 
própria – certamente, de outro caráter que não o manda-
mental, pela indispensabilidade de instrução probatória.

Referência: AgRg na SS 1.307/PR, Rel. Ministro 
EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL.

2.2. encampação

A encampação é a forma de extinção da conces-
são que se encontra prevista no inciso II do art. 35, e 
cuja definição se esboça no art. 37, ambos da Lei de 
Concessão e Permissão.

Art. 37. Considera-se encampação a retomada do 
serviço pelo poder concedente durante o prazo da 
concessão, por motivo de interesse público, median-
te lei autorizativa específica e após prévio pagamen-
to da indenização, na forma do artigo anterior.

O instituto da encampação, ou resgate, confor-
me se depreende da leitura do texto supracitado, 
constitui-se em um ato administrativo unilateral dis-
cricionário, pois se configura pela iniciativa do Poder 
concedente em retomar o serviço concedido. Porém, 
ressaltamos que não é o caso de se cogitar qualquer 
culpa do contratado, tampouco a sua inadimplência.

O que se insurge de especial nesse contexto é 
quanto ao fato de que a retomada do serviço se dá 
dentro do mesmo prazo da concessão, ainda que 
não incorra qualquer ação do particular que contri-
bua para essa retomada precoce, que se dá antes da 
expiração do prazo do contrato.

A evocação do serviço pelo Poder concedente du-
rante o prazo de concessão encontra sede na prer-
rogativa especial de que se vale o Poder Público em 
rescindir unilateralmente os contratos administrati-
vos, sobressaindo-se o relevante interesse público.

Em outras palavras, podemos asseverar que a 
possibilidade de encampação dentro do instituto da 
concessão e permissão resulta do princípio da supre-
macia do interesse público sobre o particular.

Nestes termos, fica claro que a discricionariedade 
para tal ato não será um mero resultado do livre 
arbítrio do Poder Público, mas sim do indiscutível e 
preponderante interesse público que rege as rela-
ções existentes em todo contrato administrativo, e 
que se sobrepõe a qualquer interesse particular. 

Interesse público, portanto, norteará a medida de 
encampação, e não o simples interesse isolado da Ad-
ministração. Não obstante, há que ficar comprovada a 
veracidade de tal alegação, sob pena de gerar ao par-
ticular o direito de alegar a nulidade da encampação. 

Deve-se atentar, contudo, para a exigência, na 
parte final do art. 37, de lei autorizativa específica 
e prévio pagamento da indenização ao concessioná-
rio, na forma do artigo 36, como fatores condicio-
nantes para a efetivação da encampação. Façamos 
uma breve análise sobre estas condicionantes. 

Lei autorizativa específica

Originariamente, a encampação era realizada por 
decreto do chefe do Executivo, e assim o foi por mui-
to tempo, até que se começou a questionar sobre a 
eventualidade do mau uso político para a consecução 
desse ato, resultando na iniciativa do Legislativo de 
atrair para si esta competência, conforme restou esta-
belecido pelo texto da Lei nº 8.987/95, em seu art. 37. 

A partir de então, a encampação passou a ser feita 
mediante lei autorizativa específica, tornando-se cla-
ra a atuação do Poder Legislativo para a edição desta 
lei e para a configuração do ato administrativo. 

Mediante isso, confirmamos que a encampação 
não mais segue o rito normal do ato administrati-
vo para se formalizar. Sendo do entendimento do 
chefe do Executivo a necessidade de realizar uma 
determinada encampação, deverá este enviar uma 
mensagem ao Legislativo rogando a sua avaliação e 
a edição da competente lei autorizativa específica. 

Registramos que o pedido do Executivo para a 
edição de lei autorizativa específica deve demons-
trar o indubitável interesse público que está justifi-
cando a prática de cláusula exorbitante.

Vale a ressalva de que essa lei terá efeito con-
creto, posto não se tratar de uma lei em tese, ou de 
uma lei abstrata que se aplique a todos indistinta-
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mente. Tal lei recairá tão somente sobre o conces-
sionário e será passível de mandado de segurança.

Parte da doutrina tem se inclinado de forma con-
trária a esta exigência de lei autorizativa específica, 
por considerar que a encampação nada mais é que 
medida de gestão administrativa comum, típica, e, 
portanto, insuscetível de se submeter a uma prévia 
atuação do Poder Legislativo.

Essa medida encerra a feição de um controle do 
Legislativo sobre o Executivo, dentro de sua gestão 
administrativa, por meio de legislação infraconstitu-
cional, contrariando previsão constitucional expres-
sa que prega a separação dos poderes.

Há quem entenda, na doutrina, ser uma conduta 
normal por parte do legislador, visto que não raro a 
lei condiciona outros fatores, nada obstante condi-
cione também esta medida de exigência de lei auto-
rizativa específica para a encampação.

Não registramos até então a existência de qual-
quer questionamento a respeito da constitucionali-
dade deste item do artigo 37 da Lei nº 8.987/95, o 
qual requer a existência de lei autorizativa específi-
ca para formalizar a encampação. 

Não obstante, o nosso entendimento é no sentido 
de que a citada condicionante da encampação é in-
constitucional, pois que fere a independência do Po-
der Executivo no que toca à gestão de seus atos, nesse 
caso específico, a gestão do contrato administrativo.

O dispositivo da lei em estudo transfere a com-
petência do Executivo, inerente à administração dos 
contratos administrativos, para o Poder Legislati-
vo, trazendo uma inequívoca violação ao princípio 
constitucional da separação dos poderes, estatuído 
no art. 2º da nossa Lei Maior, o qual aduz que “São 
Poderes da União, independentes e harmônicos en-
tre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

Fundamento da alegação  
de inconstitucionalidade

Esse mesmo entendimento já foi fartamente utili-
zado pelo Supremo Tribunal Federal e, inclusive, obje-
to de questão de concurso, no julgamento de contro-
vérsias que foram levadas à sua análise, muito embora 
versando sobre pleitos com diferentes enfoques. 

Em um desses julgamentos, buscava-se arguir a in-
constitucionalidade da Lei nº 7.304/02, a qual foi edi-
tada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espíri-
to Santo, concedendo privilégios sobre o pagamento 
de pedágio no âmbito daquela unidade federativa.

Pretendia tal lei excluir da relação de veículos su-
jeitos ao pagamento do pedágio as motocicletas, e 
conceder aos estudantes um desconto de 50% so-
bre esta mesma obrigação pecuniária, não levando 
em conta o contrato de concessão celebrado entre 
o Poder concedente e o concessionário de serviço 
público, responsável pelas vias expressas concedidas 
e arrecadadoras do pedágio. 

Cabe ao Poder concedente, na pessoa do Estado do 
Espírito Santo, por intermédio do Departamento de 
Estradas e Rodagens, autarquia vinculada à Secretaria 
de Estado dos Transportes e Obras Públicas, e à conces-
sionária de serviço público, Rodovia do Sol S/A, pessoa 
jurídica de direito privado, a prática de eventuais mo-
dificações contratuais, sendo inadmissível dentro dos 
parâmetros legais e constitucionais a ingerência de 
uma terceira pessoa alheia a esta relação contratual. 

Urge, ainda, que na relação entre as partes e na 
prática de eventuais modificações contratuais, seja res-
guardado o equilíbrio econômico-financeiro do con-
trato e o atingimento do interesse público. Entre essas 
modificações pode-se incluir até mesmo a extinção do 
contrato, seja por encampação, caducidade, rescisão 
ou anulação do contrato, entre outras medidas.

A decisão da Suprema Corte sobre a arguição de in-
constitucionalidade da citada lei estadual, por meio do 
voto do Relator Ministro Eros Grau, foi no sentido de 
entender que “o texto normativo atacado, ao conce-
der isenções e descontos nos pedágios estaduais, altera 
substancialmente o contrato celebrado entre o poder 
concedente [...] e concessionário de serviço público”.

Na mesma linha de raciocínio, entende ser inad-
missível a ingerência do Poder Legislativo na esfera 
própria das atividades da Administração Pública(1). 

Valendo-nos dessa lógica e da eminente decisão da 
lavra do Ministro Eros Grau do Supremo Tribunal Fe-
deral, no julgamento da ADI n. 2.733/ES, é que apon-
tamos para uma inconstitucionalidade da parte final 
do art. 37, a qual traz como requisito para a formata-
ção da Encampação “lei autorizativa específica”. 
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Na esteira das considerações do citado Ministro, o requi-
sito da edição de uma lei autorizativa específica para reger 
matéria concernente à concessão de serviço público, equi-
vale à ingerência do Poder Legislativo na esfera própria das 
atividades da Administração Pública, o que é inadmissível 
em afronta ao princípio da separação dos poderes. 

Prévio Pagamento da indenização

O prévio pagamento da indenização pelo Poder con-
cedente à concessionária também está previsto na parte 
final do art. 37, ao contrário do que ocorre na caducida-
de, em que o pagamento da indenização é a posteriori.

Registramos que essa indenização é relativa aos 
bens da concessionária que foram empregados na 
prestação do serviço concedido, e juntamente com 
a exigência de lei autorizativa, constitui condição 
para a validade da encampação. 

O que releva notar é que a prestação do servi-
ço público, objeto da encampação, não pode parar 
com a sua declaração e com o trâmite para a reto-
mada do serviço, em homenagem ao princípio da 
continuidade e manutenção do serviço público. 

Sendo assim, para que a continuidade do serviço 
não seja afetada, juntamente com a retomada do ser-
viço, devem agregar os bens a ele vinculados, daí o mo-
tivo pelo qual a encampação exige indenização prévia. 

Contudo, vemos que a Lei estabelece, em seu art. 
37, que a forma do pagamento da indenização na 
encampação será a mesma prevista no artigo ante-
rior, o art. 36, o qual dispõe sobre a reversão no ad-
vento do termo contratual, “com indenização das 
parcelas dos investimentos vinculados a bens rever-
síveis, ainda não amortizados ou depreciados”. 

Parece-nos também razoável poder incluir nessa 
indenização valores relativos a investimentos não 
previsíveis no contrato de concessão, e cuja obriga-
toriedade foi imposta unilateralmente pelo poder 
concedente no curso do contrato, com amparo no 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, tal qual anunciado na in-
denização do advento do termo contratual.

essa indenização inclui danos  
emergentes e Lucros Cessantes?

Enfaticamente, podemos asseverar que a inde-
nização devida na encampação não inclui lucros 

cessantes, mas tão somente os danos emergentes, e 
que em regra apenas os bens reversíveis que ainda 
não foram amortizados, ou os que foram deprecia-
dos, entrarão no cômputo desta indenização. 

Ademais, o mandamento legal constante na 
parte final do art. 37 traz a previsão da indeniza-
ção prévia como forma de compensar a retirada dos 
lucros cessantes. Subsiste, todavia, uma inexpressiva 
corrente doutrinária que continua a sustentar a ad-
missibilidade de se incluir danos emergentes e lu-
cros cessantes na indenização da encampação. 

Essa corrente se sustenta no entendimento de que, 
em qualquer rescisão unilateral pelo Poder conceden-
te, por razões de interesse público, deve ocorrer a in-
denização integral, incluindo danos emergentes e lu-
cros cessantes. Registramos que este entendimento é 
superado e não prospera na melhor doutrina vigente. 

Por fim, importa observar que o pagamento da 
indenização devida na encampação não deverá se 
submeter ao processo do pagamento por precatório 
judicial, tendo em vista trata-se de uma mera de-
cisão administrativa, fora, portanto, da esfera dos 
precatórios, que sucede a uma decisão judicial.

Destaca-se outro caso concreto, senão vejamos:

O Município de Alvenas resolve retomar o serviço de 
transportes urbanos de passageiros, executado por em-
presa privada através de permissão.  A empresa, então, 
reivindica indenização ao Município, mas este se recusa 
a atender sob a alegação de que, pela Lei 8.987/95, a 
permissão se consubstancia por delegação a título pre-
cário, qualificação esta repetida no artigo 40 do mesmo 
diploma.  Ante tal confronto, pergunta-se:

a) É cabível a encampação da permissão?  Por quê? 

b) Diante do texto legal, procede a alegação do 
Município quanto à inexistência de obrigação inde-
nizatória na hipótese?  Justifique.

resposta sugerida: 

a) Consoante os termos do art. 40, parágrafo úni-
co, da Lei 8.987/95, aplica-se às permissões o que o 
diploma prescreve para as concessões.  Desse modo, 
como ambas têm a natureza contratual e represen-
tam delegação de serviço público, é inteiramente 
aplicável à permissão a forma extintiva de encam-
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pação, prevista no art. 35 do mesmo diploma, bem 
como as demais formas extintivas. 

b) A alegação do Município é improcedente.  A 
precariedade mencionada na referida lei não pode ser 
interpretada como fato impeditivo de indenização no 
caso de haver encampação do serviço, hipótese, aliás, 
em que o permissionário não tem qualquer culpa na 
execução contratual.  Se a escolha do permissionário 
exige licitação, não pode haver precariedade.  Ade-
mais, se a lei manda aplicar à permissão o que discipli-
na para a concessão, não há como negar que se a en-
campação na concessão é indenizável, também o será 
na permissão.  Portanto, o Município deverá indenizar 
a empresa pela encampação e retomada do serviço.

2.3. Caducidade

A caducidade, prevista como forma de extinção da con-
cessão no inciso III do artigo 35, encontra no art. 38 toda a 
sua explanação e as hipóteses em que poderá ser declarada 
pelo poder concedente, dentro dos incisos do seu § 1º. 

No estudo desse instituto, o que se deve ressaltar, 
de plano, é que a caducidade é a forma de extinção da 
concessão que decorre por inadimplemento do conces-
sionário. Falamos, portanto, de uma rescisão em que a 
concessionária deu causa à sua decretação, e que ocor-
rerá, portanto, por ato unilateral do poder concedente.

Não obstante, a declaração de caducidade ocorre-
rá somente após a devida apuração das faltas da con-
cessionária em regular processo administrativo, sen-
do-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sob pena de violação a tal garantia constitucional.  

Haja vista a gravidade da consequência que re-
cairá sobre a concessionária se restarem comprova-
das as falhas no seu serviço, a notificação a ela diri-
gida deve especificar, minuciosamente, as violações 
contratuais que se lhe impõem, para que, querendo, 
as corrija e as enquadre nos termos processuais, evi-
tando, destarte, a decretação da sua caducidade.

Com efeito, uma vez comprovada a falha na presta-
ção do serviço por meio de procedimento administrativo, 
caberá ao Poder concedente declarar, querendo, a caduci-
dade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais.

A via para tal declaração, contudo, prescinde a auto-
ridade ou a comissão que presidiu o procedimento ad-
ministrativo, pois reza o § 4º do art. 38 que a caducidade 

será declarada por decreto do poder concedente, ato ad-
ministrativo este privativo de chefe do Poder Executivo.

Nesses termos, caberá à autoridade administrativa 
que apurou a irregularidade na prestação do serviço 
concedido, tão somente propor a sua caducidade ao 
chefe do Poder Executivo do ente estatal concedente.

Esse último, por seu turno, terá discricionarieda-
de para acolher ou não a proposta de caducidade da 
concessão de serviço público, não lhe recaindo, por 
conseguinte, a obrigatoriedade para tal. 

2.3.1 A Indenização Devida na Caducidade

Quando falamos em caducidade, devemos ter em 
mente que o seu fato gerador, por assim dizer, nada 
mais é do que a inadimplência da concessionária, e a 
retomada do serviço concedido pelo poder concedente 
é a manifestação de interesse público, que se personifi-
ca na defesa do usuário do serviço, que é a coletividade.

O Poder concedente, como titular do serviço pú-
blico que é, deverá estar constantemente em vigília 
para assegurar a sua adequada e ininterrupta pres-
tação, e quando esta se encontrar ameaçada ou pre-
judicada, restar-lhe-á a retomada do serviço. 

Ocorre que o Poder concedente não retoma para 
si apensas o serviço, como também os bens que se 
encontrarem vinculados a este no momento da sua 
declaração. Trata-se de bens que foram regularmen-
te adquiridos pela concessionária para a prestação 
do serviço, e, por isso, torna-se razoável que ela seja 
indenizado pelas suas perdas. 

Isso porque, uma vez declarada a caducidade, e 
posto tratar-se de penalidade imposta Pelo poder 
concedente à concessionária, há que se proceder 
também a um levantamento para a constatação de 
existência de investimentos não amortizados ou de-
preciados. Acaso existentes, haverá o direito à inde-
nização pela concessionária por esses investimentos, 
tudo isso com fundamento no fato de o Poder con-
cedente não poder ter enriquecimento ilícito. 

Todavia, será lícito ao Poder Público conceden-
te abater desta indenização os prejuízos causados 
em razão da inadimplência na prestação do serviço, 
bem como as multas contratuais eventualmente es-
tabelecidas no contrato de concessão.
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Diante disso, resta claro que o Poder concedente 
estará compensando no valor da indenização os preju-
ízos que se lhe recairiam por culpa da concessionária.

Então, ainda que exista o direito à indenização, 
decorre da lei que do montante indenizatório deve-
rá ser descontado o valor das multas contratuais e 
dos eventuais danos causados pela concessionária. 

Contudo, não há que se falar em lucros cessantes 
dentro desta indenização, pois sendo a retomada 
do serviço decorrente da falta da concessionária, 
esta não poderá fazer jus ao que deixou de ganhar 
com o fim da concessão do serviço.

Atente-se, ainda, para o fato de que a decreta-
ção da caducidade não está vinculada ao prévio pa-
gamento da indenização devida, e o seu cálculo se 
dará no decorrer do procedimento, na forma do art. 
36 do Estatuto de Concessão e Permissão.

Igualmente importante é a ressalva de que, ocorren-
do a caducidade, o Poder concedente fica desobrigado 
do que foi assumido em momentos anteriores à sua re-
tomada, ou seja, daquelas obrigações assumidas pela 
concessionária enquanto prestava o serviço público. 

Sendo assim, a declaração de caducidade não gera 
ao Poder concedente o dever da assunção de quais-
quer obrigações ou compromissos assumidos anterior-
mente pela concessionária, notadamente no que alu-
de a vínculos empregatícios estabelecidos entre esta e 
seus empregados, conforme se depreende da leitura 
do art. 38, § 6º da Lei de Concessão e Permissão.

2.3.2 Hipóteses em que a Caducidade da  
Concessão Poderá ser Declarada 

Conforme se constata com a sua leitura, o caput do 
art. 38 dispõe de forma generalizada que a inexecução 
total ou parcial do contrato de concessão acarretará 
na sua declaração da caducidade ou na aplicação das 
sanções contratuais, a critério do poder concedente. 

Nada obstante, o § 1º deste mesmo artigo elen-
ca em seus incisos, de forma específica, ocasiões em 
que esta caducidade poderá ser declarada. Transcre-
vemos, abaixo, as ditas previsões:

a) O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada 
ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indica-
dores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 

b) A concessionária descumprir cláusulas contra-
tuais ou disposições legais ou regulamentares 
concernentes à concessão.

c) A concessionária paralisar o serviço ou concor-
rer para tanto, ressalvadas as hipóteses decor-
rentes de caso fortuito ou força maior. 

d) A concessionária perder as condições econô-
micas, técnicas ou operacionais para manter a 
adequada prestação do serviço concedido.

e) A concessionária não cumprir as penalidades 
impostas por infrações, nos devidos prazos.

f) A concessionária não atender à intimação do 
poder concedente no sentido de regularizar a 
prestação do serviço.

g) A concessionária for condenada em sentença 
transitada em julgado por sonegação de tribu-
tos, inclusive contribuições sociais.

Cumpre informar que a hipótese de paralisação do 
serviço pela concessionária constante na letra “c”, ca-
racterizando a sua descontinuidade e dando ensejo à 
declaração de caducidade pelo Poder concedente, en-
contra algumas exceções que não devem ser ignoradas. 

Com efeito, nem toda paralisação do serviço é 
causa para tornar a sua concessão passível de decla-
ração de caducidade pelo poder concedente, e isso 
está expresso na lei de Concessão, em seu art. 6º, § 
3º, incisos I e II. E já abordado no item 33.

Sendo assim, reza a lei que “não se caracteriza 
como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 
situação de emergência ou após prévio aviso, também 
quando motivada por razões de ordem técnica ou de 
segurança das instalações, ou por inadimplemento do 
usuário, considerando o interesse da coletividade”.

2.3.3. Diferenças Básicas entre  
Encampação e Caducidade

Uma das diferenças entre a encampação e a cadu-
cidade está na distinta forma de indenização destas. 
De acordo com a legislação em estudo, a estas duas 
modalidades de extinção da concessão se aplica a in-
denização a que se refere o art. 36 da Lei nº 8.987/95.

Trata-se da indenização vinculada aos bens rever-
síveis ainda não amortizados ou depreciados, rea-
lizados com o objetivo de garantir a continuidade 
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e atualidade do serviço concedido. Todavia, na ca-
ducidade, a indenização toma um rumo diferente, 
levando-se em conta que houve a contribuição da 
concessionária para a extinção da concessão. 

Neste caso, há que se considerar que a extinção gerou 
prejuízos à coletividade, e este prejuízo será descontado 
no montante a ser indenizado, como uma forma de com-
pensação, conforme preconizado no § 5º do art. 38.

Além disso, para ratificar o que foi dito no pará-
grafo acima, fica acertado, de acordo com o texto 
do § 4º deste mesmo artigo, que uma vez comprova-
da a inadimplência da concessionária, por meio do 
competente processo administrativo, é declarada a 
caducidade independente de indenização prévia.

Esta se difere da indenização devida na encam-
pação, haja vista que a legislação aduz que a encam-
pação se dará mediante lei autorizativa específica e 
prévio pagamento da indenização.

Mas o que se verifica, na prática, é que a diferen-
ça da indenização nas modalidades da encampação 
e caducidade não será tão expressiva, a ponto de 
justificar os diferentes motivos que deram ensejo a 
sua consecução. Vejamos o exemplo a seguir:

Citamos primeiramente o caso de uma concessio-
nária que, vencedora de uma licitação pública por 
apresentar melhores propostas para a cobrança de 
tarifa e para a prestação do serviço, o desempenha 
de maneira adequada e eficiente, esquivando-se, 
inclusive, de concorrer a outras licitações para não 
atrapalhar o seu desempenho nesta prestação. 

Não obstante toda a prestação adequada do ser-
viço público, e sem que tenha contribuído para tal, 
sofre uma encampação, por motivo de interesse pú-
blico, e subitamente deixa de auferir os lucros que 
eram previsíveis dentro do período do contrato. 

Falamos, no caso, de não mais existir o direito a 
lucros cessantes na indenização devida com fim da 
concessão. Ou seja, a concessionária não será inde-
nizada pela perda do direito de prestar o serviço 
no tempo estipulado no contrato (lucros cessantes), 
ainda que não tenha contribuído para tal resilição, 
fazendo jus apenas ao que foi gasto (danos emer-
gentes), o que já ficou assente na explanação que 
fizemos acima, inclusive, por ser este o posiciona-
mento majoritário da melhor doutrina.

Este mesmo tratamento será aplicado à concessio-
nária que deu causa à caducidade, incorrendo na pres-
tação do serviço um dos motivos elencados nos incisos 
do § 1º do art. 38, como por exemplo, o serviço ter sido 
prestado de forma inadequada ou deficiente. 

Ressaltamos que a única diferença entre ambas, 
conforme já dito anteriormente, é que, nesse caso, a 
indenização não será prévia, ao contrário da indeni-
zação na encampação, e ser-lhe-ão descontados na in-
denização dos danos emergente os valores das multas 
contratuais e dos danos causados pela concessionária.

Outras diferenças básicas entre a caducidade e 
encampação são quanto ao motivo e quanto à for-
ma. No que tange ao motivo, podemos asseverar 
que na encampação há motivos de ordem pública, o 
interesse público há de ser manifesto, ao passo que 
na caducidade há inadimplemento do contratado.

Quanto à forma, a encampação é declarada por via 
de lei autorizativa específica (art. 37, Lei nº 8.987/95), 
havendo a flagrante interferência do Poder Legislati-
vo em ato administrativo do Poder Executivo. 

A caducidade, por sua vez, é declarada por decreto do 
Poder concedente, precedido de ampla defesa e contraditó-
rio em processo administrativo (art. 38, § 4º, Lei nº 8.987/95). 

Com o fim de melhor sintetizar o estudo das di-
ferenças já elencadas, trazemos, abaixo, quadro re-
sumido das principais diferenças. Veja:

enCaMPaÇÃo
(Artigo 37, Lei nº 8.987/95)

CadUCidade
(Artigo 32 e 38,  
Lei nº8.987/95)

1 – Razões de interesse 
público.

1 – Inadimplência do con-
cessionário.

2 – Lei autorizativa.

2 – Decreto (precedido de 
ampla defesa e contradi-
tório, § 4.º, artigo 38, Lei 
nº 8.987/95 – processo ad-
ministrativo).

3 – Prévia indenização
(somente para danos 
emergentes)

3 – Sem prévia indenização

2.4. rescisão

A rescisão é outra forma de extinção da conces-
são, conforme dispõe o inciso IV do art. 35, e com 
descrição no art. 39, ambos da Lei nº 8.987/95. Con-
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tudo, genericamente falando, rescisão é forma de 
designar diferentes modos de extinção de contrato, 
de forma antecipatória e final.

A Lei de Concessão emprega o termo rescisão tão 
somente quando se refere àquela cuja iniciativa é 
da concessionária, adversamente ao sentido genéri-
co aplicado pela Lei nº 8.666/93, em seu art. 77, que 
dispõe sobre o desfazimento do contrato antes do 
termo final, por vontade recíproca das partes.

Disseminando o seu sentido, podemos dizer que 
a palavra rescisão, cujo vocábulo vem da raiz de 
rescindere, denota um rompimento, uma interrup-
ção, um corte, uma separação. No âmbito da con-
cessão, esse rompimento se relaciona diretamente 
à obrigação pactuada entre as partes e formaliza-
da por meio do contrato. 

Com efeito, tudo o que foi pactuado entre as 
partes e selado no contrato sofre um rompimen-
to com o advento da rescisão. Em outras palavras, 
a rescisão desintegra os termos do contrato, bem 
como as obrigações nele acordadas.

Já quanto ao seu fundamento, podemos dizer 
que a rescisão é a independência da Administração 
Pública, pois, na prática desse ato, vale-se a Admi-
nistração da prerrogativa de utilizar as cláusulas 
exorbitantes a seu favor, podendo rescindir unilate-
ralmente o contrato. É fato que esta mesma prerro-
gativa não é extensiva à concessionária, não sendo 
lícito a esta a unilateralidade para rescindir.

2.4.1. As Três Modalidades de Rescisão

Dentro do estudo da concessão, podemos afirmar 
que a rescisão pode se apresentar de três formas distin-
tas, sendo elas: 1) por acordo entre as partes; 2) por ato 
unilateral da Administração; ou, 3) por decisão judicial. 

2.4.1.1. Rescisão Mediante Acordo Entre as Partes

A primeira delas, rescisão mediante acordo 
entre as partes, ou rescisão amigável, ocorre pela 
conveniência recíproca. Esta rescisão equivale ao 
distrato bilateral, que é a anulação do contrato, 
e extingue os direitos e obrigações que foram 
nele estabelecidos. Há que ser declarada por au-
toridade administrativa competente, sendo neste 

caso aquela que determinou a concessão, e me-
diante ato devidamente justificado. 

2.4.1.2. Rescisão por Ato Unilateral da  
Administração: Encampação e Caducidade

A segunda forma de rescisão é aquela que se 
dá por ato unilateral da Administração, e é impos-
ta pelo poder concedente. Dentro da lei, podemos 
apontar duas modalidades de rescisão com esse per-
fil, o que já vimos acima, a saber:

A encampação, que se origina por motivo de 
interesse público, e a caducidade, cuja causa é a 
inadimplência da concessionária. Com efeito, en-
campação e caducidade são formas de rescisão por 
ato unilateral da Administração.

2.4.1.3. Rescisão por Decisão Judicial

Por fim, tem-se a rescisão por decisão judicial, 
cujo processo se inicia por provocação da concessio-
nária por motivo de descumprimento de contrato 
por parte do poder concedente. 

Essa rescisão é a que se refere o art. 39, sendo a 
única modalidade que foi especificamente declarada 
como tal dentro da lei. Conforme relatado anterior-
mente, outras formas de rescisão receberam nomes 
distintos, tais como a caducidade e a encampação, e 
são tecnicamente rescisão no sentido genérico. 

Para se efetivar esta modalidade de rescisão, ca-
berá à concessionária propor a competente ação 
judicial, provando o descumprimento das normas 
contratuais pelo poder concedente e pleiteando a 
extinção da concessão. 

A decisão do processo judicial não poderá ser 
substituída por medida liminar, eis que a lei dei-
xa claro que deverá se submeter ao trânsito em 
julgado. E enquanto perdurar o processo judicial 
e não houver a decisão judicial transitado em jul-
gado, não poderá a concessionária interromper 
ou paralisar os serviços prestados, em homena-
gem ao princípio da continuidade que se aplica à 
concessão de serviço público. 

Entende-se que uma conduta contrária da con-
cessionária, nesse sentido, ou seja, uma eventual 
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paralisação na prestação do serviço antes da deci-
são transitada em julgado, poderá ensejar uma in-
versão dos papéis das partes. O Poder concedente 
passa a deter o direito de pronunciar a extinção 
da concessão por caducidade, que é a inexecução 
total ou parcial do contrato. 

Com isso, fica claro que para que ocorra a paralisa-
ção da prestação do serviço pela concessionária, mesmo 
que por culpa do poder concedente, deve haver o intei-
ro trâmite do processo judicial que busca esta extinção. 

O mesmo não ocorre quando a extinção se dá 
por culpa da concessionária, transcorrendo por sim-
ples processo administrativo, assegurado o direito 
do contraditório e da ampla defesa. 

Todavia, essa obrigação que recai sobre a con-
cessionária, de aguardar todo o trâmite do proces-
so judicial e o trânsito em julgado da decisão, para 
apenas depois interromper a prestação do serviço, 
não nos parece uma realidade na prática.

Ao contrário, encosta na utopia a obrigatoriedade de 
a concessionária manter a adequada prestação do servi-
ço, mesmo tendo o poder concedente descumprido as 
normas contratuais da concessão, e só poder interrom-
pê-lo após o transito em julgado da decisão judicial.

Atender a esse dispositivo legal, que foge à re-
alidade e beira as margens de um confisco seria o 
equivalente à concessionária assumir anos de pre-
juízo, até que se configurasse a solução da lide no 
último grau de instância recursal, o que não seria 
justo exigir, até porque podemos chamar isso de lo-
cupletamento do poder concedente.

Certamente, essa obrigação imposta à concessionária 
vai gerar uma queda na qualidade do serviço, e muito 
provavelmente a busca de medida judicial antecipatória 
que o desobrigue de manter a prestação do serviço, mui-
to embora a lei acene para esta impossibilidade.

Pode ocorrer, contudo, nessas hipóteses, a busca 
por uma rescisão amigável, quando o ente público 
reconhece o prejuízo que causaria à concessionária 
com a demanda judicial, e se dispõe a amenizá-la. 
Outra saída seria também a elaboração de nova li-
citação para a concessão, definindo as novas condi-
ções impostas pelo poder concedente. 

A imediata publicação de edital para a renova-
ção da licitação poderá servir como motivo para que 
a concessionária se mantenha, ainda que transito-
riamente, na exploração do serviço público. 

Há que se observar que se tratando de serviço 
essencial, ocorrendo o abandono na sua prestação, 
caberá a sua outorga, em caráter de urgência, vali-
dada até a ultimação da licitação.

Conforme se constata, o Poder Público não pode-
rá se esquivar de atender os usuários, tampouco per-
mitir que sejam prejudicados com a prestação inade-
quada do serviço essencial ou a sua paralisação. 

2.4.2. Qual a Diferença da Resilição  
para a Rescisão e a Resolução?

Juridicamente, podemos dizer que a rescisão tem 
o seguinte sentido: “desfazimento do vínculo con-
tratual em razão do não cumprimento de uma de 
suas cláusulas”. Isso equivale a dizer que a rescisão 
se deu por motivo de quebra do contrato, ou que a 
rescisão decorre de uma violação contratual. Regis-
tramos, todavia, que nem sempre a doutrina expres-
sa textualmente esta definição com tanta precisão. 

A resilição, apesar de possuir uma grafia muito se-
melhante, é diferente da rescisão, por ser decorrente 
de uma mera manifestação de vontade. Aqui não se 
vislumbra a violação contratual ou quebra de cláusula. 

A resilição pode ainda se dar pela forma unilateral 
ou bilateral, dependendo se a manifestação de vonta-
de emanou de uma ou de ambas as partes do contrato. 

Nesse sentido, ressaltamos que a denúncia é 
ato unilateral de desfazimento de contrato, ao 
passo que o distrato é o acordo de vontade em 
que as duas partes do contrato desfazem o vínculo 
por acordo de vontades.

Temos por fim a resolução, que equivale ao des-
fazimento do vínculo contratual sem que tenha ha-
vido a manifestação de nenhuma das partes, mas 
sim a ocorrência de um ato ou evento estranho ao 
contrato que ensejou o seu desfazimento. 

Exemplificamos este ato de resolução com o 
exemplo mais extremo que se possa dar, mas que 
bem ilustra a sua feição, que é a morte de uma das 
partes, a qual impede o cumprimento do contrato. 
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A morte do concessionário, por exemplo, desenca-
deia no desfazimento do vínculo contratual. 

2.4.3. Cabe a Alegação da Exceção do  
Contrato Não Cumprido pela Concessionária  

(Exceptio Non Adimplenti Contractus)?

Conforme já anunciado, o dispositivo da lei con-
tido no art. 39, caput e parágrafo único, estabelece 
que no caso de descumprimento das normas con-
tratuais pelo Poder concedente, o contrato de con-
cessão poderá ser rescindido mediante ação judi-
cial da concessionária, não podendo esta, contudo, 
interromper ou paralisar os serviços até a decisão 
judicial transitada em julgado.

Desse texto conclui-se que o legislador ordiná-
rio afastou a possibilidade de se obter a solução 
da lide por meio de decisão liminar, pois expres-
samente exige o trânsito em julgado da decisão. 
Da mesma forma, não deixa margem à concessio-
nária para que interrompa a prestação do serviço 
antes de emitida a decisão final.

Não cabe, inclusive, alegar a culpa do Poder con-
cedente para interromper a prestação do serviço, 
pois passará a figurar como inadimplente e ficará 
suscetível de sofrer caducidade.

Pergunta-se, portanto, sobre a real possibilidade 
de a concessionária alegar a exceção do contrato 
não cumprido em face do Poder concedente quan-
do esse descumprir as normas contratuais.

Ocorre, pois, que a negativa para se apresentar 
a exceção do contrato não cumprido se aplica tão 
somente aos casos de prestação de serviço sujeitos 
ao princípio da continuidade do serviço público. 

Quando se tratar de serviços que não estão su-
jeitos à aplicação desse princípio, como o serviço de 
obras, de entrega de material, de seguros, de segu-
rança etc., estarão passíveis da alegação pelo particu-
lar da exceção do contrato não cumprido (exceptio).

Devemos registrar que a Lei nº 8.666/93 elenca 
nos incisos de seu art. 78 motivos para a rescisão do 
contrato unilateralmente pelo particular, entre eles 
a suspensão na execução por prazo superior a 120 
dias, e o atraso superior a 90 dias dos pagamentos 
devidos pela Administração Pública. 

2.4.4. Incorre o Direito de  
Indenização na Rescisão?

No que alude à indenização, diferentemente do 
que dispõe a lei quanto ao advento do termo contra-
tual, encampação e caducidade, em que tal previsão 
é expressa, o legislador ordinário foi omisso em esta-
belecer a existência de indenização para a rescisão do 
contrato de concessão por culpa do poder concedente. 

Sendo assim, essa omissão deixou uma empreita-
da para as interpretações doutrinárias acerca da Lei 
de Concessão e Permissão. Nesse sentido, opinamos 
que parece evidente ser devida a indenização na 
rescisão contratual do art. 39 da Lei.

Mais ainda, entendemos que se o legislador dis-
pôs sobre a indenização nos casos do advento do ter-
mo contratual, encampação e caducidade, com mui-
to mais razão a disporia nos casos da rescisão, por se 
tratar esta oriunda de culpa do poder concedente.

A indenização devida ao concessionário tem por 
objetivo diminuir o prejuízo deste pela extinção do 
contrato na prestação do serviço público, e sendo 
a interrupção por culpa do poder concedente, não 
seria certo retirar do particular o direito a reaver o 
valor dos bens empregados nesta prestação.

O que se deve observar, contudo, é o dispositivo da 
lei que preceitua que a rescisão deverá ser intentada por 
ação judicial específica para este fim, sendo certo que é 
esta que determinará o valor da indenização a ser pago, 
assim como a forma e as condições de pagamento.

Registramos a existência de entendimento dou-
trinário que opina, ainda, que somados à indeni-
zação dos bens reversíveis venha o pagamento dos 
lucros cessantes, com fulcro no art. 1.059 do Código 
Civil brasileiro, contrariando a doutrina majoritária 
que não acolhe a ideia de lucros cessantes na inde-
nização da concessão, como já tivemos a oportuni-
dade de ver neste presente livro. 

2.4.5. Subsiste Alguma Responsabilidade ao  
Poder Concedente com a Decretação da  

Rescisão por Culpa Própria?

Quando estudamos as modalidades de extinção da 
concessão elencadas no art. 35, podemos constatar que 
apenas o art. 38, que preceitua a caducidade, faz ex-
pressa menção quanto a não existência de responsabili-
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dade por parte do poder concedente com relação a ter-
ceiros e empregados após a decretação da caducidade.  

São estas as palavras a respeito da responsabilida-
de do poder concedente ditadas no § 6º do art. 38:

Art. 38, § 6º Declarada a caducidade, não resul-
tará para o poder concedente qualquer espécie 
de responsabilidade em relação aos encargos, 
ônus, obrigações ou compromissos com terceiros 
ou com empregados da concessionária.

Mais uma vez o legislador foi omisso nessa ques-
tão quanto às demais modalidades da extinção do 
contrato, ao nada dispor sobre a responsabilidade 
ou não do poder concedente.

Todavia, outros dispositivos dentro da lei já dei-
xaram expressamente ressaltada a delimitação da 
responsabilidade do poder concedente, o que deve 
ser aplicado aos artigos cujos textos são omissos a 
este respeito, senão vejamos:

Reza o caput do art. 25 da lei: 

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do 
serviço concedido, cabendo-lhe responder por 
todos os prejuízos causados ao poder conceden-
te, aos usuários ou a terceiros, sem que a fisca-
lização exercida pelo órgão competente exclua 
ou atenue essa responsabilidade.

Vejamos também o texto do parágrafo único do art. 31:

Art. 31, Parágrafo único. As contratações, inclusi-
ve de mão-de-obra, feitas pela concessionária se-
rão regidas pelas disposições de direito privado e 
pela legislação trabalhista, não se estabelecendo 
qualquer relação entre os terceiros contratados 
pela concessionária e o poder concedente.

Ademais, a redação do art. 71 do Estatuto Geral 
de Licitação, em seu caput e § 1º, já trazia disposição 
a este respeito:

Art. 71. O contratado é responsável pelos encar-
gos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comer-
ciais resultantes da execução do contrato.

§ 1o A inadimplência do contratado, com refe-
rência aos encargos trabalhistas, fiscais e comer-
ciais não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem po-
derá onerar o objeto do contrato ou restringir 

a regularização e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o Registro de Imóveis.  (Reda-
ção dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Selam-se, com isso, quaisquer controvérsias que 
eventualmente possam surgir quanto à responsabiliza-
ção do Poder concedente com terceiros e empregados, 
valendo o que diz de forma expressa os citados disposi-
tivos legais. Neste sentido, ratificamos não subsistir res-
ponsabilidade alguma por parte do Poder concedente, 
ainda que a decretação da rescisão se dê por sua culpa. 

2.4.6. O que Faz a Rescisão ser o  
Reverso da Caducidade?

Não é difícil concluir que, nos termos da Lei nº 8.987/95, 
a rescisão equivale ao reverso da caducidade. Nessa, a ine-
xecução total ou parcial do contrato pela concessionária 
gera ao Poder concedente o direito da caducidade (art. 
38), que é uma forma de rescisão contratual. 

Na primeira, quem descumpre as normas contra-
tuais é o Poder concedente, gerando o direito à con-
cessionária de rescindir o contrato celebrado, desde 
que o faça por meio de ação judicial intentada espe-
cificamente para esse fim (art. 39).

Sobreleva notar que a concessionária não poderá 
interromper ou paralisar a prestação do serviço até 
o trânsito em julgado da decisão judicial, em obser-
vância ao princípio da continuidade do serviço pú-
blico que norteia os contratos administrativos, regra 
essa contida no parágrafo único do art. 39.  

Essa especificidade distingue a rescisão da caducidade, 
posto que essa última não necessita de ação judicial para 
extingui-la formalmente, haja vista tratar-se de procedi-
mento de iniciativa da Administração, cujos atos adminis-
trativos se regem por força de sua autoexecutoriedade.

2.5. anulação

Partimos para a análise da modalidade de extinção 
da concessão referida no inciso V do art. 35, que é a anu-
lação. A assertiva legal que inclui a anulação como forma 
de extinção da concessão não é plenamente aceita entre 
os doutrinadores, sendo rechaçada por alguns poucos 
que apontam para a chamada nulidade de pleno direito. 

Nesses termos, afirma tal corrente que o contrato 
nulo não gera efeitos e que deve ser entendido den-
tro da concepção de que ele jamais existiu e, con-
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sequentemente, jamais gerou direitos e obrigações, 
esvaziando-se quaisquer pretensões neste sentido. 

A doutrina majoritária, contudo, inclina-se na in-
terpretação de que a anulação é constitutiva, não 
havendo que se falar em nulidade de pleno direito. 
Nesse sentido, antes de ser anulada a norma jurídica 
é válida, sendo, com isso, passível de extinção. 

Nessa linha, a anulação se insurge como forma de 
extinção do contrato de concessão de serviço público, 
sendo este o entendimento que acolhemos como certo 
neste presente estudo. Além do mais, a autotutela ad-
ministrativa já foi pacificada, inclusive, pelos Tribunais. 

2.5.1. A Autotutela Administrativa

Não se olvida a respeito do poder dever da Admi-
nistração Pública em anular ou revogar os seus próprios 
atos, quando estes se encontrarem sob a eiva da nulida-
de. Trata-se do exercício da autotutela administrativa. 

Convém ressaltar, contudo, que não obstante este 
poder dever da Administração em anular seus atos ile-
gais e revogá-los por motivo e conveniência e oportuni-
dade, há que se manter, em paralelo, o dever de respei-
to aos direitos adquiridos e ao devido processo legal(2). 

Esse poder dever já se encontra há muito reco-
nhecido pela mais alta corte do país, por meio da 
Súmula 473, a qual transcrevemos a seguir:

A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que o tornam ilegais, por-
que deles não se originam direitos, ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeita-
dos os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial. (Súmula 473 do STF).

Na esteira dessa mesma consideração, a Cons-
tituição do Estado do Rio de Janeiro explicita este 
princípio da autotutela administrativa em seu art. 
80, a seguir especificado:

Art. 80 - A administração pública tem o dever de 
anular os próprios atos, quando eivados de ví-
cios que os tornem ilegais, bem como a faculda-
de de revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados neste caso os direitos 
adquiridos, além de observado, em qualquer cir-
cunstância, o devido processo legal.

Todavia, chama a atenção sabiamente o legisla-
dor estadual para o fato de que esse poder de au-
totutela não pode ser revestido da couraça da na-
tureza absoluta, devendo antes ser observados os 
princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Na verdade, o estudo do Direito sempre nos im-
põe a cautela em se perpetuar princípios e deveres 
em prejuízo de outros tantos já adquiridos pela boa-
-fé e assegurados pela segurança jurídica. Fartas deci-
sões se amontoam em nossos Tribunais nesse sentido. 

O art. 81 alerta para o risco que incorre o adminis-
trador que, ciente do vício invalidador do ato admi-
nistrativo, omitir-se em saná-lo, sendo-lhe imputadas 
as penalidades da lei pela omissão, sem prejuízos das 
sanções previstas na Constituição Federal acerca dos 
atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º). 

Urge, também, fazermos uma digressão e chamar-
mos a atenção para a existência de um prazo decadencial 
que se aplica à anulação dos atos administrativos, quan-
do possuírem o efeito benéfico para os administrados. 

Contudo, esse dispositivo legal pode, num dado 
momento, ser aplicável à anulação da concessão e 
permissão, quando esbarrar em efeitos benéficos 
que estiverem alcançando os administrados. É o que 
reza o art. 54 da Lei nº 9.784/99: 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos ad-
ministrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data 
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”

O Superior Tribunal de Justiça também já pacifi-
cou este entendimento que se aplica ao prazo deca-
dencial de 5 (cinco) anos para que a Administração 
Pública possa anular seus próprios atos.

2.5.2. Anulação do Contrato Administrativo:  
Via Administrativa e Via Judicial

Constatamos, portanto, duas formas de se decla-
rar a anulação do contrato de concessão, pela via 
administrativa, que se dará unilateralmente pela Ad-
ministração Pública, ou pela via jurisdicional, a qual 
será mediante sentença judicial, produzindo efeitos 
ex tunc desde a origem do reconhecimento do vício. 

No que toca à indenização devida na anulação, regra 
geral podemos dizer que a sua declaração não pressupõe 
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a obrigatoriedade da Administração Pública em indenizar 
o contratado. Não obstante isso, essa regra não é absoluta. 

Registramos que nada obsta que ocorram situações espe-
ciais em que a indenização será devida, sendo o que se deduz 
da leitura do parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, Lei 
Geral de Licitações e Contratos Administrativos:

Art. 59, parágrafo único: A nulidade não exo-
nera a Administração do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado até 
a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto 
não lhe seja imputável, promovendo-se a res-
ponsabilidade de quem lhe deu causa. 

Com efeito, preceitua a legislação vigente que se 
o concessionário não deu causa à nulidade do con-
trato, além de ter realizado obras e serviços imbuído 
da boa-fé, deverá ser indenizado pelos prejuízos so-
fridos com a anulação do contrato. 

Elencamos a seguir as hipóteses em que poderá ocor-
rer a anulação relacionadas à concessão de serviço público:

1. Nulidade do edital de licitação, à qual se apli-
cam os dispositivos contidos nos §§ 1º e 2º do 
art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

2. Declaração de inconstitucionalidade da nor-
ma jurídica que fundamentou a nulidade.

3. Ausência ou ilegalidade do ato que justifique 
a conveniência da outorga de concessão ou per-
missão. Essa previsão se encontra expressa no 
art. 5º da Lei nº 8.987/95. 

4. Desrespeito aos princípios licitatórios previs-
tos na mesma Lei nº 8.666/93.

5. Verificação de erros na análise da habilitação do 
contrato de concessão ou permissão, ou posterior 
averiguação de inadequação na proposta escolhida. 

No tocante à indenização cabível em caso de 
anulação do contrato de concessão, entende a me-
lhor doutrina que esta incidirá sobre o quantum que 
o concessionário já tiver gasto. Trata-se, pois, de in-
denização dos danos emergentes.

2.6. Força Maior

Embora não se encontre explícita na lei a expressão 
força maior, convém que se faça uma breve análise so-

bre o que o seu significado encerra nesta questão da 
extinção da concessão e permissão de serviço público. 

Em razão de um acontecimento de força maior 
pode também ocorrer o desfazimento do contrato 
de concessão. Trata-se de uma forma de desfazi-
mento contratual decorrente de um acontecimento 
que não poderia ser evitado dentro das previsões 
normais, a exemplo de guerras, epidemias, desastres 
naturais ou mesmo morte do concessionário. 

Em se tratando de morte do concessionário, que 
se relaciona diretamente ao fato de ser pessoa físi-
ca, esse acontecimento gera, de imediato, o desfa-
zimento do contrato, pois que a natureza do ajuste 
é intuitu personae, não se transmitindo a herdeiros. 

Registramos, a este propósito, que o falecimento 
ou incapacidade do titular será abordado na análise 
do inciso VI do art. 35, nesta sequência, juntamente 
com a falência ou extinção da empresa, a seguir. 

2.7. Falência ou extinção da empresa

Alcançamos, por fim, a análise do último elemen-
to elencado no art. 35 da Lei nº 8.987/95, a respeito 
da extinção da concessão. Trata-se da falência ou 
extinção da empresa, expressa em seu inciso VI(3).

Uma vez decretada a falência, sobressai a certeza 
da perda, pelo concessionário, das condições finan-
ceiras adequadas e indispensáveis à manutenção da 
prestação do serviço. O mesmo ocorre quando se dá 
a dissolução da pessoa jurídica do concessionário, 
que é o equivalente à dissolução da empresa que 
presta o serviço público concedido. 

Em assim sendo, parece incontroverso que a ex-
tinção da empresa concessionária (pessoa jurídica) 
acarreta na própria extinção da concessão do ser-
viço concedido, havendo a imediata assunção do 
serviço pelo poder concedente. 

No tocante aos bens e recursos da concessionária, 
não poderia esta ver suprimidos aqueles bens cor-
respondentes à massa falida, tão somente em razão 
da sua falência. Sendo assim, concorre ela aos bens 
não afetados ao serviço público, até porque estes 
são estranhos ao poder concedente. 
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2.7.1. Falecimento ou Incapacidade do Titular

O mesmo dispositivo legal, art. 35 da Lei nº 
8.987/95, faz menção ao falecimento ou incapacida-
de do titular, no caso de empresa individual, como 
forma de extinção da concessão de serviço público. 

O elemento falecimento ou incapacidade do titu-
lar se assemelha em tudo à falência ou extinção da 
empresa, sendo que o primeiro termo se aplica aos 
casos de permissão de serviço público, que acolhe a 
possibilidade de pessoa física e pessoa jurídica como 
permissionária de serviço público.

notas
(1) Ao final do seu voto, o Ministro Relator EROS GRAU assim conclui: “A afronta ao princípio da harmonia entre os poderes é evidente, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o 
Executivo na gestão dos contratos por este celebrados, introduzindo alterações unilaterais em contratos administrativos. Permiti-me sublinhar a circunstância de aqui aludir não a uma improvável 
e inconsistente “separação”- que a doutrina atualizada sepultou há várias décadas - mas à harmonia entre os poderes, na linha do que afirmei em meu voto na ADI n. 3.367[...]Julgo improcedente 
o pedido formulado nesta ação direta e declaro inconstitucional a Lei 7.304/02 do Estado do Espírito Santo”. (ADIN N. 2.733 / ES. Min. Rel. Eros Grau).

(2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido: “Constitucional. Administrativo. Servidor Público. Revisao da Aposentadoria. Poder Dever da Administração. Prévio Processo 
Adminstrativo. Necessidade. Garantia do Devido Processo Legal. A Administração Pública tem o poder-dever de anular, ou revogar, os próprios atos, quando maculados por irregularidades ou ilegalida-
des flagrantes, consoante o entendimento consagrado no verbete as Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – Em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a jurispru-
dência dessa Corte vem proclamando o entendimento de que a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida 
de processo administrativo que garanta a ampla defesa e o contraditório – Recurso Ordinário provido. Segurança concedida”.(STJ ROMS nº 12726/PR. Relator Min. VICENTE LEAL.DJ 24.03.2006, p. 281).

(3) São do renomado Diógenes Gasparini a explanação acerca da falência como forma de extinção da concessão: “A extinção é automática, necessitando para caracterizá-la qualquer manifestação 
estatal, embora possa ser necessário algum comportamento da Administração Pública concedente visando a continuidade do serviço público e a defesa do seu interesse patrimonial. Os efeitos 
jurídicos da extinção contam-se da decretação da falência, isto é, são ex nunc. A falência é causa extintiva da concessão de serviço público, que ocorre na vigência desse contrato, portanto antes de 
seu termo, devendo a Administração Pública concedente indenizar os investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados. Os demais bens serão arrecadados pela 
massa falida, salvo os pertencentes à então Administração Pública concedente”.
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introdUÇÃo

O presente trabalho busca destacar as particulari-
dades nas contratações administrativas sobre inova-
ção, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias 
em relação aos demais contratos da Administração.

Principalmente no âmbito do Poder Executivo, é 
frequente que o administrador busque adquirir produ-
tos e/ou serviços cuja tecnologia ainda não é existente 
para pronta entrega no mercado. Nesses casos – muito 
recorrentes em matéria de produtos de defesa nas For-
ças Armadas, no desenvolvimento de equipamentos 
para exploração geológica e também nas aquisições 
na área de tecnologia de informação – a Administra-
ção deverá utilizar-se das regras gerais de contratação 
pública, atentando-se para as particularidades da con-
tratação, as quais serão destacadas a seguir.

À guisa de princípio, frise-se que a Constituição Fe-
deral de 1988 estabeleceu a regra geral do processo 
de licitação pública, em seu artigo 37, inciso XXI (BRA-
SIL, 1988), disciplinado pela Lei n° 8.666/1993 (BRASIL, 
1993), e dada a relevância estratégica das contratações 
de inovação tecnológica tendo em vista o fomento da 
indústria nacional bem como as implicações no que 
tange à geração de receitas e de empregos para o país, 
a concorrência pode configurar a melhor modalidade 
licitatória a fim de atingir o desiderato administrativo. 
De outras vezes, pode ser que emerjam soluções ba-
seadas em exceções ao processo geral de contratação 
– quais sejam, a contratação direta por inexigibilidade 
ou por dispensa de licitação (artigos 24 e 25 da Lei nº 
8.666/1993) – tudo a depender do caso concreto.

A experiência da Administração Federal nas con-
tratações em matéria de inovação tecnológica, guia-
da pelos profícuos pareceres proferidos pelos órgãos 
consultivos da Consultoria Jurídica da União (órgão 

consultivo da Advocacia-Geral da União nos estados) 
quando da análise dos processos administrativos de 
contratação de pesquisa e desenvolvimento de pro-
dutos e serviços, vem demonstrando, na prática, a re-
corrência de algumas peculiaridades a serem observa-
das na condução de tais processos e, principalmente, 
na elaboração das minutas dos contratos de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico. Se é vasta a expe-
riência prática, por outro lado, é escassa a doutrina 
acerca do tema, em razão de suas particularidades. 

Dentro desse contexto, o presente trabalho obje-
tiva realizar um breve apanhado dos principais pon-
tos a serem destacados nas contratações públicas de 
produtos e serviços em pesquisa, desenvolvimento 
e inovação, buscando dar suporte às contratações 
a serem realizadas pela Administração, bem como 
contribuir para o incremento do incentivo à inova-
ção e à pesquisa científica e tecnológica e ao desen-
volvimento do sistema produtivo nacional e regio-
nal, nos moldes previstos nos artigos 218, 219, 219-A 
e 219-B da Constituição Federal (BRASIL, 1988)(1).

1. PoSSiBiLidade de UtiLiZaÇÃo do  
ProCediMento aUXiLiar de  

PrÉ-QUaLiFiCaÇÃo.

Muitas vezes o administrador público, ao procurar 
no mercado o produto ou serviço que deseja adquirir, 
não encontra, prontamente, bem apto a cumprir as es-
pecificações desejadas em razão das complexidades tec-
nológicas intrínsecas ao projeto. Isso acontece porque, 
em matéria de pesquisa e desenvolvimento de bens de 
alta complexidade tecnológica, busca-se inovar e criar 
produto/serviço para além do estado atual da técnica, 
a fim de atingir o escopo buscado pela Administração. 

Nessa senda, não é incomum que poucos fornece-
dores possuam a expertise necessária para realizar o 
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projeto almejado, com todas as suas especificidades 
tecnológicas. Nesses casos, relacionados a progra-
mas de larga complexidade, é possível que a Admi-
nistração antecipe a habilitação, para verificar, junto 
aos particulares, quais deles possuem a qualificação 
técnica para alcançar o desiderato administrativo.

Nessa fase inicial do processo administrativo 
aquisitivo, a Administração poderá valer-se do ins-
trumento de pré-qualificação, que funcionará como 
procedimento apto a verificar a qualificação técnica 
dos interessados em contratar com a Administração, 
tudo de acordo com previsão legal disposta no arti-
go 114 da Lei n° 8.666/1993 (BRASIL, 1993), verbis: 

Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não im-
pede a pré-qualificação de licitantes nas concor-
rências, a ser procedida sempre que o objeto da 
licitação recomende análise mais detida da qua-
lificação técnica dos interessados.

§1°. A adoção do procedimento de pré-qualificação 
será feita mediante proposta da autoridade compe-
tente, aprovada pela imediatamente superior;

§2°. Na pré-qualificação serão observadas as exi-
gências desta Lei relativas à concorrência, à con-
vocação dos interessados, ao procedimento e à 
análise da documentação. 

De acordo com orientação do TCU (2008), a pré-
-qualificação consiste na antecipação da fase habilita-
tória da licitação, possível quando o objeto apresente 
peculiaridades que a justifique. O objeto deverá ser 
definido, dessarte, de maneira clara e precisa, indi-
cando seus aspectos qualitativos e quantitativos: 

Isto porque para que sejam selecionados licitantes 
aptos a executarem satisfatoriamente o objeto, 
tanto os participantes da pré-qualificação como 
das demais fases do procedimento licitatório de-
vem estar cientes de todas as peculiaridades do 
objeto. Ademais, para que a Administração Pú-
blica decida pela pré-qualificação, deverá analisar 
todos os aspectos do objeto que se quer contratar 
a fim de verificar suas particularidades, para justi-
ficar, assim, a necessidade de realizar previamen-
te a habilitação dos licitantes. (BRASIL. Tribunal 
de Contas da União. Acórdão n° 477/2008)

Segundo Justen Filho (2010, p. 950), a pré-qualifica-
ção é cabível apenas nas concorrências em que se exija 
uma qualificação técnica especial e superior à necessária 
a atividades normais. O autor leciona que a pré-qualifi-

cação envolve apreciação discricionária da Administra-
ção, e não será admissível quando a licitação não versar 
sobre objeto que apresente peculiaridades. Os requisi-
tos estipulados – de acordo com os critérios usuais de 
necessidade e adequação – deverão ser compatíveis e 
indispensáveis à boa execução do contrato futuro.

Sobre o assunto, oportuno pontuar que o Tribunal 
de Contas da União (2008) aponta a necessidade de que 
a contratante se abstenha de estabelecer critérios classi-
ficatórios que utilizem como parâmetro de eliminação 
do certame a pontuação dos primeiros colocados, assim 
como previsão de limitação a um determinado número 
de qualificados previamente definido, por contrariarem 
os princípios da competitividade e isonomia. A Adminis-
tração deverá limitar-se a estabelecer requisitos técni-
cos, jurídicos, financeiros e econômicos indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações a serem con-
tratadas, com a estipulação de um mínimo de capacita-
ção a ser atingido, nos termos do inciso XXI do artigo 37 
da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

Para Jacoby Fernandes (2016, p. 1048), a pré-qualifica-
ção tem a vantagem de antecipar a fase mais complexa 
da licitação, que é a habilitação, na qual são frequentes 
os recursos e ações judiciais. Além disso, a pré-qualifica-
ção independe da existência de recursos orçamentários, 
porque não gera o compromisso da contratação, no que 
se assemelha ao sistema de registro de preços (SRP). 

O autor levanta a importante discussão acerca da 
obrigatoriedade da licitação subsequente à pré-qua-
lificação ser necessariamente concorrência, uma vez 
que o artigo 114 da Lei n° 8.666/1993 (BRASIL, 1993) 
poderia levar a esse entendimento. Porém, esclarece 
que, de acordo com sua visão, a lei permite estender 
o rigor da concorrência às outras modalidades, não 
havendo impedimento a usar-se a pré-qualificação 
para convite, tomada de preços, pregão, etc.

Nos contratos de pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos e novas tecnologias, a pré-qualificação 
pode ser muito útil funcionando também para selecio-
nar o objeto da licitação, na qual se pode lançar um edi-
tal semelhante ao da concorrência, exigindo que os lici-
tantes apresentem objeto (amostra) para ser avaliado e 
selecionado pela Administração, segundo critérios bem 
delineados no ato convocatório (FERNANDES, 2016, p. 
1050). O autor cita como exemplo a compra de portas 
de segurança para agências de um banco público, que 
utilizou esse sistema de pré-qualificação da seguinte 
forma: convocação pública (realizada através de pré-
-qualificação, na forma do art. 114 da Lei n° 8.666/1993, 
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seguindo os postulados de concorrência internacional) 
para que os interessados oferecessem amostra do pro-
duto; seguida de exame das amostras dos fornecedo-
res possíveis, segundo os critérios técnicos já definidos 
e, por fim, licitação entre as empresas que ofereceram 
amostras julgadas satisfatórias. As aquisições, segundo 
afirma, foram realizadas na modalidade corresponden-
te ao volume da aquisição pretendida, havendo com-
pras que foram realizadas na modalidade convite, sen-
do admitidos apenas os fornecedores com os objetos 
pré-qualificados. Todo o procedimento foi julgado re-
gular pelo Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1995).

Isso posto, verifica-se que a pré-qualificação – mui-
to embora não seja exclusiva para as hipóteses de con-
tratação de pesquisa e desenvolvimento estando pre-
vista, inclusive no regime diferenciado de contratações 
públicas (RDC), Lei n° 12.462/11, art. 29 e seguintes, po-
derá ser muito útil na escolha de participantes hábeis 
a desempenhar o objeto contratual intentado pela ad-
ministração, de acordo com suas particularidades.

2. a MUtaBiLidade do ProJeto BÁSiCo

É frequente, em contratações versando sobre pro-
jetos de pesquisa e desenvolvimento, que o projeto 
básico(2) necessite ser alterado após a assinatura do 
contrato, em consequência de inovações alcançadas 
ou mesmo de novas descobertas científicas realizadas 
durante a execução contratual, decorrentes do adven-
to de novas circunstâncias fáticas e/ou descobertas tec-
nológicas. O projeto de construção de um equipamen-
to de exploração subaquática, por exemplo, pode ser 
alterado diante de dificuldades não previstas advindas 
de adversidades geológicas do local onde o equipa-
mento será utilizado. Em decorrência desse fato, a au-
toria técnica do projeto deverá manejar novas poten-
cialidades para o equipamento que cumprirá a mesma 
função prevista no contrato originalmente celebrado, 
porém o projeto inicial será alterado, muito embora o 
escopo contratual permaneça o mesmo. 

Em termos legislativos, a Lei n° 8.666 (BRASIL, 
1993) prevê a possibilidade de alteração contratu-
al unilateral pela Administração, quando houver 
modificação do projeto ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos, desde 
que presentes as devidas justificativas (art. 65, I, a).

Nesse particular, a jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União (BRASIL, 2006) indica a necessidade 
de fazer constar do processo de contratação a de-

vida justificativa para a alteração do contrato, com 
projeto ou especificações que detalhem, de forma 
clara, o objeto a ser modificado ou acrescido, bem 
como as respectivas quantidades, de modo a possi-
bilitar a correta cotação de preços, nos termos do 
que dispõe o art. 7°, §4° da Lei n° 8.666/1993. Essa 
justificativa técnica deverá constar dos autos do pro-
cedimento licitatório (BRASIL, TCU, 2006).

Importante esclarecer, entretanto, que a altera-
ção do projeto não poderá implicar projeto total-
mente distinto do original, devendo guardar se-
melhança com o anterior. Do contrário, a alteração 
deverá reclamar nova licitação (BRASIL, TCU, 1997).

Para Justen Filho (2010, p. 771), é importante que 
a Administração evidencie a superveniência do mo-
tivo justificador da alteração contratual, devendo 
demonstrar que a solução localizada na fase interna 
da licitação não mais se revelou adequada em um 
momento posterior. Deverá, portanto, indicar quais 
fatores alteraram a situação de fato ou de direito e 
reclamam um tratamento distinto daquele adotado. 
Conforme assinala, “a melhor adequação técnica su-
põe a descoberta ou a revelação de circunstâncias 
desconhecidas acerca da execução da prestação ou a 
constatação de que a solução técnica anteriormente 
adotada não era a mais adequada”. 

Além disso, o autor admite alterações desse tipo 
na hipótese de modificações derivadas de situações 
preexistentes, mas desconhecidas por parte dos inte-
ressados, chamadas pela doutrina francesa de “sujei-
ções imprevistas”, que seriam eventos da natureza ou 
fora do controle dos seres humanos, existentes por 
ocasião da contratação, mas cuja revelação se verifica 
apenas por ocasião da execução da prestação. 

Também ocorrem tais alterações nas inovações tec-
nológicas que apresentem soluções de qualidade supe-
rior àquela da época da contratação (o que é frequen-
te nas contratações de tecnologia da informação). Em 
tais casos, assevera, é dever da administração promo-
ver alterações para assegurar a obtenção de objetos 
adequados e satisfatórios, “evitando o recebimento de 
prestação obsoleta”. Conclui que os contratos de lon-
go prazo ou de grande especialização – como é o caso 
de contratações cujo objeto é a pesquisa e o desenvol-
vimento – são mais suscetíveis a essa modalidade de 
alteração e que não há cabimento para essa hipótese 
de alteração nos contratos de execução instantânea. 
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3. eventUaL anteCiPaÇÃo de PaGaMento

Muitas vezes, em contratos em matéria de pesquisa 
e desenvolvimento de produtos de alta complexidade 
tecnológica, o particular contratado pode não deter, de 
início, todo o capital necessário para investir em equipa-
mentos de grande porte ou contratar pessoal altamen-
te especializado que possibilitará a execução do contra-
to. A Administração, por outro lado, já deverá possuir 
a dotação orçamentária e os recursos alocados para o 
pagamento do contrato, não podendo ser realocados.

Em tais casos, a conveniência da antecipação de 
pagamento é evidente, conforme afirma Justen Filho 
(2010, p. 716). A Administração, objetivando que os re-
cursos não fiquem sem aplicação até o término do es-
copo do contrato, poderá efetivar o pagamento ante-
cipado para que não haja a desvalorização da moeda, 
bem como para evitar o pagamento de reajustes con-
tratuais ou recomposições extraordinárias de preços. 

O autor cita ainda casos nos quais a antecipação de 
pagamento seria obrigatória: quando a execução do 
contrato exige investimentos de grande porte, de manei-
ra que esta se torna condição de ampliação do universo 
de participantes. De acordo com seu raciocínio, quando 
se proíbe o pagamento antecipado e se institui a prévia 
execução do serviço ou da entrega do bem, impõe-se a 
restrição à participação no processo licitatório, que seria 
ainda mais reprovável por ser indireta e oculta.

O Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1998) já 
decidiu pela regularidade do pagamento antecipa-
do para acelerar o ritmo de execução de obras, à 
vista de sua regular conclusão, uma vez que a an-
tecipação deveu-se à ordem para comprar material, 
após a colocação no canteiro.

Seja qual for a hipótese ensejadora da excepcionali-
dade da antecipação, o pagamento antecipado não po-
derá representar benesse injustificada para o contratado. 
A regra geral é a de que o pagamento se faça após com-
provada a execução da prestação a cargo do particular. 

A previsão legal da antecipação do pagamento na 
Lei de Licitações consta do artigo 40, XIV, alínea ‘d’ (BRA-
SIL, 1993). Nesse dispositivo, a lei autorizou previsão no 
edital de cláusula acerca de antecipação de pagamen-
to. Demais disso, o artigo 38 do Decreto n° 93.872/1986 
(BRASIL, 1986) autoriza a antecipação de pagamento 
de parcela contratual, em caráter excepcional, desde 
que apresentadas as indispensáveis cautelas e garantias. 

Na leitura de Justen Filho (2010, p. 716), a jurispru-
dência do TCU aponta para a necessidade da presen-
ça de dois requisitos principais para a regularidade 
do pagamento antecipado: a previsão no ato convo-
catório e a prestação de garantias efetivas e idôneas 
destinadas a evitar prejuízos à Administração. 

Há, entretanto, um posicionamento contrário à 
possibilidade de antecipação de pagamento, de acor-
do com entendimento do TCU (ROCHA, 1999). Segun-
do os defensores dessa corrente, o art. 62 da Lei n° 
4.320 (BRASIL, 1964), quando ordenou o pagamento 
de despesa somente após sua liquidação, vetou a rea-
lização do pagamento antecipado. Outro argumento 
seria a vedação presidencial do pagamento antecipa-
do, prevista no projeto de lei da atual Lei de Licita-
ções, art. 55, §1°, da Lei n° 8.666/1993 (BRASIL, 1993). 

Todavia, para Meirelles (1990), é possível a antecipa-
ção, desde que a Administração exija, por cautela, fian-
ça bancária até o recebimento do objeto do contrato. 

Este entendimento parece coadunar com o posi-
cionamento da Advocacia-Geral da União, exarado 
na Orientação Normativa n° 37/2011 (Portaria AGU 
n° 572/2011), na qual se lê:

A antecipação de pagamento somente deve ser 
admitida em situações excepcionais, devidamente 
justificada pela Administração, demonstrando-se a 
existência de interesse público, observados os seguin-
tes critérios: 1) represente condição sem a qual não 
seja possível obter o bem ou assegurar a prestação 
do serviço, ou propicie sensível economia de recur-
sos; 2) existência de previsão no edital de licitação ou 
nos instrumentos formais de contratação direta; e 3) 
adoção de indispensáveis garantias, como as do art. 
56 da lei nº 8.666/93, ou cautelas, como por exemplo 
a previsão de devolução do valor antecipado caso 
não executado o objeto, a comprovação de execu-
ção de parte ou etapa do objeto e a emissão de título 
de crédito pelo contratado, entre outras

Na fundamentação do entendimento sumular, faz-se 
referência, em síntese, aos requisitos necessários à ante-
cipação de pagamento: excepcionalidade da situação; 
justificativa do interesse público; existência de condição 
indispensável à obtenção do bem/serviço ou economia 
de recursos; apresentação de garantias ou cautelas.

Sendo assim, a antecipação do pagamento é uma 
possibilidade que pode auxiliar as contratações de pro-
jetos de grande complexidade tecnológica e inovação, 
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com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos/
serviços, por viabilizar a contratação para os contratados 
que não possuem recursos para dar o pontapé inicial no 
processo produtivo, bem como possivelmente represen-
tar economia de recursos por parte da Administração 
Pública, que fará o desembolso antecipadamente.

Além de ampliar a competitividade – objetivo 
perseguido nas licitações públicas – o fato de per-
mitir que empresas pertencentes à base industrial 
de defesa, por exemplo, possam concorrer em cer-
tames licitatórios baseados em projetos de pesqui-
sa, desenvolvimento e inovação que permitam uma 
antecipação de pagamento que viabilize o início do 
andamento do projeto, coaduna-se com um eixo es-
truturante da Estratégia Nacional de Defesa descrita 
no Decreto nº 6.703/08 (BRASIL, 2008).(3)

4. enQUadraMento CoMo  
ContrataÇÃo Por eSCoPo

Durante o desenrolar do chamado “ciclo de vida 
dos materiais”, os contratos de pesquisa e desenvol-
vimento da Administração Pública são aqueles co-
mumente celebrados na primeira fase da jornada de 
criação de produtos, podendo ter por objeto protó-
tipos, lotes cabeça de série, lotes piloto, etc. 

Como já dito acima, a pesquisa e o desenvolvi-
mento de produto que inova no estado atual da téc-
nica requer olhar diferenciado sobre a contratação, 
diante das especificidades da contratação. Uma delas 
relaciona-se ao fato de que o contrato de pesquisa 
e desenvolvimento pode ou não gerar um resultado 
eficaz após todo o desenrolar da execução contratu-
al, uma vez que o produto pode não atingir o deside-
rato almejado pela Administração. Isto é, o produto 
entregue após a conclusão de um projeto de PD&I 
pode carecer de estudos posteriores e avançados que 
permitam seu pleno desenvolvimento para os fins a 
que se destina. Essa característica se mostra destacada 
quando se trata de produto de defesa com finalidade 
de emprego no âmbito das Forças Armadas do país, 
vez que tais materiais necessitam de exaustiva fase de 
testes e avaliações para que possam ser empregados 
em atividades finalísticas militares.

Outras vezes, o contrato pode sofrer aditivos su-
cessivos para que os prazos anteriormente contrata-
dos sejam estendidos de forma a permitir a conclu-
são dos trabalhos de pesquisa relacionados com a 
conclusão do projeto em desenvolvimento.

Sendo assim, a questão da imprevisibilidade do suces-
so da inovação possui repercussões no campo da dura-
ção contratual, uma vez que é impossível precisar, prin-
cipalmente no âmbito da contratação de protótipo, por 
quanto tempo durará o projeto – até que se alcancem 
o resultado ou inovação tecnológica pretendida – ou, 
até mesmo, se tal contratação será efetivamente exitosa, 
produzindo a eficácia esperada pela Administração.

A correta caracterização da espécie contratual, no 
que se refere aos contratos sob enfoque nesse artigo, 
produz reflexos relativamente ao prazo de vigência, o 
qual desempenha função normativa diversa em cada 
caso (Justen Filho, 2010, p. 723). Nos contratos por es-
copo (ou de execução instantânea), o prazo de vigên-
cia é fixado em face do tempo necessário e adequado 
para a execução do objeto, ao passo que nos contratos 
de execução continuada, o prazo de vigência destina-
-se a estabelecer o período de tempo durante o qual a 
contratação produzirá efeitos, uma vez que nesta es-
pécie contratual existe uma clara dissociação entre as 
condições temporais para a execução da prestação e 
o prazo de vigência. Nos serviços contínuos, o prazo é 
determinado de acordo com as necessidades públicas 
permanentes (Lei nº 8.666/1993, art. 57, II).

Por essa razão, muito embora essas contratações 
em matéria de pesquisa e desenvolvimento de produ-
tos tecnológicos se aproximem da definição de serviços 
continuados, a sua real natureza jurídica enquadra-se 
no conceito de contratações por escopo, como infor-
mam recentes posicionamentos da Advocacia-Geral da 
União (BRASIL, 2017; BRASIL, 2016), ainda que o desen-
rolar da execução contratual envolva a continuidade 
do trabalho intelectual/fabril de equipes técnicas que 
configuram, faticamente, uma prestação de serviços. 

Nos contratos por escopo, a extinção normal se dá 
com a conclusão do objeto, de maneira que a fixação 
do prazo será relevante para que a Administração exi-
ja do particular executante um mínimo de eficiência e 
celeridade necessárias para a satisfação do interesse pú-
blico. Nesses casos, o prazo de vigência será aquele ne-
cessário para que a parte promova a prestação devida.

Ainda sobre a diferenciação entre os contratos 
por escopo e os contratos de execução continuada, 
Sundfeld (1994, p. 222), ressalta que, no contrato 
por escopo, a Administração pretende a entrega de 
um objeto certo e acabado:

A administração contrata a obtenção de um bem 
determinado e o escopo do contrato estará consu-
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mado quando entregue esse bem, ou seja, quando 
cumprido o objeto do contrato na entrega da obra, 
serviço ou da compra. Neste tipo de contrato, pela 
sua natureza, ocorrerá sua extinção normal com a 
conclusão de seu objeto, ou seja, realizando a con-
duta específica e definida no objeto do contrato. 
Assim sendo, o mais importante é a conclusão da 
prestação de serviço por parte da contratada.

Isso posto, a correta caracterização dos contratos 
sob análise como contratos de escopo (ou de exe-
cução instantânea) faz-se necessária para reflexões 
sobre sua duração, assim como sobre sua vigência.

5. SÓLido GerenCiaMento de riSCoS

Progressivamente, nos últimos anos, o Direito 
Administrativo vem incorporando um conceito do 
ramo empresarial que, aliado aos tradicionais princí-
pios da Administração, se coloca como instrumento 
auxiliar do planejamento das contratações públicas. 
Trata-se da gestão de riscos.

A nova Lei das Estatais, Lei n° 13.303/16 (BRASIL, 
2016), por exemplo, traz em seu bojo variadas men-
ções à gestão de riscos, sob diversos enfoques(4). Es-
pecificamente no que toca às contratações realizadas 
pelas empresas estatais, o mencionado diploma legal 
impõe a imprescindibilidade da presença da matriz 
de riscos(5) no instrumento convocatório (art. 42, § 
1°, I, alínea ‘d’ assim como na cláusula dos contratos 
celebrados de acordo com aquela lei (art. 69, X). 

Dessa forma, a gestão de riscos configura novo ele-
mento do planejamento das contratações que vem 
sendo altamente valorado pelo legislador e pelos ór-
gãos de controle administrativo como o Tribunal de 
Contas da União, como figura indispensável à contra-
tação. Mas, o que vem a ser gerenciamento de riscos?

A recente e moderna Instrução Normativa n° 05, 
de 25 de maio de 2017(6) (BRASIL, 2017) - diploma 
normativo que dispõe sobre as regras e diretrizes do 
procedimento de contratação de serviços sob o regi-
me de execução indireta no âmbito da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional – dis-
ciplina o gerenciamento de riscos como um processo, 
o qual compreende algumas atividades, tais como: 

I – identificação dos principais riscos que possam 
comprometer a efetividade do Planejamento da 
Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão 

Contratual ou que impeçam o alcance dos resulta-
dos que atendam às necessidades da contratação;

II – avaliação dos riscos identificados, consistindo 
na mensuração da probabilidade de ocorrência e 
do impacto de cada risco;

III – tratamento dos riscos considerados inaceitá-
veis por meio da definição das ações para redu-
zir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou 
suas consequências;

IV – para os riscos que persistirem inaceitáveis 
após o tratamento, definição das ações de con-
tingência para o caso de os eventos correspon-
dentes aos riscos se concretizarem; e 

V – definição dos responsáveis pelas ações de tra-
tamento dos riscos e das ações de contingência.

O mesmo diploma legal atribui a responsabilidade 
pelo gerenciamento de riscos à equipe de planejamen-
to da contratação, devendo abranger as fases do pro-
cedimento da contratação. Coloca, portanto, sobre tal 
equipe, a incumbência de elaboração do Mapa de Ris-
cos, documento que, segundo a instrução normativa, 
materializa o gerenciamento de riscos (art. 26).

Assim como a instrução normativa sobre servi-
ços indiretos da Administração federal, o projeto 
de lei que pretende alterar a Lei de Licitações, PL nº 
6.814/17 (BRASIL, 2017), traz em seu bojo diversas 
imposições ao administrador no sentido de mensu-
ração dos riscos quando do planejamento da contra-
tação e da contratação propriamente dita. 

Sendo assim, pode-se dizer que, diante dos diplo-
mas legais vigentes, a análise dos riscos é uma realidade 
das contratações públicas atuais (CASTRO, 2016), assim 
como, de outra parte, o incremento do risco de dano ao 
erário configura fator de avaliação dos órgãos de con-
trole externo, uma vez que são um indicativo da cautela 
(ou ausência de cautela) na conduta do administrador. 

Com muito mais razão, nas contratações versan-
do sobre inovações tecnológicas, é importante que os 
agentes da administração responsáveis pela identifica-
ção, pela avaliação e pelo tratamento dos riscos identi-
ficados busquem mensurar as reais chances de sucesso 
nas soluções buscadas pelas contratações celebradas.

Em se tratando de contratações que podem ou 
não ser exitosas no desenvolvimento de bem ine-
xistente no atual estado da técnica, os riscos que 
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impeçam o alcance dos resultados que atendam 
às necessidades da contratação podem, à guisa de 
princípio, ser mais fortes. Por essa razão, quando do 
planejamento da contratação, estes riscos devem ser 
solidamente mapeados, para pautar boas escolhas 
por parte do administrador que, seguramente, so-
frerá avaliação por parte dos órgãos de controle da 
administração, tanto internos quanto externos. 

ConCLUSÃo

Diante das características levantadas, procurou-
-se abordar o espinhoso tema das contratações de 
inovação e desenvolvimento tecnológico por parte 
da Administração federal. Além das particularida-
des abordadas – possibilidade de adoção de proce-
dimento de pré-qualificação, mutabilidade do pro-
jeto básico, eventual antecipação de pagamento, 
enquadramento como contrato de escopo, sólido 
gerenciamento de riscos – diversas outras poderiam 

ter sido apontadas, o que ultrapassaria o objetivo 
do presente trabalho, que não é esgotar o tema 
acerca das especificidades de tais contratações, mas 
apenas jogar uma luz nas suas particularidades.

Procurou-se trazer essa espécie contratual para es-
tudo e problematização por ser, modernamente, uma 
modalidade contratual em voga nas contratações da 
administração, em particular nos órgãos estatais in-
cumbidos da realização de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação nas áreas afetas à ciência e tecnologia, mui-
to embora ainda não seja tratada pelos manuais de 
Direito Administrativo amiúde, uma vez que se situam 
na interseção entre esse campo, na área de licitações e 
contratos, e campo do Direito Empresarial, na parte de 
inovação e direitos da propriedade intelectual.

Isso posto, conclui-se deixando o tema aberto 
para reflexão e aprofundamento doutrinário, em 
razão de sua importância prática e teórica.

notas
(1) Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. § 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamen-
to prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. § 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros 
e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do 
apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos 
ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino 
e à pesquisa científica e tecnológica. § 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput , estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. § 
7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. 

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica 
do País, nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e 
a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o comparti-
lhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida 
financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação. § 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades.

(2) O artigo 6°, inciso IX da Lei n° 8.666/93 define projeto básico como “conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”. (BRASIL, 1993)

(3) A Estratégia Nacional de Defesa organiza-se em torno de três eixos estruturantes. O segundo eixo estruturante refere-se à reorganização da indústria nacional de material de defesa, para 
assegurar que o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas apoie-se em tecnologias sob domínio nacional.

(4) A gestão de riscos aparece na Lei n° 13.303/16 como princípio de imperiosa observância na elaboração dos estatutos das empresas públicas e das sociedades de economia mista (art. 6°). Outras 
práticas relacionadas à conscientização dos riscos na gestão estão impostas na lei como divulgação de fatores de risco como requisito de transparência (art. 8°, III); imposição de práticas de gestão 
de risco por parte de administradores e empregados (art. 9° caput e inciso II); necessidade de treinamento periódico de empregados e administradores em política da gestão de riscos (art. 9°, § 1°, 
VI); a implementação e supervisão dos sistemas de gestão de riscos como uma das competências do Conselho de Administração (art. 18, II), dentre outras. 

(5) O artigo 42, X da Lei n° 13.303/16 define matriz de riscos como “cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) listagem de possíveis eventos supervenientes 
à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência; b) estabelecimento 
preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções 
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação; c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções 
metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação”. 

(6) Editada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Instrução Normativa n° 05, de 25 de Maio de 2017, veio a substituir a Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008. Os motivos 
ensejadores da revisão do anterior diploma legal são os seguintes: “Desde a sua edição, a IN nº 2, de 2008, vem sofrendo alterações em razão das inúmeras modificações na legislação que trata de licita-
ções públicas, bem como das mudanças de interpretação de seus dispositivos. Em razão disso, sua redação não se encontrava com a melhor qualidade textual, motivo pelo qual buscou-se equacionar seus 
dispositivos com a utilização de  técnica legislativa adequada que garanta maior coerência, compreensão e aplicabilidade. Além dessa reformulação, o Tribunal de Contas da União editou o Acórdão nº 
2.622/2015-TCU – Plenário que objetivou sistematizar informações sobre o estágio da governança e da gestão das aquisições em amostra da Administração Pública Federal (APF). Esse Acórdão propôs várias 
medidas visando ao aperfeiçoamento da governança e da gestão das contratações realizadas pela Administração Pública Federal, merecendo destaque a constatação quanto à existência de disfunções 
existentes na atual metodologia para contratação de serviços, em especial dos que envolvem a contratação de serviços sob o regime de dedicação exclusiva. Outro fato importante foi a edição da Portaria 
nº 409, de 21 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as garantias contratuais ao trabalhador na execução indireta de serviços e os limites à terceirização de atividades, no âmbito da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais federais controladas pela União. A nova IN também objetivou adequar-se às disposições dessa Portaria que regulamenta o art. 9º do Decreto 
nº 2.271, 1997, em atenção aos Acórdãos nºs. 243/2002, 2.132/2010, 2.303/2012 e 1.521/2016 - TCU - Plenário, bem como procedimentalizar e sistematizar, de maneira geral, matérias que foram objeto 
de alterações jurisprudenciais e doutrinárias, indo ao encontro do que dispõe a Súmula 331 do TST, ou seja, implementa regras garantidoras do cumprimento da legislação trabalhista e mitigadoras de 
inadimplência por parte da prestadora de serviços”, Disponível em: < https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/in-servico-faq#P1>. Acesso em 01 de mar. 2018.
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uMA EvOLuÇãO DO PLANEjAMENTO DAS CONTRATAÇÕES

angelina leonez 
Pós-graduanda em Gestão Pública. Pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas e Graduada em Administração pela Universidade Federal do  

Rio Grande do Norte. Servidora da carreira de C&T do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, atuando na  
Coordenação de Recursos Logísticos como Pregoeira e Chefe da Divisão de Compras e Instrução processual.

Planejar é necessário?

Bem, se é aplicável a tudo na vida, precipuamen-
te será nas contratações públicas, não é verdade? 

A ideia de planejar não é algo tão novo quanto 
parece. As bases legais se mantêm na Constituição 
Federal de 1988, em seu art. 174, e no Decreto-Lei nº 
200 de 67, em seu art. 6º, os quais determinam que 
as atividades da Administração obedeçam ao princí-
pio fundamental do planejamento.

Mas, o que isso tem a ver com a atividade admi-
nistrativa? Bem, a atividade administrativa envolve a 
gestão de bens, interesses e serviços públicos, buscan-
do alcançar o bem comum. Logo, a Administração, 
por meio dos seus colaboradores, desempenha suas 
atividades visando ao interesse de todos, comprome-
tendo-se a buscar soluções que melhor atendam ao 
interesse público, e, para tanto, nada mais lógico do 
que planejar as ações para se obter os melhores resul-
tados no alcance das necessidades coletivas.

Diante disso, percebe-se que os princípios consti-
tucionais norteiam claramente a boa atuação da Ad-
ministração Pública, e talvez o princípio da eficiên-
cia seja o que melhor ajusta a atividade estatal, pois 
traz um conceito voltado para a melhor orientação, 
concretização e efetividade na finalidade do Poder 
Público, utilizando as melhores opções disponíveis 
para o alcance desse objetivo.

Relacionando esse breve histórico com o Plano 
Anual das Contratações – PAC, nesse caso, o con-
texto histórico se dá a partir de estudos internos no 
antigo Ministério do Planejamento para estabelecer 
instrumentos de governança, concretizando-se com 
o Acórdão do TCU Plenário nº 2.622 de 2015, o qual 
reforça a necessidade de um documento que mate-
rialize um plano de contratações(1). 

Considerando isso, entende-se que à medida que 
o planejamento é amplo e intenso, ou seja, as etapas 

para se alcançar os objetivos desejados são bem de-
finidas, instruídas e acompanhadas, mais situações 
poderão ser previstas, possibilitando a antecipação 
das soluções, seja num ambiente macro do Poder 
Público ou numa situação específica em um órgão.

Nesse contexto, no atual cenário da maioria dos 
órgãos públicos, sejam eles federais ou não, é visível 
a falta de diretrizes a serem seguidas para se alcan-
çar com sucesso os resultados esperados, principal-
mente no que se refere às políticas de compras.

Importante destacar que a evolução na Administra-
ção Pública está acontecendo gradativamente. Se an-
tes os órgãos de controle focavam no atendimento às 
formalidades das leis e normas, atualmente os esforços 
voltaram-se para o atendimento do plano estratégico 
do órgão, com foco na gestão eficiente, e, logicamente, 
por envolver dispêndio do dinheiro público, as contra-
tações estão no ponto de mira dos órgãos de controle. 

Isso quer dizer que o foco agora é mais qualitativo 
ante o quantitativo. Ou seja, os envolvidos no processo 
de contratações públicas deverão preocupar-se mais com 
a qualidade dessas contratações, justamente por serem 
responsáveis pelo sucesso desse objetivo. Vale ressaltar, 
porém, que foco na qualidade não quer dizer comprar o 
melhor e mais caro, e sim uma contratação que atenda 
às necessidades do órgão pelo melhor preço.

A intenção é que as licitações continuem a evo-
luir a patamares que envolverão maior foco no 
planejamento, buscando-se uma real eficiência das 
atividades exercidas no âmbito do poder público, 
atendendo de forma satisfatória os clientes e com 
utilização racional dos recursos do tesouro.

Nessa conjuntura, vale destacar a importância da 
análise econômica dentro do mundo geral das con-
tratações, ponto que vem sendo bastante evidencia-
do atualmente, pois a lógica econômica de mercado 
deve ser observada em cada etapa de controle. É 
relevante lembrar dos comuns problemas orçamen-
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tários os quais assolam os governos em geral, com 
destaque para a União, que vez ou outra tem que 
contingenciar recursos do tesouro, destinados às 
mais diversas políticas públicas que atendem a po-
pulação. Até por isso, os gestores públicos devem se 
adaptar a essa realidade, o que torna mais impor-
tante o planejamento de suas contratações públicas.

Considerando as mudanças atuais, é possível observar 
uma quebra do modelo jurídico até então vigente, com 
mais praticidade, saindo de um modelo antigo – mais 
questões filosóficas. Isso associado ao planejamento das 
contratações públicas nos remete ao cenário atual, em 
que o planejar e o controlar estão cada vez mais em evi-
dência, utilizando-se de ferramentas como o PAC para 
tornar os métodos de planejamento mais objetivos.

Levando isso em conta, o olhar econômico dentro 
do cenário das contratações públicas ganhou mais es-
paço, criando uma fase de repensar e de analisar os 
institutos jurídicos, levando a analisar mais o merca-
do específico das contratações e a criar mecanismos 
entrelaçados à lógica econômica desse mercado.

Entender isso ajudará no processo de mudança 
cultural da Administração Pública em torno do plane-
jamento dessas contratações, auxiliando na criação 
das ferramentas certas para otimizar os resultados 
neste campo. O PAC, com o auxílio do SPGC, já re-
presenta o início dessa nova era, o que é evidenciado 
com o Acórdão TCU Plenário nº 1524/2019, o qual re-
lata claramente que o plano anual de contratações 
permitirá, pela primeira vez, uma visão sistêmica so-
bre todas as demandas de compras do governo. 

Percebe-se com isso que a obrigatoriedade de pla-
nejar vem enraizando-se no contexto público à medida 
que a legislação vem sendo inovada, interligando todos 
os agentes que compõem o cenário de uma contratação. 

Para se ter ideia, tanto a Instrução Normativa nº 
04/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do antigo Ministério do Planejamento 
(Soluções de TI) quanto a Instrução Normativa nº 
05/2017, da Secretaria de Gestão do antigo Ministé-
rio do Planejamento (Serviços em geral) dispõem so-
bre a necessidade da Administração designar Equipes 
de Planejamento com o intuito de apresentar estu-
dos, elaborar documentos e avaliar riscos, in verbis:

Art. 2º Para fins desta IN, considera-se:

[...]

IV - Equipe de Planejamento da Contratação: 
equipe responsável pelo planejamento da con-
tratação, composta por: 

a) Integrante Técnico: servidor representante 
da Área de Tecnologia da Informação, indicado 
pela autoridade competente dessa área; 

b) Integrante Administrativo: servidor represen-
tante da Área Administrativa, indicado pela au-
toridade competente dessa área; 

c) Integrante Requisitante: servidor represen-
tante da Área Requisitante da Solução, indicado 
pela autoridade competente dessa área.

[...]

Art. 4º As contratações de que trata esta IN de-
verão ser precedidas de planejamento, elabora-
do em harmonia com o Plano Diretor de Tecno-
logia da Informação - PDTI.

[...]

Art. 8º As contratações de Soluções de Tecno-
logia da Informação deverão seguir três fases: 
I - Planejamento da Contratação; II - Seleção do 
Fornecedor; e III - Gestão do Contrato.

I - Planejamento da Contratação; 

II - Seleção do Fornecedor; e 

III - Gestão do Contrato.

Art. 9º A fase de Planejamento da Contratação con-
siste nas seguintes etapas: I - Instituição da Equipe 
de Planejamento da Contratação; II - Estudo Técni-
co Preliminar da Contratação; III - Análise de Riscos; 
e IV - Termo de Referência ou Projeto Básico.

Art. 10. A Equipe de Planejamento da Contra-
tação deverá acompanhar, apoiar e/ou realizar, 
quando determinado pelas áreas responsáveis, 
todas as atividades das fases de Planejamento 
da Contratação e Seleção do Fornecedor.

A Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017 
(Contratações em geral), por sua vez:

Art. 1º As contratações de serviços para a rea-
lização de tarefas executivas sob o regime de 
execução indireta, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública federal direta, autárquica 
e fundacional, observarão, no que couber:
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I - as fases de Planejamento da Contratação, Se-
leção do Fornecedor e Gestão do Contrato;, 

II - os critérios e práticas de sustentabilidade; e

III - o alinhamento com o Planejamento Estraté-
gico do órgão ou entidade, quando houver.

[...]

Art. 19. As contratações de serviços de que tra-
tam esta Instrução Normativa serão realizadas 
observando-se as seguintes fases:

I - Planejamento da Contratação;

II - Seleção do Fornecedor; e

III - Gestão do Contrato.

Corroborando esse entendimento, a Instrução 
Normativa de soluções de TI, em sua nova versão, por 
meio da IN nº 01/2019 da Secretaria de Governo Digi-
tal do atual Ministério da Economia, acrescentou em 
seu conteúdo a obrigatoriedade de adequação das de-
mandas do órgão com Plano Anual de Contratações:

Art. 6º As contratações de soluções de TIC no 
âmbito dos órgãos e entidades integrantes do 
SISP deverão estar:

I - em consonância com o PDTIC do órgão ou en-
tidade, elaborado conforme Portaria SGD/ME nº 
778, de 4 de abril de 2019;

II - previstas no Plano Anual de Contratações;

[...]

Do Plano Anual de Contratações

Art. 7º As contratações de soluções de TIC deve-
rão constar no Plano Anual de Contratações, nos 
termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, 
de 10 de janeiro de 2019.

Além desses normativos, há o Projeto de Lei nº 
1.292/95, que trata da nova Lei de Licitações e Con-
tratos e também traz em seu bojo a necessidade do 
alinhamento das contratações ao planejamento es-
tratégico do órgão, assim como às leis orçamentárias.

É possível perceber que a visão de uma gestão 
mais eficiente das contratações possibilita a perma-
nência de um planejamento efetivo, proporcionan-
do destrave da burocracia, tendo um controle me-

lhor das despesas, uma logística interna mais fluida, 
sem falar dos ganhos reais numa contratação.

Ronny Charles reforça a questão da responsabi-
lidade dos gestores públicos no planejamento das 
contratações com a seguinte redação:

A compra feita em quantidades insuficientes pode 
prejudicar a continuidade do serviço público ou 
obrigar o órgão a contratações emergenciais e de-
sinteressantes do ponto de vista da economicidade; 
noutro prisma, a demasia pode implicar grave des-
perdício, pela perda de recursos relacionada à de-
terioração dos bens causada pelo tempo. Por tudo 
isso, os gestores, sobretudo os responsáveis pela 
solicitação da demanda contratual, devem assumir 
a responsabilidade pelo devido planejamento da 
compra a ser efetuada. (TORRES, 2018, p. 233)

Considerando isso, faz-se necessário adequar-se às 
regras estabelecidas nos normativos, principalmente 
na Instrução Normativa SEGES nº 01/2019, a qual tem 
o objetivo fundamental de estabelecer o planejamen-
to de compras e contratações, focando na eficiência. 
Assim, a intenção é que, com o fortalecimento da fase 
de planejamento das contratações dos órgãos, o Po-
der Executivo passe a dispor de dados gerenciais que 
permitirão diagnosticar a fragmentação das compras, 
possibilitando ampliar a realização de compras com-
partilhadas e identificar novas oportunidades de ga-
nhos de escala nas contratações públicas. 

E é nessa vertente que o plano anual de contra-
tações – PAC, assim como o sistema de planejamen-
to e gerenciamento de contratações - Sistema PGC 
nasceram, com o intuito de apoiar as organizações a 
executarem o planejamento das suas contratações, 
com foco em efetivar significativos avanços para a 
governança e a gestão das contratações públicas. 
São instrumentos de gestão que atribuem às auto-
ridades competentes responsabilidade por um mal 
planejamento ou pela ausência dele.

O amadurecimento do hábito de planejar na Ad-
ministração Pública ainda requer acompanhamento 
e controle contínuo, e a Instrução Normativa SEGES 
nº 01/2019 traz etapas que auxiliam isso. Por exem-
plo, os prazos de inclusão das demandas no início do 
ano, e a abertura das janelas para revisão e redimen-
sionamento visando a adequação orçamentária.

Dessa forma, a imposição de um plano anual de con-
tratações busca auxiliar a alta administração dos órgãos 
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e entidades nas decisões relativas às aquisições públicas, 
facilitando ainda a articulação entre o planejamento das 
contratações e as respectivas propostas orçamentárias. 

Não obstante os benefícios de gestão, o PAC traz 
de forma uniformizada o ato de planejar, previsto 

em lei, conduzindo eficiência à gestão pública, e 
essencialmente ao atendimento do objetivo princi-
pal da administração, que é servir a sociedade com 
serviços de qualidade de maneira satisfatória, com 
transparência e efetividade, além, é claro, da utili-
zação dos recursos públicos com responsabilidade.

nota
(1) Registro SEGES/ME
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GrUPo i – CLaSSe vii – Plenário
tC-001.747/2018-5
NATUREZA: Representação.
UNIDADE JURISDICIONADA: Secretaria de Estado da 
Justiça e de Defesa ao Consumidor do Estado de Ser-
gipe – Sejuc/SE.
REPRESENTANTE: Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Estado de Sergipe – Sinduscon/SE 
(13.079.041/0001-67).

SUMÁrio: REPRESENTAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO PENAL. DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO. INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DA CON-
TRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA RAZÃO DA 
ESCOLHA DO EXECUTANTE. OBJETIVIDADE NA 
SELEÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO.

reLatÓrio

Trata-se da Representação formulada pelo Sindi-
cato da Indústria da Construção Civil do Estado de 
Sergipe – Sinduscon/SE, com pedido de medida cau-
telar, acerca de possíveis irregularidades no proces-
so de Dispensa de Licitação 930/2017, conduzido pela 
Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Con-
sumidor do Estado de Sergipe – Sejuc/SE, visando à 
contratação de empresa para a construção de esta-
belecimento penal destinado à custódia de presos do 
regime semiaberto no município de Areia Branca/SE.

2. Em síntese, o representante alega a existên-
cia de indícios de direcionamento e de possível dano 
causado ao erário (peça 2), em razão de:

a) não ter sido assegurado tratamento igualitá-
rio a todas as quinze empresas listadas pela Compa-
nhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – Cehop 
(que detinha a atribuição de apontar as empresas 
com capacitação necessária à execução do objeto, 
consoante Termo de Cooperação Técnica 003/2017), 
visto que a Sejuc/SE solicitou proposta a apenas qua-
tro empresas, que foram desclassificadas; mas a duas 
delas foi oportunizada a entrega de nova proposta 

TRIBuNAL DE CONTAS DA uNIãO

InexIstêncIa de regras objetIvas acerca do número de fornecedores e 
da forma de seleção no caso de dIspensa de lIcItação

escoimada dos vícios constatados; no entanto, como 
os orçamentos apresentados ainda continham falhas 
e valores que superavam o Referencial da Adminis-
tração, apenas à Construtora Celi Ltda. foi concedido 
prazo para a promoção de correções;

b) não houve pesquisa de mercado com pelo 
menos três propostas válidas para a definição do 
valor do contrato.

3. Em face das irregularidades suscitadas, o represen-
tante requereu a este Tribunal, cautelarmente, a imedia-
ta suspensão do Contrato 30/2017, decorrente da Dis-
pensa de Licitação 930/2017, e a repetição do respectivo 
procedimento de contratação, com a participação das 
quinze empresas originalmente indicadas pela Compa-
nhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – Cehop.

4. No âmbito desta Representação, foram realizadas 
diligências à Cehop e à Sejuc/SE, por meio dos ofícios de 
peças 13 e 18, com avisos de recebimentos às peças 14 e 20. 

5. A análise das respostas foi realizada pela extinta Se-
cretaria de Controle Externo no Estado do Sergipe/Secex/
SE (atual Secretaria do TCU no Estado de Sergipe – Sec/
SE), que concluiu pela existência de indícios de direcio-
namento na Dispensa de Licitação 930/2017, ensejando a 
audiência do Sr. Cristiano Barreto Guimarães, Secretário 
de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor.

6. Quanto ao requerimento de cautelar, a então 
unidade técnica ratificou entendimento de instru-
ção anterior por seu indeferimento, haja vista que 
os prejuízos decorrentes da concessão da medida 
são superiores aos seus possíveis benefícios.

7. Transcrevo a seguir, com pequenos ajustes de 
forma, instrução lançada à peça 52, em que Auditor 
Federal de Controle Externo – AUFC da Secretaria 
de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segu-
rança Pública – SecexDefesa, atual unidade técnica 
responsável por agir neste processo, apresenta o 
exame das respostas às diligências, realizado pela 
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então Secex/SE, e avalia as razões de justificativa 
ofertadas pelo Sr. Cristiano Barreto Guimarães: 

 “HiStÓriCo

(...)

resposta da Cehop à diligência (peça 19):

7. Mediante o Ofício Externo 431/2018-CEHOP, o ór-
gão estadual encaminhou a seguinte documentação:

a) Termo de Cooperação Técnica n. 003/2017 
(peça 19, p. 3-13);

b) Atas das sessões de 13/11/2017, 4/12/2017 e 
15/12/2017 da comissão permanente de licitação 
de obras e serviços de engenharia acerca do cita-
do processo de Dispensa de Licitação n. 930/2017 
(peça 19, p. 14-20).

7.1 A Cehop não encaminhou a cópia do proces-
so da Dispensa de Licitação, em virtude de afir-
mar ser de responsabilidade da Sejuc/SE. 

resposta da Sejuc/Se à diligência (peças 21 a 41):

8. Inicialmente, a Sejuc/SE informou que a con-
tratação por dispensa de licitação em questão 
encontrava fundamento no art. 24, inciso XXXV, 
da Lei 8.666/1993.

8.1. Acrescentou que o procedimento de contra-
tação fora instruído com documentos compro-
batórios do caráter emergencial, a exemplo dos 
seguintes (peça 21, p. 1-2): 

a) Oficio 099/2017 – COGESISP/SE, recebido em 
21/9/2017, da Coordenadoria-Geral do Sistema 
de Inteligência de Segurança Pública do Estado 
de Sergipe – COGESTSP, órgão vinculado à Secre-
taria de Segurança Pública; 

b) Oficio GP 434/2017, recebido em 22/9/2017, 
do Gabinete da Presidência da Ordem dos Advo-
gados do Brasil; 

c) Oficio 984/2017/GAB/SSP, recebido em 
26/9/2017, da Secretaria de Segurança Pública; 

d) Oficio 2.953/2017, datado de 25/9/2017, oriun-
do do Ministério Público Estadual; 

e) Expediente 441/2018, datado de 12/1/2018, do 
próprio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

8.2 Mencionou que, durante o curso do processo 
de consulta e contratação por dispensa, seguiu 

na íntegra o Parecer Jurídico do órgão consul-
tivo do Estado 6.930/2017, bem como os Despa-
chos Motivados 7.050/2017 e 9.795/2017, todos 
exarados no Processo 021.000.02633/2017-8, os 
quais atestaram a legalidade do procedimento 
e determinaram o rito que foi integralmente se-
guido, a exemplo da distribuição de atribuições 
entre a Sejuc/SE e a Cehop, mediante confecção 
de termo de cooperação técnica (peça 21, p. 2).

8.3 Observou, ainda, que, em 12/12/2017, em res-
posta à cobrança realizada pelo Ministério Públi-
co do Estado de Sergipe, encaminhou o Oficio 
4.743/2017-SEJUC ao Procurador-Geral de Justiça, 
relatando, passo a passo, o andamento do pro-
cedimento de contratação direta, com documen-
tos comprobatórios, que recomendou ‘a extrema 
necessidade de serem urgentemente ultimados 
os encaminhamentos administrativos noticiados’ 
(Oficio 4572/2017 – PGJ), principalmente em ra-
zão do advento da Lei 13.500/2017 (peça 21, p. 2).

8.4 Além dessas informações, a Sejuc/SE encami-
nhou sete mídias digitais com os seguintes con-
teúdos (peça 21, p. 2-3): 

a) documentos do processo de Consulta e Dis-
pensa de Licitação;

b) proposta da empresa AMT; 

c) proposta da empresa Teccol; 

d) proposta da empresa Celi; 

e) projeto e orçamento da obra elaborados pela 
Cehop; 

f) índices remissivos dos processos de consulta e 
dispensa (peça 21, p. 4-13).

análise técnica pós diligências realizadas (peça 44):

9 Além dos documentos e informações obtidos 
com as diligências realizadas, juntou-se posterior-
mente aos autos, com vista a subsidiar a presente 
instrução, o Relatório 2018000105, da Controla-
doria Regional da União no Estado de Sergipe 
(CGU/SE), que consignou os resultados de audi-
toria realizada em 2018 para verificar as mesmas 
questões tratadas nesta representação, quais se-
jam, a regularidade do discutido processo de con-
tratação e dos preços praticados na construção 
do estabelecimento penal de presos em regime 
semiaberto no município de Areia Branca/SE.
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9.1 Após examinar os documentos obtidos em 
diligência e o referido relatório da CGU/SE, con-
cluiu o auditor instrutor que restaram presentes 
evidências do noticiado indício de direcionamen-
to da Dispensa de Licitação 930/2017, em detri-
mento da isonomia, conforme se verifica a seguir.

9.2 No Termo de Cooperação Técnica 003/2017, 
firmado entre a Sejuc/SE e a Cehop para atuarem 
em parceria com vistas à realização da contratação 
em questão, verificou-se, entre as atribuições da 
Sejuc/SE, a de encaminhar solicitação de propostas 
às empresas com qualificação técnica e econômi-
co-financeira para executar o objeto do contrato 
(item 4.1, alínea b, do Termo, peça 19, p. 5). Não 
lhe competia, contudo, selecionar as empresas 
com a qualificação necessária para executar o ob-
jeto a ser contratado, pois conforme o item 4.2, 
alínea b, do referido Termo, esta atribuição cabe-
ria à Cehop, que também deveria elaborar os do-
cumentos técnicos necessários à contratação, bem 
como analisar as propostas encaminhadas pelos 
eventuais interessados (peça 19, p. 6). 

9.3 Não obstante caber apenas à Cehop relacio-
nar as empresas com capacitação necessária para 
executar o contrato, sem que houvesse no referido 
termo qualquer previsão de pontuação técnica ou 
econômico-financeira a ser atribuída às empresas 
para classificá-las, verifica-se que a Sejuc/SE solici-
tou propostas apenas para as cinco primeiras das 
quinze empresas constantes da lista elaborada 
pela Cehop, que estariam aptas a executar o obje-
to pretendido, conforme consignado no Relatório 
2018000105 da CGU/SE (peça 42, p. 7-8), in verbis:

‘Exercendo a atribuição prevista no subitem b 
do item 4.1 do Termo de Cooperação Técnica nº 
003/2017, a SEJUC encaminhou, em 19 de outu-
bro de 2017, solicitação de propostas de preços 
para as cinco primeiras das quinze empresas re-
lacionadas na lista elaborada pela CEHOP como 
aptas técnica e economicamente para executar 
o objeto a ser contratado, havendo o retorno 
efetivo, em 26 de outubro de 2017, de propos-
tas de quatro empresas (AMT Projetos e Serviços 
Ltda., Construtora Celi Ltda., Teccol Engenharia 
Ltda. e Tavares Mendonça Construções Ltda.). 

A decisão de não enviar a proposta a todas as quinze 
empresas elencadas se deu em virtude do prejuízo 
que isso poderia ocasionar à celeridade do procedi-
mento de contratação direta, o qual, como é cediço 
no caso em espeque, é imantado pelo pressuposto 
do grave e iminente risco à segurança pública. 

Vale ressaltar, enfim, que a CEHOP não levou em 
consideração qualquer critério técnico para for-
mar a ordem sequencial das empresas na relação 
que encaminhou à SEJUC, a sequência foi aleató-
ria, conforme resposta da Companhia Estadual à 
Solicitação de Auditoria nº 201800105/004 de 28 
de fevereiro de 2018.’ (grifos acrescidos)

9.4 No que toca à justificativa apresentada pela 
Sejuc/SE para a decisão de não enviar a proposta 
a todas as quinze empresas aptas para executar 
o contrato, a unidade técnica discordou do en-
tendimento manifestado pela CGU/SE, pois não 
vislumbrou acréscimo temporal significativo no 
ato de expedição de comunicações para todas as 
construtoras e na análise das respectivas propos-
tas. Ademais, não houve nenhuma classificação 
com base em parâmetros de aptidão técnica e/
ou econômica das empresas participantes.

9.5 Dessa forma, concluiu o auditor instrutor que 
restou caracterizado o ato irregular da Sejuc/SE 
na contratação em questão, pois restringiu a dis-
puta às cinco primeiras empresas relacionadas 
pela Cehop, sem que houvesse previsão de clas-
sificação dessa lista, restringindo a possível com-
petitividade e ferindo a isonomia do processo.   

9.6 Além dessa irregularidade, na ata da sessão 
de 13/11/2017 (peça 19, p. 14-16) da comissão 
permanente de licitação de obras e serviços de 
engenharia da Companhia Estadual de Habi-
tação e Obras Públicas (Cehop), que analisou 
as propostas de preços apresentadas pelas em-
presas chamadas pela Sejuc/SE (AMT Projetos 
e Serviços Ltda., Construtora Celi Ltda., Teccol 
Engenharia Ltda. e Tavares Mendonça Constru-
ções Ltda.), a referida comissão concluiu que os 
preços das propostas apresentadas não se en-
quadravam nos requisitos de classificação adota-
dos pela Cehop, fundamentados na Lei Federal 
8.666/1993, no Acórdão TCU-Plenário 2.622/2013 
e na Resolução de Diretoria (Cehop) 01/2014. 
Além disso, mostrou-se necessária a supressão, 
nas planilhas de preços, de encargos sociais já 
eliminados em convenção coletiva de trabalho. 

9.7 Posteriormente, após a notificação das em-
presas participantes do certame, consta na ata 
da sessão de 4/12/2017 (peça 19, p. 17), que ape-
nas duas das empresas apresentaram novas pro-
postas (Construtora Celi Ltda. e Teccol Engenha-
ria Ltda.), e mais uma vez, após análises, a comis-
são de licitação observou que os preços das pro-
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postas apresentadas não se enquadravam nos 
requisitos de classificação adotados pela Cehop.

9.8 Na sessão de 15/12/2017 (peça 19, p. 19), por 
decisão da Sejuc/SE, apenas a Contrutora Celi Ltda. 
foi notificada para apresentação de nova propos-
ta, sendo-lhe concedido um prazo de 24 horas 
(peça 19, p. 19), em flagrante direcionamento do 
processo de contratação, haja vista o preterimen-
to da outra empresa concorrente, restando feridos 
princípios basilares da Administração, destacando-
-se o da isonomia e da impessoalidade.

9.9 Diante das irregularidades apontadas, que ca-
racterizam o irregular direcionamento do proces-
so de Dispensa de Licitação 930/2017, em desaten-
ção aos princípios da isonomia e impessoalidade 
que regem as contratações públicas, concluiu o 
auditor instrutor que dever-se-ia chamar em audi-
ência o Sr. Cristiano Barreto Guimarães, Secretário 
de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, 
com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 
237, parágrafo único, do RI/TCU, para apresentar 
razões de justificativa por ter assinado o Termo de 
Cooperação Técnica 003/2017, assumindo a atri-
buição de encaminhar solicitação de propostas às 
empresas com qualificação técnica e econômico-fi-
nanceira para executar o objeto do contrato (item 
4.1, alínea b, do Termo, peça 19, p. 5), sem adotar 
medidas para assegurar a isonomia do certame.

10 Essa proposta teve a anuência da Unidade 
Técnica (Secex-SE), peça 45. 

11 Nesse sentido, e conforme delegação de compe-
tência conferida pelo Relator, Ministro Substituto 
Marcos Bemquerer Costa, mediante Portaria-Gab/
Min-MBC 1, de 14/7/2014, promoveu-se a audiência 
do Sr. Cristiano Barreto Guimaraes, por meio do Ofí-
cio 0155/2019-TCU/Sec-SE (peça 47), de 26/3/2019, 
para apresentação de razões de justificativa sobre 
os fatos mencionados no referido ofício. 

12 Às peças 49 e 50 dos autos, o gestor apre-
sentou, em 16/4/2019 documentação em respos-
ta ao referido ofício de audiência, que tratou 
da Dispensa de Licitação 930/2017, referente à 
construção da unidade de regime semiaberto do 
município de Areia Branca, em Sergipe. 

13 O responsável requereu que fossem cadastra-
dos nos autos dois procuradores: os Srs. Vinicius 
Thiago Soares de Oliveira, OAB/SE 3385; e Eduardo 
José Cabral de Melo Filho, OAB/SE 4180 (peça 51). 

audiência do Sr. Cristiano Barreto Guimaraes (peça 47)

Ocorrência: deixar de adotar providências para as-
segurar o tratamento igualitário a todas as empre-
sas que detinham capacitação necessária para exe-
cutar o objeto da Dispensa de Licitação 930/2017, 
caracterizando direcionamento na contratação, e 
descumprimento aos princípios da isonomia e da 
impessoalidade, haja vista as seguintes ocorrências:

a.1) a Sejuc/SE solicitou propostas apenas às cin-
co primeiras empresas das quinze listadas pela 
Cehop (que tinha a atribuição de apontar as em-
presas com capacitação necessária à execução do 
objeto, sem previsão de ordem de classificação, 
consoante item 4.2, alínea b, do Termo de Coo-
peração Técnica 003/2017), prejudicando assim 
as demais empresas da relação que não tiveram 
a oportunidade de apresentar suas propostas; e

a.2) ao restarem na disputa apenas duas empresas 
(Construtora Celi Ltda. e Teccol Engenharia Ltda.), 
cujas propostas de preços foram desclassificadas pela 
comissão de licitação da Cehop, a Sejuc/SE concedeu 
prazo apenas à Construtora Celi para a apresenta-
ção de nova proposta (conforme ata da sessão de 
15/12/2017 da comissão de licitação), beneficiando-a 
irregularmente, em prejuízo da outra concorrente.

razões de justificativa apresentadas pelo gestor 
(peças 49-50)

13 Preliminarmente, o gestor informou que a 
matéria teria sido exaurida na esfera judicial, 
com a coisa julgada material (peça 49, p. 1). 

13.1 Mencionou que o objeto desta representação 
foi enfrentado e exaurido pelo plenário do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), por 
meio do Mandado de Segurança 201800101752, 
igualmente impetrado pelo mesmo sindicato des-
ta representação (Sinduscon-SE), que teve dene-
gada a ordem, considerando-se regulares todos os 
atos praticados no bojo do processo administrativo 
de dispensa de licitação, que culminou na contra-
tação da Construtora Celi Ltda. para execução da 
obra de construção da unidade penal de regime 
semiaberto de Areia Branca/SE (peça 49, p. 1-2). 

13.2 Para comprovar a identidade entre a maté-
ria tratada nesta representação com aquela que 
foi enfrentada pelo TJ/SE, o gestor mencionou 
trechos do acórdão que denegou o mandado de 
segurança (peça 49, p. 2-5). 
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13.3 Prosseguindo, o responsável argumentou 
que a jurisdição do Poder Judiciário decidiu a 
respeito de toda a matéria, dando origem à coi-
sa julgada material, fundada no trânsito em jul-
gado de decisão judicial. Acrescentou que é en-
tendimento do TCU que, em situações atingidas 
pelo manto da coisa julgada material, convém 
a modificação das decisões e/ou arquivamento 
de processos em trâmite junto a esta Corte de 
Contas, conforme demonstrou recente decisão 
proferida nos autos do processo 035.498/2011-0, 
Acórdão TCU 2.441/2016-TCU-Plenário, relator 
Ministro José Múcio Monteiro (peça 49, p. 6-7). 

13.4 Nesse mesmo sentido, mencionou decisão 
do Supremo Tribunal Federal, de 6/9/2017, exara-
da no bojo do Agravo Regimental em Mandado 
de Segurança 33.350, de Relatoria do Ministro 
Luiz Fux, que reiterou entendimento segundo 
o qual a coisa julgada como garantia constitu-
cional cumpre o papel de estabilização das de-
cisões e pacificação social, vedando a competên-
cia do Tribunal de Contas da União como órgão 
de revisão das decisões judiciais transitadas em 
julgado, à exceção das hipóteses de alteração 
dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram 
suporte ao decisum judicial definitivo, situação 
excepcional que possibilitaria a perda da eficá-
cia vinculante da coisa julgada (peça 49, p. 7). 

13.5 Justificou também que foram convocadas 
não apenas três, mas cinco empresas aptas a 
participar do certame, o que teria atendido aos 
princípios da isonomia, impessoalidade e com-
petitividade, bem como ao mínimo fixado pela 
Lei 8.666/1993 (peça 49, p. 9). 

14 Na sequência da sua resposta, o gestor apre-
sentou justificativas acerca da dispensa de lici-
tação e da situação de grave e iminente risco à 
segurança pública (peça 49, p. 9-14). 

14.1 Argumentou que, apesar de a escolha da mo-
dalidade licitatória não ter sido objeto de questio-
namento, se mostrava necessário fazer algumas 
considerações para comprovação da exigência de 
celeridade do processo de dispensa (peça 49, p. 9-10). 

14.2 Nesse sentido, o gestor indicou as situações 
que ensejariam a celeridade na contratação dire-
ta para construção da unidade penal de regime 
semiaberto de Areia Branca/SE (peça 49, p. 12-14): 

a) após a interdição de algumas unidades no ano de 
2012, Sergipe deixou de contar com uma unidade pri-

sional para custodiar presos em regime semiaberto, 
fato que, segundo estudos, levou ao aumento signi-
ficativo da saída de internos do sistema penitenciário, 
face à progressão da pena por salto, impactando no 
aumento exponencial de homicídios dolosos; 

b) audiência realizada em 25/1/2017 por diversas 
autoridades públicas confirmou que tais fatos 
ensejaram o aumento da violência no Estado, re-
querendo a adoção de medidas enérgicas e emer-
genciais; os participantes dessa audiência enca-
minharam ofícios à Sejuc solicitando a imediata 
adoção de medidas necessárias à ativação do pre-
sídio semiaberto, para redução da violência. 

15 Posteriormente, o responsável argumentou 
sobre a regularidade dos atos praticados na dis-
pensa licitatória (peça 49, p. 15-23). 

15.1 Inicialmente, o gestor apenas tratou de as-
suntos já conhecidos nos autos, acerca da lista de 
empresas indicadas pela Cehop e da seleção reali-
zada pela Sejuc. Mencionou que, a partir de reco-
mendação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), 
pertencia à Sejuc a atribuição de enviar solicitação 
de propostas às empresas com qualificação técnica 
e econômico-financeira para executar o objeto. A 
Cehop teria elaborado lista apenas exemplificati-
va. Ponderou que o procedimento de selecionar 
cinco empresas foi além do que seria necessário 
para uma dispensa, pois encaminhou convites 
para mais de três empresas (peça 49, p. 15-16). 

15.2 Para referendar esse seu argumento, citou o 
Acórdão TCU 1.945/2006-Plenário, da relatoria do 
Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, que 
dispõe da necessidade de ser anexada ao procedi-
mento licitatório pesquisa de preços realizada junto 
a, pelo menos, três fornecedores (peça 49, p. 16-17). 

15.3 Justificou o gestor que, por se tratar de dis-
pensa, motivada pelo caos da violência no esta-
do de Sergipe, em virtude da inexistência do re-
gime semiaberto, não haveria tempo suficiente 
para a ampla competição assegurada pelas lici-
tações (peça 49, p. 17-18). 

15.4 Quanto à desclassificação das empresas, após 
análise das propostas incialmente apresentadas, o 
responsável discordou da tese levantada no rela-
tório do auditor instrutor. O que ocorreu, segun-
do ele, é que houve inconsistência na planilha de 
encargos sociais, sendo necessária a supressão de 
determinado item, o que demandou a devolução 
das propostas para as empresas participantes efe-
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tuarem os ajustes, conforme se pode verificar na 
ata da sessão de julgamento de 31/12/2017. Por 
conta disso, as cinco empresas participantes fo-
ram notificadas, para, querendo, apresentarem 
novas propostas (peça 49, p. 18-19). 

15.5 Após isso, segundo o gestor, duas empre-
sas manifestaram impossibilidade de redução 
de preços, enquanto a outra novamente não se 
pronunciou, somente apresentando novas pro-
postas as empresas Teccol Engenharia Ltda. e 
a Construtora Celi Ltda. Todavia, novamente, a 
comissão permanente de licitação, na última ses-
são de julgamento, identificou que as propostas 
estavam desalinhadas em relação à planilha de 
referência. Ao final dessa sessão, o presidente 
da Cehop sugeriu a contratação da Construtora 
Celi, diante da melhor proposta e após consulta 
à PGE, uma vez que se tratava de procedimento 
emergencial (peça 49, p. 19-20). 

15.6 Mesmo com a possibilidade de formalizar a 
contratação, resolveu exigir, como condição da con-
tratação, a redução do valor proposto pela empre-
sa, e adequação aos exatos termos da planilha or-
çamentária inicialmente apresentada. Em resposta, 
a Construtora Celi Ltda. apresentou nova proposta 
com preço inferior às planilhas de referência, tendo 
a comissão de licitação concluído que a proposta 
atendia à Lei 8.666/1993 (peça 49, p. 21). 

15.7 Em seguida, o responsável trouxe posicio-
namento sobre trecho da instrução anterior, que 
informa que:

‘mesmo que houvesse justificativa para restrin-
gir a competição a apenas cinco empresas, em 
razão da suscitada celeridade, a única forma de 
tratamento igualitário no caso seria selecioná-
-las mediante sorteio, já que na lista das quinze 
empresas não havia nenhuma classificação de 
aptidão técnica e/ou econômica’

15.8 Afirmou o gestor que o próprio TCU, em suas 
decisões e posicionamentos sobre contratação direta, 
nunca apresentou disposição ligada à adoção do pro-
cedimento de sorteio, mas, tão somente, faz analogias 
relativas à modalidade convite. E acrescentou que res-
taria patente a transparência dos atos praticados pela 
Sejuc durante a dispensa da licitação, garantindo aos 
participantes igualdade de condições e assegurando 
economicidade aos cofres públicos aliada à eficiência 
na contratação emergencial (peça 49, p. 23).

16 No último ponto tratado (...) – falta de trata-
mento isonômico a todas as empresas indicadas pela 
lista da Cehop (peça 49, p. 23-33). 

16.1 Acerca desse tema, argumentou o gestor que, 
ao realizar a convocação objetiva das primeiras cinco 
empresas constantes da lista elaborada pela Cehop, 
deu concretude ao entendimento deste TCU de que, 
em todas as contratações diretas, deve ser realizada 
pesquisa de preço no mercado e/ou no órgão oficial 
competente e/ou no registro de preços, hipótese em 
que, se a pesquisa for realizada no mercado, são ne-
cessários pelo menos três orçamentos de fornecedores 
ou prestadores. Informou, ainda, que houve inúmeros 
expedientes que garantiram tratamento igualitário 
às participantes do certame, o que teria assegurado 
a oportunidade de manifestação e ampla competiti-
vidade, em atendimento aos princípios da isonomia e 
impessoalidade, mesmo em se tratando de processo 
de dispensa de licitação (peça 49, p. 24-25).  

16.2 Asseverou o responsável que não há que se 
falar em erro grosseiro se não houve descumprimento 
a preceito expressamente previsto na Lei 8.666/1993, 
se os atos foram executados com estrita vinculação 
às orientações dos órgãos consultivos do Estado e em 
consonância com o precedente jurisprudencial emana-
do por esta Corte de Contas, e inclusive de Relatoria 
deste r. Ministro Relator. Ainda, os atos administra-
tivos da dispensa foram chancelados pela Assessoria 
Jurídica do Estado, que emitiu pareceres jurídicos, opi-
nando pela viabilidade como também pela legalidade 
da contratação e do procedimento, em estrita obser-
vância das disposições constantes da Lei 8.666/1993; e 
foram submetidos à apreciação de diversas instâncias 
judiciais e administrativas (peça 49, p. 25-26). 

16.3 Destacou o gestor que, além de recorrer ao 
Judiciário, a entidade sindical (Sinduscon) provocou 
a manifestação de diversos órgãos de controle nas 
diversas esferas da Administração, quais sejam: o De-
partamento de Crimes contra a Ordem Tributária e 
Administração Pública (Deotap), a CGU, o Ministério 
Público do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, ór-
gãos que, após análise do processo e apresentação das 
justificativas, determinaram o arquivamento dos pro-
cedimentos investigatórios, ante a legalidade dos atos 
administrativos praticados pelo gestor (peça 49, p. 29). 

16.4 Ao fim desse tema, reiterou o responsável 
que os atos praticados foram transparentes e legais, 
afastando-se a hipótese de incidência do art. 28 
do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Nor-
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mas do Direito Brasileiro), qual seja a de ocorrência 
de erro grosseiro, capaz de ensejar a responsabiliza-
ção pessoal do agente público (peça 49, p. 33). 

17 Ao finalizar as suas razões de justificativa, reque-
reu o acolhimento da preliminar suscitada, relativa ao 
arquivamento do processo. Não sendo esse o entendi-
mento desta Corte de Contas, solicitou que sejam acolhi-
das as razões de justificativa apresentadas para rejeitar a 
representação que ora se repele (peça 49, p. 33-34). 

análise técnica

18 Primeiramente, cabe destacar que o gestor anexou 
aos autos diversos documentos e informações, mencio-
nados nas suas razões de justificativa (peça 49, p. 36-199, 
e peça 50), que foram analisados nesta representação.

19 xamina-se, nestes autos, a conduta do gestor 
por ter deixado de adotar providências para assegurar 
o tratamento igualitário a todas as empresas que deti-
nham capacitação para executar o objeto da Dispensa 
de Licitação 930/2017, fato que gerou direcionamento 
na contratação e descumprimento dos princípios da 
isonomia e da impessoalidade, uma vez que a Sejuc/
SE solicitou propostas apenas às cinco primeiras em-
presas das quinze listadas pela Cehop, prejudicando as 
demais participantes, que não tiveram a oportunidade 
de apresentar suas propostas. Ademais, no decorrer do 
certame, ao restarem na disputa apenas duas empre-
sas (Construtora Celi Ltda. e Teccol Engenharia Ltda.), 
cujas propostas de preços foram desclassificadas pela 
comissão de licitação da Cehop, a Sejuc/SE concedeu 
prazo apenas à Construtora Celi para a apresentação 
de nova proposta, beneficiando-a irregularmente, em 
prejuízo da outra concorrente.

20 Em sede preliminar, o responsável apontou que 
a matéria havia sido julgada pelo TJ/SE, via Mandado 
de Segurança, impetrado pelo mesmo representante 
dos autos, resultando na coisa julga material. 

20.1 Não assiste razão ao responsável. A decisão 
judicial referida pelo gestor não constitui fato impe-
ditivo para a atuação desta Corte de Contas. No or-
denamento jurídico brasileiro vigora o princípio da 
independência das instâncias, em razão do qual po-
dem ocorrer condenações simultâneas nas diferentes 
esferas – cível, criminal e administrativa. O art. 935 do 
Código Civil prescreve que a ‘responsabilidade civil é 
independente da criminal’. Já o art. 66 do Código de 
Processo Penal dispõe que ‘não obstante a sentença 

absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser 
proposta quando não tiver sido, categoricamente, re-
conhecida a inexistência material do fato’.

20.2 Interpretando os dois dispositivos conjun-
tamente, tem-se que a sentença penal impedirá a 
propositura ou a continuidade de ação nos âmbi-
tos cível e, por extensão, administrativo, apenas se 
houver sentença penal absolutória negando cate-
goricamente a existência do fato ou afirmando que 
não foi o réu quem cometeu o delito. Esse entendi-
mento é pacífico no Supremo Tribunal Federal – STF, 
conforme prevê o Mandado de Segurança 23.635-
DF, em que o STF decidiu que a sentença proferida 
em processo penal é incapaz de gerar direito líquido 
e certo de impedir o TCU de proceder à tomada de 
contas, mas poderá servir de prova em processos ad-
ministrativos se concluir pela não ocorrência mate-
rial do fato ou pela negativa de autoria.

20.3 Assim, o princípio da independência das ins-
tâncias possibilita que o TCU decida de forma autôno-
ma sobre as questões que lhes são afetas, sem a neces-
sária vinculação às eventuais manifestações judiciais 
proferidas sobre o mesmo assunto. (grifos no original)

20.4 No caso em exame, o TCU não teria compe-
tência para atuar apenas se já tivesse havido a coisa 
julgada administrativa, considerados os prazos regi-
mentais de interposição de recursos. 

20.5 Ainda no tocante a esse ponto, o represen-
tante mencionou o Acórdão 2.441/2016-TCU-Plenário 
e o Mandado de Segurança 33.350 STF, decisões que, 
para ele, o TCU teria modificado sua decisão ante 
decisão judicial. No primeiro caso, invocado pelo re-
presentante, cabe dizer que o referido acórdão não 
tratou de modificação de decisão do TCU em decor-
rência de decisão judicial. Em verdade, este Tribunal 
rejeitou a proposta da unidade técnica para revisão 
do Acórdão 11.640/2011-TCU-2ª Câmara, que consi-
derou ilegal o ato de aposentadoria de servidor pú-
blico. Ademais, o Acórdão 2.441/2016-TCU-Plenário 
determinou que fosse excluído, do sistema Sisac, o 
ato de concessão de aposentadoria do servidor, ca-
dastrado em duplicidade; e que fosse juntado aos au-
tos do TC 024.394/2006-8, para fins de monitoramen-
to, cópias das peças que contêm informações acer-
ca da sentença judicial proferida nos autos da Ação 
Ordinária 2011.51.01.008249-5, originária da 2ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro (TRF2 2011.51.01.008249-5)
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20.6 Assim, no exemplo apresentado, restou claro 
que o gestor se equivocou ao afirmar que a decisão ju-
dicial redundou na revisão de decisão deste Tribunal. 

20.7 Na outra decisão suscitada pelo gestor (Man-
dado de Segurança 33350 STF, da relatoria do Minis-
tro Luiz Fux), a Corte Suprema teria dado entendi-
mento de que a coisa julgada vedaria a competência 
do Tribunal de Contas da União como órgão de re-
visão das decisões judiciais transitadas em julgado. 

20.8 Ocorre que no caso desse mandado de segu-
rança, trata-se de ato sujeito a registro, ato comple-
xo que somente se aperfeiçoa com a atuação desta 
Corte de Contas. Todavia, o seu conteúdo material 
de controle é de natureza administrativa, conforme 
art. 71, inciso III, da CF. E nessa seara não se con-
funde com o fato em exame nesta representação, 
que envolve a função jurisdicional desta Corte de 
Contas, que é a de julgar contas e condutas dos ju-
risdicionados, consignada no art. 71, inciso II, da CF. 

20.10 Assim, a decisão do mandado de segurança 
citado pelo gestor não pode ser usada em confronto 
com o conteúdo desta representação. 

21 Na sequência da justificativa, o gestor ponderou 
sobre a situação de grave e iminente risco à segurança 
pública, o que teria autorizado a dispensa do procedi-
mento licitatório. Relembrou o responsável que a dispen-
sa não foi alvo de questionamento pelo representante, 
mas fez questão de tecer considerações para comprovar 
a necessidade de celeridade do processo de dispensa, o 
que teria sido crucial na decisão de apenas chamar cinco 
das quinze empresas indicadas pela Cehop. 

21.1 Nessa mesma linha da argumentação, o gestor 
disse que a lista de quinze empresas elaborada pela 
Cehop era apenas exemplificativa, e que a seleção de 
cinco empresas seria mais que suficiente para a dispen-
sa. Mencionou, ainda, o Acórdão TCU 1.945/2006-Ple-
nário, da relatoria do Ministro Substituto Marcos Bem-
querer Costa, que fala da necessidade de ser anexado 
ao procedimento licitatório uma pesquisa de preços 
realizada junto a, pelo menos, três fornecedores. 

21.2 Tais argumentos, todavia, não socorrem ao 
responsável. Quanto à escolha das cinco primeiras 
empresas da lista, em virtude da necessidade de ce-
leridade do processo de dispensa, esse ponto já foi 
enfrentado antes. Na instrução anterior, em resposta 
à diligência, não restou justificado o prejuízo ao cer-

tame se houvesse a expedição de comunicações para 
todas as empresas e análise das propostas daquelas 
interessadas em participar. Ademais, não houve crité-
rio nem subjetivo nem objetivo para (...) se escolher 
as primeiras cinco empresas da lista, fato que fere os 
princípios da isonomia e da impessoalidade. 

21.3 Como saber se as outras empresas que não 
tiveram a oportunidade de participar teriam pro-
postas mais vantajosas para a Administração, o que 
afronta o princípio da competitividade. Mesmo sen-
do o caso de dotar o processo de celeridade, não se 
pode atropelar os princípios licitatórios nem reali-
zar contratação desvantajosa para a Administração. 
Como já se sabia antecipadamente da urgência na 
contratação, então seria o caso de prever no edital 
regras objetivas para classificar apenas cinco empre-
sas, que tivessem, por exemplo, maior capacidade 
técnica e financeira para executar a obra. 

21.4 Observou o auditor instrutor na instrução an-
terior que, como o edital não previu nenhum critério 
objetivo de seleção das empresas, poder-se-ia então 
fazer um sorteio, como último recurso à mão para 
que se pudesse promover o tratamento isonômico dos 
participantes. Não se referiu ao auditor, está claro, a 
nenhuma espécie de seleção prevista em lei, mas a um 
recurso excepcional que poderia ser usado à época. 

21.5 Como lembrado na instrução anterior, segun-
do ensinamento do doutrinador Marçal Justen Filho, a 
contratação direta não se afasta dos princípios que re-
gem a Administração, permanecendo o dever de reali-
zar a melhor contratação possível, inclusive dando tra-
tamento igualitário a todos os possíveis contratantes. 

21.6 Dar tratamento igualitário a todos os par-
ticipantes não significaria, na situação em exame, 
ter que solicitar as propostas de todas as possíveis 
empresas aptas ao objeto, até porque poderiam ser 
bem mais que quinze empresas, mas criar regras cla-
ras e objetivas para a escolha de um número mínimo 
que garantisse a competitividade do certame. 

21.7 No segundo ponto dessa justificativa, o gestor 
afirmou que o procedimento de selecionar cinco em-
presas foi além do que seria necessário para uma dis-
pensa, pois encaminhou convites para mais de três em-
presas, em conformidade com o entendimento emana-
do no Acórdão TCU 1945/2006-Plenário, da relatoria do 
Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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21.8 Nesse ponto, em específico, vê-se que hou-
ve um equívoco por parte do responsável quan-
to aos conceitos de pesquisa de preços, convite e 
possíveis licitantes. A pesquisa de preços é proce-
dimento prévio para elaborar o preço referencial 
para que seja confrontado com os preços das pro-
postas apresentadas na fase licitatória. No caso 
do processo em exame é o que se chamou de pre-
ço referencial. Esse preço referencial (orçamento/
estimativa) é que precisa ser feito por, no mínimo, 
três fornecedores, e não se confunde com pro-
postas de empresas interessadas em participar da 
licitação. Não há um limite legal para a participa-
ção de empresas em uma dispensa de licitação. 
Cada caso deve ser examinado individualmente. 

21.9 O fato é que, quanto mais participantes, me-
lhor para a competição e para a escolha da propos-
ta mais vantajosa para a Administração, mas é evi-
dente que, em certas situações, torna-se prudente 
restringir o universo de participantes, aplicando-se 
critérios justos e objetivos, de forma que a todos 
seja dado tratamento igualitário na competição, 
o que não ocorreu na dispensa que ora se analisa. 

21.10 Por último, o convite é uma modalidade de 
licitação e não se confunde com a dispensa, que 
é uma contratação direta. No convite, de fato, a 
Administração convida três ou mais fornecedores 
para que enviem propostas de preços, para que a 
Administração possa escolher a melhor proposta. 

21.11 Em qualquer processo licitatório, inclusive 
as dispensas, é obrigatória a realização de pes-
quisa de preços previamente à fase externa da 
licitação, de modo que se possa fazer um com-
parativo entre os preços estimados nas pesquisas 
e as propostas dos fornecedores. 

21.12 Dessa forma, vê-se que não houve tratamen-
to isonômico para os possíveis interessados na dis-
pensa de licitação, uma vez que a Administração 
escolheu cinco empresas entre quinze possíveis 
sem justificar os critérios utilizados para a seleção. 

21.13 Ademais, essa atitude tem o potencial de re-
sultar em contratação menos vantajosa para a Ad-
ministração, uma vez que não permitiu conhecer 
a proposta dos outros participantes. O argumento 
de que convidou mais empresas do que o necessá-
rio não procede, porque não se estava diante de 
um convite, mas de uma dispensa de licitação, que 
não autoriza a restrição de participantes. 

22 No último ponto das razões de justificativa, 
o responsável discordou de que tenha havido 
erro grosseiro no tocante a não participação das 
quinze empresas no procedimento licitatório. 
Para rebater essa tese, ele disse que: 

a) fez convocação objetiva das primeiras cinco 
empresas, em consonância com entendimento 
desta Corte de Contas; 

b) solicitou a realização de pesquisa de preços 
com três fornecedores; 

c) assegurou tratamento igualitário aos participan-
tes do certame, mediante inúmeros expedientes; 

d) os atos foram executados com estrita vincula-
ção às orientações dos órgãos consultivos do Es-
tado e em consonância com o precedente juris-
prudencial emanado por esta Corte de Contas; 

e) o representante além de recorrer ao Judiciário, 
provocou a manifestação de diversos órgãos de 
controle nas diversas esferas da Administração, 
os quais determinaram o arquivamento dos pro-
cedimentos investigatórios, ante a legalidade dos 
atos administrativos praticados pelo gestor. 

22.1 Mais uma vez os argumentos apresentados 
não prosperam. Esse ponto foi levantado, in-
clusive, na instrução anterior, quando o auditor 
instrutor considerou que o gestor teria errado 
de forma grosseira ao não convocar todas as em-
presas listadas pela Cehop, abstendo-se de ofe-
recer tratamento diferenciado aos concorrentes.

22.2 Esse erro foi grosseiro na medida que os cui-
dados que devem ter o gestor para realizar uma 
dispensa de licitação são bastante conhecidos, e a 
restrição ao caráter competitivo da licitação é algo 
grave, que tem o potencial de contratação des-
vantajosa. Ademais, esse erro foi ainda agravado 
pelo fato de que, durante o certame, após rema-
nescerem duas empresas, apenas a Construtora 
Celi fora notificada pela Sejuc/SE sobre a necessi-
dade de ajustes na proposta, sendo-lhe concedido 
prazo para a apresentação de nova proposta, em 
flagrante direcionamento do processo de contra-
tação, haja vista o tratamento diferenciado a essa 
empresa em detrimento da outra concorrente. 

22.3 Por isso, observa-se que o gestor atuou com 
erro grosseiro, suficiente para ensejar a respon-
sabilização pessoal do agente público.”
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8. À vista das análises feitas, o AUFC apresenta a se-
guinte proposta de encaminhamento (peça 52, p. 13):

8.1. conhecer da Representação, para, no méri-
to, considerá-la procedente;

8.2. aplicar ao Sr. Cristiano Barreto Guimarães a 
multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992;

8.3. autorizar, desde logo, com amparo no art. 
28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 
da dívida, caso não atendida a notificação;

8.4 autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 
8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 
parcelas mensais e sucessivas, atualizadas moneta-
riamente até a data do pagamento, esclarecendo 
ao responsável que a falta de pagamento de qual-
quer parcela importará no vencimento antecipado 
do saldo devedor (art. 217, § 2º, do Regimento Inter-
no do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais.

9. O escalão dirigente da SecexDefesa, no entan-
to, sugeriu que a presente Representação fosse co-
nhecida, mas considerada improcedente, com base 
nos seguintes argumentos (peça 53-54): 

“3. A obra em questão foi financiada com recur-
sos estaduais e federais, estes oriundos de trans-
ferências obrigatórias do Fundo Penitenciário Fe-
deral, nos termos da Lei Complementar 79/1994.

4. A contratação direta fundamentou-se no art. 
24, inciso XXXV, da Lei 8.666/1993, que estabelece 
que é dispensável a licitação para a construção, a 
ampliação, a reforma e o aprimoramento de esta-
belecimentos penais, desde que configurada situa-
ção de grave e iminente risco à segurança pública.

5. Tratando-se de contratação direta, o art. 26, 
parágrafo único, da mesma lei preceitua que 
deve constar do processo, entre outros elemen-
tos, a justificativa do preço e a razão da escolha 
do fornecedor ou executante.

6. Acerca do tema, o Acórdão 955/2011-TCU-Ple-
nário, de relatoria do Ministro Raimundo Carrei-
ro, emitiu o seguinte alerta à Eletrobras:

‘9.3. alertar a Eletrobras – Distribuição Piauí de 
que, quando da realização de dispensa de licitação 
nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8666/1993 
[situação de emergência ou calamidade pública], 
é indispensável a consulta ao maior número possí-

vel de fornecedores ou executantes para o integral 
atendimento dos incisos II e III do parágrafo único 
do art. 26 da Lei 8.666/93, a fim de que efetiva-
mente possa ser selecionada a proposta mais van-
tajosa para a Administração;’ (grifos acrescidos)

7. Ante as aludidas fontes de direito, sob o ponto 
de vista legal, a justificativa de preço foi obser-
vada a partir da elaboração de planilha de preço 
referencial e da apresentação de propostas por 
parte de cinco empresas.

8. A jurisprudência desta Corte de Contas tam-
bém foi cumprida, pois o número de fornecedo-
res que deve ser consultado (“o maior número 
possível”) tem natureza subjetiva, uma vez que 
não há dispositivo legal, normativo ou jurispru-
dencial que expressamente o defina.

9. Entender que as quinze empresas deveriam ser 
consultadas induziria ao raciocínio de que se a lista 
contemplasse cem ou mil fornecedores, os cem ou 
mil necessariamente precisariam ser perguntados, o 
que certamente inviabilizaria a celeridade desejada 
em contratações dessa natureza (emergencial). 

10. Todavia, de fato, conforme registra a instrução 
anterior, a plena isonomia do processo requereria 
o estabelecimento de critérios objetivos para a es-
colha das cinco empresas entre as quinze arroladas.

11. Entretanto, diversamente desse procedimen-
to, as cinco construtoras foram escolhidas obe-
decendo à ordem em que foram colocadas na 
lista denominada ‘Relação de empresas com ca-
pacidade técnica e econômico-financeira cadas-
tradas na Cehop’, peça 49, p. 179.

12. Contudo, não há elementos nos autos capa-
zes de evidenciar, sem risco de incorrer em erro, 
qualquer tipo de direcionamento ou preferên-
cia. Sob a ótica do controle, escolher as cinco 
primeiras ou selecionar cinco aleatoriamente 
levaria à mesma incerteza quanto à observân-
cia do princípio da impessoalidade.

13. No que diz respeito ao episódio de, ao resta-
rem na disputa apenas duas empresas (Constru-
tora Celi Ltda. e Teccol Engenharia Ltda.), conce-
der-se prazo apenas à primeira para ajustar a sua 
proposta, em suposto prejuízo da outra concor-
rente, apresento, em linhas gerais, a sequência 
dos acontecimentos para concluir que, também 
neste caso, não se pode, somente a partir de supo-
sições, e não de fatos comprovados, concluir que 
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houve parcialidade no procedimento de escolha 
da Construtora Celi Ltda.. Com efeito, em situa-
ções dessa natureza, vigora o princípio jurídico da 
presunção da inocência, que diz que, em caso de 
dúvida (por exemplo, insuficiência de provas), se 
favorecerá o réu (no caso, o responsável):

i) as propostas originalmente enviadas pelas 
cinco empresas tinham preços superiores ao 
preço de referência (R$ 36.359.708,32);

ii) as cinco empresas foram notificadas para que 
apresentassem novas propostas;

iii) duas delas manifestaram impossibilidade de 
redução de valores e outra não se pronunciou; 
as empresas Teccol Engenharia Ltda. e Constru-
tora Celi Ltda. apresentaram novo lance;

iv) todavia, ambas as empresas  novamente 
ofertaram preços incompatíveis com a planilha 
de referência, sendo o valor da Construtora Celi 
Ltda. (R$ 36.936.153,45) inferior ao da Teccol 
(R$ 41.342.021,98);

v) os problemas verificados nessa última rodada 
foram os seguintes, peça 50, p. 16:

empresa Celi: 

Preço total acima do preço de referência. A di-
ferença reside no preço proposto para a admi-
nistração local, que foi 34,12% acima do preço 
do órgão, embora represente 6,19% do preço 
da obra, percentual abaixo do quartil médio – 
Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário. Além disso, 
a proponente cotou o item 13.10.005, que esta-
va zerado no orçamento do órgão.

empresa Teccol:

Todos preços unitários acima. Diferentemente 
da proposta anterior, vários quantitativos fo-
ram diferentes do apresentado pelo órgão. Nas 
planilhas dos encargos sociais horista e mensa-
lista, retirou o Seconci, mas não recalculou as 
incidências. O percentual da administração lo-
cal ficou em 7,20º/, acima do quartil médio do 
Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário. Mobilização/
desmobilização acima do preço do órgão.

vi) na sequência, a Companhia Estadual de Ha-
bitação e Obras Públicas (Cehop) endereçou 
expediente ao Sr. Cristiano Barreto Guimarães, 
peça 50, p. 24, no qual sugeriu que, por se tra-
tar de processo emergencial,  ficaria facultado à 
Sejuc consultar a Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) sobre a possibilidade de contratação da 
empresa Celi com valor superior ao referência, 

uma vez que o preço do item ‘administração 
local’, embora  superior ao preço base em R$ 
581.319,30, estaria dentro do parâmetro aceitá-
vel pelo Tribunal de Contas da União;

vii) não obstante a citada orientação, o Sr. Cristia-
no Barreto Guimarães determinou a notificação 
da empresa para que se manifestasse sobre o inte-
resse de contratar pelo preço contido na planilha 
referência e mediante correção de algumas das 
inconsistências então apontadas no relatório ela-
borado pela comissão de licitação, p. 50, p. 26-28;

viii) instada a reduzir o valor proposto e a ade-
quar-se à planilha orçamentária, a empresa Celi 
apresentou nova proposta com preços unitários 
inferiores aos da planilha referência, passando a 
R$ 36.275.568,51, valor efetivamente contratado.

14. Ante o exposto, considerando as consultas de 
preço formuladas junto a cinco empresas; consi-
derando a expressividade da diferença de preço 
entre as propostas das duas construtoras rema-
nescentes, da ordem de R$ 4.405.868,53; consi-
derando o derradeiro ajuste de preços efetuado 
pela empresa Celi, chegando ao valor negociado 
de R$ 36.275.568,51, cifra inferior ao preço de 
referência; considerando ausentes, por fim, evi-
dências do suposto direcionamento no processo 
de escolha da empresa contratada, proponho:

14.1 conhecer da presente representação, satis-
feitos os requisitos de admissibilidade previstos 
nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento In-
terno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 
113, §1º, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, con-
siderá-la improcedente; e

14.2 encerrar os autos.”

É o Relatório.

voto

Submeto à apreciação deste Colegiado Repre-
sentação formulada pelo Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Estado de Sergipe – Sindus-
con/SE, com pedido de medida cautelar, acerca de 
possíveis irregularidades no processo de Dispensa 
de Licitação 930/2017, conduzido pela Secretaria 
de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor 
do Estado de Sergipe – Sejuc/SE, com vistas à con-
tratação de empresa para a construção de estabele-
cimento penal destinado à custódia de presos do re-
gime semiaberto no município de Areia Branca/SE.
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2. Em síntese, o representante alega a existência de in-
dícios de direcionamento à contratação e de possível dano 
causado ao erário. Em suas explicações, argumenta que:

a) não foi assegurado tratamento igualitário a 
todas as empresas aptas a executar o objeto da 
Dispensa de Licitação 930/2017, visto que:

a.1) a Sejuc/SE solicitou propostas apenas a qua-
tro empresas das quinze listadas pela Companhia 
Estadual de Habitação e Obras Públicas – Cehop, 
que detinha a atribuição de relacionar as empresas 
com capacitação necessária à execução do objeto, 
consoante Termo de Cooperação Técnica 003/2017;

a.2) após a desclassificação das quatro convocadas, 
apenas a duas delas foi oportunizada a entrega de 
nova proposta escoimada dos vícios constatados; 

a.3) ao apresentarem orçamento ainda com fa-
lhas e com preços superiores aos do Referencial 
da Administração, apenas à Construtora Celi Ltda. 
foi concedido prazo para a promoção de ajustes e 
redução do valor proposto;

b) faltou realizar pesquisa de mercado com pelo menos 
três propostas válidas para a definição do valor do contrato.

3. De início, convém mencionar que não foi 
concedida a cautelar requerida haja vista que, 
apesar de presente o fumus boni iuris, os prejuízos 
decorrentes da concessão da medida seriam supe-
riores aos seus possíveis benefícios.

4. Nesse contexto, lembro que a construção de es-
tabelecimento penal para custódia de presos do re-
gime semiaberto teve por objetivo reduzir os índices 
de violência no Estado de Sergipe, os quais haviam 
crescido significativamente nos anos anteriores, após 
o encerramento das atividades do regime semiaber-
to, fazendo-se a transferência dos detentos, por sal-
to, do regime fechado para o regime aberto. Como 
reforço dessa afirmativa, trago dado divulgado no 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017, que 
registrou, em 2016, Sergipe como o estado da fede-
ração com maior índice por mortes violentas no Brasil 
(64 por 100 mil habitantes, peça 6, p. 6).

5. O valor do empreendimento foi previsto em R$ 
36.359.708,32, e foi contratado por R$ 36.275.568,51. 
Dessa forma, houve um desconto em relação ao Or-
çamento Referencial da Administração de 0,23%.

6. Apesar da alegação do Sinduscon/SE de que 
não houve pesquisa de mercado com pelo menos 
três propostas válidas para a definição do valor do 
contrato, importante consignar que, em obras pú-
blicas, as regras e os critérios para elaboração de 
orçamentos de referência devem se basear especial-
mente nos sistemas referenciais oficiais de custo (Si-
napi e Sicro), estabelecidos no Decreto 7.983/2013, 
bem como nas Leis 12.462/2011 e 13.303/2016. 

7. Ademais, além da elaboração de planilha de preço 
referencial (R$ 36.359.708,32), houve a apresentação de 
propostas por parte de quatro das cinco empresas con-
vocadas: Teccol Engenharia Ltda. (R$ 42.342.257,28). Ta-
vares Mendonça Construções Ltda. (R$ 42.731.845,20), 
Construtora Celi Ltda. (R$ 39.780.758,14) e AMT Proje-
tos e Serviços Ltda. (R$ 39.145.244,58).

8. No presente caso, não há qualquer indício de 
que o valor contratado estivesse além dos pratica-
dos no mercado.

9. Quanto aos indícios de direcionamento suscitados 
pelo Sinduscon/SE, foram realizadas diligências junto 
à Cehop e à Sejuc/SE, cuja análise das respostas pela Se-
cretaria do TCU no Estado de Sergipe – Sec/SE culminou 
na realização, por delegação de competência por mim 
conferida, de audiência do Sr. Cristiano Barreto Guima-
rães, ex-Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao 
Consumidor, por deixar de adotar providências para as-
segurar o tratamento igualitário a todas as empresas 
que detinham capacitação necessária para executar o 
objeto da Dispensa de Licitação 930/2017, caracterizan-
do direcionamento na contratação.

10. Em síntese, o ex-Secretário apresentou os se-
guintes argumentos: i) houve coisa julgada material 
na esfera judicial, por meio do Mandado de Segurança 
201800101752; ii) o atendimento aos princípios da isono-
mia, impessoalidade e competitividade foram atendidos 
pela convocação de cinco empresas, e não apenas três; 
iii) a dispensa de licitação foi decidida após audiência re-
alizada em 25/1/2017, em que foi requerida a adoção de 
medidas enérgicas e emergenciais em relação ao aumen-
to da violência no estado, não havendo tempo suficiente 
para a realização de procedimentos licitatórios; v) a lista 
elaborada pela Cehop era apenas exemplificativa; e vi) 
houve inúmeros expedientes que garantiram tratamen-
to igualitário às participantes do certame.

11. No que concerne aos procedimentos de seleção 
das empresas, explicou que foram convidadas cinco 
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empresas a participar do processo de dispensa de li-
citação, seguindo a ordem da lista apresentada pela 
Cehop. Dessas, quatro ofereceram proposta de preços, 
contudo verificaram-se inconsistências. Assim, todas as 
cinco empresas foram notificadas a apresentar novas 
propostas, mas apenas duas o fizeram. Como seus or-
çamentos ainda estavam em desalinhamento com a 
planilha referencial, e considerando tratar-se de pro-
cedimento emergencial, a empresa que apresentou o 
melhor preço foi convidada a fazer correções e a redu-
zir o valor alvitrado. Adotadas as providências exigi-
das, a Construtora Celi Ltda. foi contratada.

12. As análises das razões de justificativa oferecidas 
pelo ex-Secretário foram avaliadas pela Secretaria de 
Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança 
Pública – SecexDefesa, atual unidade responsável por 
agir neste processo. Enquanto o auditor instrutor su-
geriu conhecer da presente representação, para, no 
mérito, considerá-la procedente, com aplicação de 
multa ao ex-gestor, a diretora, com o endosso do ti-
tular da SecexDefesa, considerou que a presente re-
presentação deveria ser conhecida, mas considerada 
improcedente, devendo-se encerrar os autos.

13. A análise aqui empreendida centra-se no di-
recionamento da contratação ante aos procedimen-
tos adotados no processo de dispensa de licitação 
para a construção de estabelecimento penal.

14. A norma específica de regência é a Lei 8.666/1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. A con-
tratação direta fundamentou-se no art. 24, inciso XXXV, 
dessa lei, que permite a dispensa de licitação para a 
construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramen-
to de estabelecimentos penais, desde que configurada 
situação de grave e iminente risco à segurança pública.

15. No art. 26 da lei de licitações, são estabelecidas as 
regras para as dispensas de licitação, entre elas aquelas 
decorrentes do procedimento em tela, in verbis:

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do 
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamen-
te justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comu-
nicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, 
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 
dos atos. (Redação dada pela Lei 11.107/2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigi-
bilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será 
instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, ca-
lamitosa ou de grave e iminente risco à seguran-
ça pública que justifique a dispensa, quando for o 
caso; (Redação dada pela Lei 13.500/2017)

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de 
pesquisa aos quais os bens serão alocados.”

16. Como se vê, a legislação, no caso de dispen-
sa de licitação, não impõe regras objetivas quanto 
à quantidade e à forma de seleção do contratado, 
mas determina que essa escolha seja justificada. 

17. No caso da contratação ora em exame, a esco-
lha da vencedora seguiu procedimento próprio, mas 
com questionamentos por parte do Representante 
a respeito da convocação de apenas cinco empresas 
de uma listagem de quinze e de favorecimento, ao 
final, da Construtora Celi Ltda.

18. Caracterizada a situação emergencial, haven-
do urgência na adoção de providências, entendo 
que houve um número aceitável de empresas convi-
dadas a apresentar suas propostas, ainda que cons-
tassem outros nomes da lista elaborada pela Cehop. 

19. Não seria imperioso que todas as empresas 
aptas da região a executar o objeto fossem notifica-
das do procedimento de dispensa, caso estivessem 
relacionadas na lista elaborada pela Cehop. Como 
mencionado pela diretora da SecexDefesa:

“Entender que as quinze empresas deveriam ser 
consultadas induziria ao raciocínio de que, se a lista 
contemplasse cem ou mil fornecedores, os cem ou 
mil necessariamente precisariam ser perguntados, o 
que certamente inviabilizaria a celeridade desejada 
em contratações dessa natureza (emergencial).”

20. Também não tenho a percepção de que a es-
colha das cinco primeiras empresas constantes da lis-
ta elaborada pela Cehop ocorreu de forma pessoal, 
especialmente porque a listagem foi elaborada, sem 
ordem específica, por órgão distinto. 
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21. Quanto às fases seguintes, a concessão de prazo 
para apresentação de nova proposta foi dada de forma 
isonômica às cinco selecionadas a participarem do pro-
cesso de dispensa de licitação. Duas empresas manifesta-
ram impossibilidade de redução de valores e outra não se 
pronunciou. Apenas a Teccol Engenharia Ltda. e a Cons-
trutora Celi Ltda. ofereceram novo lance, respectivamen-
te, no montante de R$ 41.342.021,98 e R$ 36.936.153,45.

22. Além do preço global encontrar-se acima do 
orçamento referencial (R$ 36.359.708,32), foram 
identificadas as seguintes falhas:

a) Teccol Engenharia Ltda.: quantitativos diferen-
tes do apresentado pelo órgão; todos os preços uni-
tários dos serviços acima dos constantes do orçamen-
to referencial; administração local e mobilização/
desmobilização acima do preço indicado pelo órgão;

b) Construtora Celi Ltda.: preço proposto para a ad-
ministração local superior ao do orçamento referencial.

23. Por se tratar de processo emergencial, a Cehop, 
por meio do expediente constante da peça 50, p. 24, 
sugeriu à Sejuc/SE que consultasse a Procuradoria-Ge-
ral do Estado sobre a possibilidade de contratação da 
Construtora Celi Ltda. em valor superior ao referen-
cial, visto que a inconsistência consistia no preço do 
item administração local, que, embora superior ao 
orçado pela Cehop, seria aceitável consoante o Acór-
dão 2.622/2013-Plenário (minha relatoria).

24. De forma diversa, mas considerando as informa-
ções acima, a Sejuc/SE convidou a mencionada empresa 
a reduzir o valor proposto e a adequar o seu orçamento 
à planilha referencial, mediante a correção de algumas 
das inconsistências apontadas no relatório elaborado 
pela comissão de licitação (peça 50, p. 26-28).

25. Diante dos procedimentos adotados para a 
contratação da Construtora Celi Ltda., especialmen-
te considerando que, na última proposta apresenta-
da por ela e pela Teccol Engenharia Ltda., a diferença 
entre os lances das duas construtoras remanescentes 
foi significativa, de R$ 4.405.868,53, representando 
12% do valor referencial, acolho as propostas uni-
formes do escalão dirigente da SecexDefesa, no sen-
tido de conhecer da presente representação, para, 
no mérito, considerá-la improcedente.

Pelo exposto, voto por que seja adotado o Acór-
dão que ora submeto a este Colegiado.

T.C.U., Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2019. 

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

aCÓrdÃo 2186/2019 – tCU – Plenário

1. Processo n. TC-001.747/2018-5.
2.Grupo I; Classe de Assunto: VII – Representação.
3. Representante: Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Estado de Sergipe – Sinduscon/SE 
(13.079.041/0001-67).
4. Entidade: Secretaria de Estado da Justiça e de De-
fesa ao Consumidor do Estado de Sergipe – Sejuc/SE.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer 
Costa.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidades: Secretaria do TCU no Estado de Sergipe 
– Sec/SE e Secretaria de Controle Externo da Defesa 
Nacional e da Segurança Pública – SecexDefesa.
8. Representação legal: Vinicius Thiago Soares de 
Oliveira, OAB/SE 3.385; Eduardo José Cabral de 
Melo Filho, OAB/SE 4.180; Vinícius Thiago Soares de 
Oliveira, OAB/SE 3.385.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Re-
presentação formulada pelo Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Estado de Sergipe – Sindus-
con/SE, com pedido de medida cautelar, acerca de 
possíveis irregularidades no processo de Dispensa 
de Licitação 930/2017, conduzido pela Secretaria 
de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor 
do Estado de Sergipe – Sejuc/SE, visando à contra-
tação de empresa para a construção de estabeleci-
mento penal destinado à custódia de presos do re-
gime semiaberto no município de Areia Branca/SE.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as ra-
zões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da presente Representação, satis-
feitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 
arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/
TCU, c/c o art. 113, §1º, da Lei 8.666/1993, para, no 
mérito, considerá-la improcedente;

9.2. arquivar o presente processo, com fundamen-
to no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.
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10. Ata n° 35/2019 – Plenário.

11. Data da Sessão: 11/9/2019 – Ordinária.

12. Código eletrônico para localização na página 
do TCU na Internet: AC-2186-35/19-P.

13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (na Presi-
dência), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Raimun-
do Carreiro e Bruno Dantas.

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto 
Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa (Relator).

13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís 
de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES

Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(Assinado Eletronicamente)
MARCOS BEMQUERER COSTA

Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA

Procuradora-Geral
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denÚnCia n. 944792 
DENUNCIANTE: SV Transportes Ltda
denUnCiada: Prefeitura Municipal de Viçosa
reSPonSÁveiS: Ângelo Chequer, Juliana Bailon de Lima
ProCUradoreS: Filipe de Oliveira Cirqueira OAB/
MG XXX, Cláudia Aparecida 
Castilho Moreira, OAB/MG XXX
MPtC: Daniel de Carvalho Guimarães
reLator: CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA

eMenta: DENÚNCIA. PREFEITURA MUNICIPAL. PRE-
GÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE TRANSPOR-
TE ESCOLAR PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS NO CERTAME. 
AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO E PREÇOS 
UNITÁRIOS NO EDITAL. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO 
DE CONSÓRCIOS. REGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA 
DA DENÚNCIA. ARQUIVAMENTO. 

1. Inexiste vedação legal à participação de pesso-
as físicas em licitações, nos termos do inciso XXI, do 
art. 37, da CR/88, do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, e da 
Lei nº 10.520/02, considerando, ainda, que o objeto 
licitado comporta, perfeitamente, sua execução por 
pessoas jurídicas e físicas.

2. Na licitação sob a modalidade de pregão, a di-
vulgação do orçamento estimado, como anexo do 
edital, constitui faculdade da Administração, pois, 
em conformidade ao inciso III, do art. 3º, da Lei nº 
10.520, de 2002, a inserção do orçamento nos autos 
do processo licitatório é suficiente para demonstrar 
a regularidade do certame.

3. Diante da ausência de norma na Lei n. 10.520/02 
sobre a possibilidade de participação de empresas con-
sorciadas em pregão, aplica-se, subsidiariamente, o 
disposto na Lei n. 8.666/93, e admite-se a participação 
de empresas reunidas em consórcio em certames nos 
termos do art. 33 desse diploma legal, desde que haja 
disposição expressa no edital.  Prevalece a vedação à 
participação dos consórcios em licitações em que o ob-
jeto for comum, simples e de pequena monta, assegu-
rando-se, em cada caso, a ampla competitividade.

TRIBuNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

vedada a partIcIpação de consórcIos em lIcItações cujo objeto seja  
comum, sImples e de pequena monta

Segunda Câmara 

17ª Sessão ordinária – 30/05/2019 

i – reLatÓrio 

Tratam os autos de Denúncia apresentada pela em-
presa SV Transportes Ltda., em face do  Processo de Li-
citação nº 2495/2014, Pregão Presencial nº 04/2015, do 
tipo menor preço, promovido pela Prefeitura Munici-
pal de Viçosa, cujo objeto consiste na “Contratação de 
pessoa física ou jurídica para transporte escolar para 
alunos de escolas públicas residentes na Zona Rural do 
Município de Viçosa conforme especificações contidas 
no Anexo I”, fl. 06. (grifos no original) [sic] 

A Denúncia de fls. 01/04 foi protocolizada em 23/01/2015, 
e veio instruída com a documentação de fls. 05/68, entre os 
quais o instrumento convocatório (fls. 05/38). 

A denunciante argumentou, em síntese, que o 
edital apresenta irregularidade no item 3.1, alegan-
do não ser lícita a “inclusão de pessoas físicas dentre 
os sujeitos elegíveis para a execução do objeto do 
contrato administrativo, uma vez que o transporte 
público escolar deve ser desempenhado por empre-
sa legalmente constituída, ainda que nos moldes de 
uma Microempresa Individual” (fl. 1).

Ao final, requer a suspensão liminar do procedi-
mento licitatório, bem como a nulidade do item 3.1 
do edital, retificando-o de forma a excluir as pessoas 
físicas do rol de proponentes para o certame. 

Determinada a autuação como Denúncia (fl. 69), 
foram os autos distribuídos à minha relatoria no 
dia 19/02/2015 (fl. 71), tendo ocorrido a sessão do 
pregão em 27/01/2015 (fl. 05). 

Por não verificar a comprovação de irregularida-
de que por sua gravidade justificasse o impedimen-
to do prosseguimento da licitação e, tampouco, de-
monstrasse a existência de perigo na demora, não 
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concedi a medida acautelatória de suspensão do 
certame (fls. 72/73) e determinei, na oportunidade, 
a remessa dos autos a Coordenadoria de Fiscalização 
de Editais de Licitação, para análise.

Aquela Coordenadoria elaborou o relatório de fls. 
77/83, concluindo que não há obstáculo à participação 
de licitantes pessoas físicas em procedimentos licitatórios, 
nos termos do inciso XXI, do art. 37, da CR/88, do art. 9º, 
da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº 10.520/02, opinando pela 
improcedência da Denúncia quanto a este apontamento.

Entretanto, opinou pela irregularidade quanto à 
ausência da divulgação dos preços unitários e do valor 
estimado para a contratação no edital e, por fim, su-
geriu a citação dos responsáveis, Sr. Ângelo Chequer, 
Prefeito Municipal, Srª Melide Paoli Lopes Moreira, Se-
cretária de Educação e a Srª Juliana Bailon de Lima, 
Pregoeira e subscritora do instrumento convocatório, a 
fim de que encaminhassem a esta Corte esclarecimen-
tos, justificativas e contratos, caso os tenham firmado. 

Em seguida, os autos foram encaminhados ao 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas que, 
em parecer de fls. 87/89, ratificou os apontamentos 
feitos pela Unidade Técnica, mas registrou que da 
leitura dos termos do dispositivo legal aplicável à 
espécie, inciso III, do art. 3º, da lei nº 10.520/02, o 
orçamento elaborado pelo órgão promotor da lici-
tação e o detalhamento da composição dos custos 
unitários devem constar dos autos do pregão, e, não 
necessariamente, do edital, como preceituado pelo 
inciso II, do § 2º, do art. 40, da Lei nº 8.666/93. 

O Parquet aditou a Denúncia no que diz respeito 
ao item 4.2.3 do edital, qual seja, vedação à participa-
ção de empresas consorciadas na licitação, entenden-
do que deveria ser apresentada a justificativa que en-
sejou a vedação, para que seja elidida a irregularidade.

Em conformidade com a determinação de fl. 90 fo-
ram devidamente citados o Sr. Ângelo Chequer e a Srª 
Juliana Bailon de Lima, que encaminharam defesas de 
fls. 94/98 e documentos de fls. 99/123v, e fls. 124/129 e 
documentos às fls. 130/148, respectivamente.

Após, os autos foram encaminhados à 2º Coor-
denadoria de Fiscalização dos Municípios que, em 
exame das defesas apresentadas elaborou relatório 
às fls. 150/155v, concluindo: 

A obrigatoriedade da inclusão – ou não –, no edi-
tal, dos preços unitários e do valor estimado para 

a contratação ainda é matéria controversa nos tri-
bunais de contas. Entretanto, no âmbito da nos-
sa Corte de Contas prevalece o entendimento de 
que nos Pregões, especificamente, não existe essa 
obrigatoriedade(1), a teor do disposto no inciso III 
do art. 3º da Lei nº 10.520, de 2002: 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará 
o seguinte:

(...) III – dos autos do procedimento constarão a justifi-
cativa das definições referidas no inciso I deste artigo e 
os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais es-
tiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado 
pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos 
bens ou serviços a serem licitados; (grifo nosso)

[...] In casu, compulsando os autos verifica-se que os 
documentos acostados às fls. 99 a 123 comprovam 
que, a despeito de não constar do edital, a pesquisa 
de preços de mercado foi regularmente realizada e 
consta da fase interna do procedimento licitatório.

Percebe-se, ainda, que os valores contratados se 
apresentam inferiores àqueles coletados na pesquisa 
de preços consubstanciada no documento de fls. 122.

[...] Mesmo antes de se considerar as alegações 
dos denunciados, é razoável supor que a vedação 
de consórcio para objetos licitados de pequeno ou 
médio vulto/complexidade em nada prejudicaria a 
competitividade do certame. A contrario sensu, es-
timular a formação de consórcio de empresas que, 
individualmente, poderiam prestar os serviços, re-
duziria o número de competidores e poderia, even-
tualmente, proporcionar a formação de conluios/
carteis para manipular os preços nas licitações. 

[...] Do exposto, considera-se regular o edital em 
exame, nesse particular, porquanto foram apresen-
tadas as justificativas pela proibição de participa-
ção de consórcios no Pregão Presencial n. 04/2015. 

[...] Ex positis, após analisar os fatos denuncia-
dos e as alegações da empresa denunciante bem 
como as justificativas e os documentos acostados 
pelos denunciados, este Órgão Técnico opina, 
s.m.j., pela improcedência da denúncia.

Em razão de não ter havido transgressão de norma 
legal na condução do procedimento, sugere esta 
unidade técnica que, s.m.j., seja promovido o ar-
quivamento dos presentes autos nos termos do art. 
305, § único da Resolução n. 12/2008, Regimento 
Interno desta Corte de Contas. (grifos no original) 
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O Parquet, em parecer conclusivo (fls. 157/159) 
afastou seu aditamento em relação à vedação de em-
presas consorciadas, por entender que não houve in-
fração a norma legal ou regulamentar, e opinou pela 
improcedência da Denúncia, com resolução de méri-
to, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 
Civil de 2015, e posterior arquivamento dos autos, 
nos termos do art. 305, parágrafo único, do RITCMG. 

É o relatório. 

ii – FUndaMentaÇÃo 

Passo à análise da irregularidade denunciada, 
considerando a documentação e defesas acostadas, 
as manifestações do Órgão Técnico e do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas. 

ii.1. Permissão de participação de pessoas físicas 
no certame, item 3.1, do edital, devendo ser permiti-
do, somente, empresa legalmente constituída, ainda 
que nos moldes de uma microempresa individual:  

A denunciante insurge-se (fls. 1 a 4) contra o dis-
posto no item 3.1 do edital, que assim dispõe (fl. 06):

3.1. Este Pregão tem por objeto a Contratação de 
pessoa física ou jurídica para transporte escolar para 
alunos de escolas públicas residentes na Zona rural 
do Município de viçosa conforme especificações con-
tidas no Anexo I. (grifos no original)  Defende que:  

[...] Não atende ao interesse público a contratação 
de uma pessoa física para o transporte escolar, sobre-
tudo diante da possibilidade de vir a ser selecionado 
um indivíduo sem experiência na condução de esco-
lares e sem garantias técnicas, operacionais, financei-
ras e estruturais para o cumprimento da avença.

[...]

É imperioso que o responsável pela execução do 
objeto da presente licitação seja pessoa jurídica 
que ostente registro comercial válido e experi-
ência consolidada no ramo da atividade. 

O contrato administrativo não pode ser celebra-
do com pessoa física de forma isolada, desatrela-
da de qualquer atividade empresária.

Somente será atendido o interesse público me-
diante a contratação de uma pessoa jurídica es-
pecializada no transporte de passageiros, com 
larga atuação neste ramo e cuja frota e equipe 

atendam aos requisitos dispostos nos artigos 136 
e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

[...] 

A Unidade Técnica registrou em seu estudo (fls. 
79), que o edital previu a documentação de habili-
tação para licitantes pessoas físicas e jurídicas nos 
itens 5.2 e 5.3.1 (fl. 6/7), e item  10.1.3  (fl. 12), e que 
não existe nenhum óbice à participação de pesso-
as físicas em quaisquer procedimentos de licitação, 
o que decorre dos regramentos dispostos no inciso 
XXI, do art. 37, da  CR/88, no art. 9º, da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou na Lei nº 10.520, de 2002. 

Assim, concluiu que, não havendo nenhum impe-
dimento legal à participação de pessoas físicas, desde 
que preencham os requisitos legais pertinentes à espe-
cificidade do objeto pretendido pela Administração, 
não há que se falar em irregularidade, sendo, no caso 
em análise, improcedente a alegação da denunciante. 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
ratificou o entendimento da Unidade Técnica (fls. 87v).

Em defesas apresentadas (fls. 94 e 124/125), os res-
ponsáveis citaram a análise efetuada pela Unidade Téc-
nica, defendendo que não há impedimento legal à par-
ticipação de pessoas físicas no procedimento licitatório.  

Corroboro do mesmo entendimento da Unidade 
Técnica, uma vez que não há vedação legal, com espe-
que no art. 9º, I e seu § 1º, da Lei nº 8.666/93, haja vista 
que decorre dessa previsão legal que o autor do projeto 
básico ou executivo, pessoa física ou jurídica não pode-
rá participar da licitação direta ou indiretamente, mas 
permitindo sua participação em licitações para obras 
ou serviços, ou na execução, como consultor ou técni-
co, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerencia-
mento, exclusivamente a serviço da Administração.  

Assim, é explicito no texto legal a permissão da par-
ticipação de pessoas físicas em licitações, com previsão, 
inclusive, quanto à documentação de habilitação a ser 
exigida, nos termos do art. 28, da Lei nº 8.666/93.

Ademais, incorre no impedimento em licitar somen-
te o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física 
ou jurídica, servidor ou dirigente de órgão ou entidade e 
empresa responsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigen-
te, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do ca-
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pital com direito a voto ou controlador, responsável téc-
nico ou subcontratado - incisos I a III, do mesmo art. 9º.

E, ainda, previsto no inciso XV, do art. 6º, da mes-
ma Lei, que “contratado” é a pessoa física ou jurídica 
signatária de contrato com a Administração Pública.

Nessa esteira julgo improcedente o item denunciado.

ii.2. ausência do valor estimado para a contratação 
e custos unitários:

A Unidade Técnica, em seu estudo (fls. 80/83), regis-
trou a ausência do preço estimado pela Administração 
no edital, no Anexo I (Planilha de Especificação - Mode-
lo de Proposta), fl. 26/27, bem como no Anexo IX (Plani-
lhas de Composição de Custos), fl. 35, com o propósito 
de balizar o oferecimento de propostas pelos licitantes.

Em defesa, o Prefeito Ângelo Chequer (fls. 94/95), 
alega que as planilhas contendo os preços unitários 
que balizaram o valor estimado para a contratação 
estão inseridas no Processo Licitatório em questão 
conforme comprovantes de fls. 99 a 123.

Argumenta, ainda, conforme se extrai dos autos, 
que não há obrigatoriedade de dar publicidade, no 
edital e seus anexos, dos orçamentos elaborados em 
planilhas e que, diferentemente do apontado pelo 
Órgão técnico às fls. 80 a 83, a presença dos referidos 
orçamentos no corpo do processo licitatório é bastan-
te e suficiente para cumprir as formalidades da Lei, em 
consonância com o parecer ministerial de fls.57-v a 58.

A Srª. Juliana Bailon de Lima, no mesmo sentido, 
pondera em sua defesa que, por força das mudan-
ças trazidas pela lei n. 10.520/02, regulamentadora 
do Pregão que “Além de abranger objetos mais sim-
ples, os editais de pregão [...] deixariam de repetir 
elementos da fase interna. Por isso é que o orça-
mento feito conforme a descrição de itens licitados 
foi anexado e tornado público nos autos do proce-
dimento – onde esteve e permanece disponível para 
consulta de qualquer interessado”. 

Em relação a esse apontamento, após análise dos fa-
tos e dos argumentos dos denunciados, a Unidade Téc-
nica esclarece que a obrigatoriedade da inclusão - ou 
não - no edital, dos preços unitários e do valor estima-
do para a contratação ainda é matéria controversa nos 
Tribunais de Contas, mas no âmbito da nossa Corte de 
Contas prevalece o entendimento de que, nos Pregões, 

especificamente, não existe essa obrigatoriedade, a teor 
do disposto no inciso III, do art. 3º, da Lei nº 10.520/02.  

Pois bem, quanto a citada matéria, venho proferin-
do votos em sentido contrário, em relação a editais na 
modalidade de pregão, a exemplo dos processos de 
Denúncia nºs 879876 e 862739, e Edital de Licitação nº 
898642, na mesma linha de entendimento de outros 
Conselheiros desta Corte, linha já majoritária, como na 
Denúncia nº 977647, da Relatoria do Conselheiro Gil-
berto Diniz, Denúncia nº 912313, do Conselheiro Subs-
tituto Licurgo Mourão, Denúncia nº 932824, do Conse-
lheiro Cláudio Terrão, Recurso Ordinário nº 887858, da 
Relatoria do Conselheiro Mauri Torres.

Vejamos a previsão legal da Lei do Pregão sobre 
o orçamento estimado da contratação, inciso III, do 
art. 3º, da Lei nº 10.520/02, verbis:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará 
o seguinte:

(...) III – dos autos do procedimento constarão a jus-
tificativa das definições referidas no inciso I deste 
artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre 
os quais estiverem apoiados, bem como o orçamen-
to, elaborado pelo órgão ou entidade promotora 
da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados;

Do exposto, inexistente imposição legal na regula-
mentação específica da modalidade de pregão, Lei nº 
10.520/02, sobre a obrigatória anexação de planilhas de 
quantitativos e preços unitários ao edital, mas, ao con-
trário, restando previsto em seu art. 3º, supratranscrito, 
que o orçamento estimado da licitação deve constar da 
fase preparatória do pregão, não há que se falar em 
aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, in casu.

Lado outro, para os órgãos da Administração dos Po-
deres do Estado de Minas Gerais, por força do art. 6º, I, 
“e” e art. 7º, § 10, I, do Decreto nº 44.786/08(2), que regu-
lamentou a Lei do Pregão nº 14.167/02, o orçamento es-
timado da contratação deve constar do Termo de Refe-
rência, que deve ser anexo do instrumento convocatório.

O TCU vem proferindo julgados no mesmo 
sentido, a exemplo dos Acórdãos nºs 1925/2006, 
117/2007, 517/2009, 392/2011, 2080/2012. 

Posto isto, passei a decidir no sentido de que a 
planilha de quantitativos e preços unitários é anexo 
obrigatório dos editais de licitação nas modalidades 
da Lei nº 8.666/93, e não para a modalidade de pre-
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gão, uma vez que aplicável a esta modalidade licita-
tória a lei especial, nos termos expostos acima. 

E, ainda, considerando que a pesquisa de preços foi 
realizada na fase interna do certame, junto a 3 (três) 
empresas, buscando-se o orçamento estimado da con-
tratação, nos termos da documentação anexada à 
defesa do Sr. Ângelo Chequer  (fl. 122), entendo que 
restou cumprido o disposto no inciso III, do art. 3º, da 
Lei nº 10.520/02, estando regular o edital em exame.

ii.3. ausência de justificativa para a vedação à 
participação de empresas consorciadas no certame, 
expressa na cláusula 4.2.3 do edital:

Em relação a este aditamento ministerial quanto a au-
sência de justificativa nos autos do procedimento licitatório, 
o Prefeito Ângelo Chequer, cita o Acórdão nº 2.831/2012, 
do Tribunal de Contas da União (fl. 95), que reconhece a 
necessidade de se justificar a proibição de participação de 
empresas consorciadas no caso de o objeto licitado ser de 
grande vulto ou de alta complexidade, em que a participa-
ção de pessoas jurídicas isoladas seja inviável.

Acrescenta que, no caso concreto, foi possibilita-
da a participação de pessoas físicas e jurídicas para a 
operação de transporte escolar rural, não se tratan-
do, portanto, de serviço de grande vulto ou de alta 
complexidade, haja vista que até mesmo a partici-
pação de pessoas físicas foi possibilitada no edital.

A defesa aduz, ainda, que:

Pelo entendimento do TCU, a competição entre pes-
soas jurídicas isoladas ou em consórcio é relevante no 
caso de grandes licitações, com complexos objetos, 
onde a justificativa para a adoção ou não de tal limi-
tação no instrumento convocatório se faz pertinente.

Ainda no presente caso, a competição foi ampla-
mente proporcionada, visto que se deu por itens, 
descartando o monopólio ou o direcionamento 
do procedimento a uma pessoa jurídica só.

Em defesa de fls. 124/129, a Srª. Juliana Bailon 
de Lima, na mesma linha, enfatiza que os serviços 
licitados teriam melhor concorrência se proibida a 
participação de consórcios, in verbis:

A intenção também foi priorizar os bens de nature-
za divisível e trazer para a localidade uma maior cir-
culação de capital, possibilitando que pessoas físicas 
também pudessem prestar os serviços demandados.

Além da simplicidade de objeto que afasta a possi-
bilidade de se admitir consórcios, a participação dos 
agrupamentos de empresas também não garantiria 
e/ou ampliaria a competitividade local; pelo contrário, 
restringiria a concorrência. Num município pequeno e 
de baixo universo concorrencial, já de imediato as em-
presas consorciadas deixariam de competir entre si e 
ainda não dariam condições de participação às outras 
empresas e pessoas físicas que ali estivessem, inviabili-
zando a seleção de uma proposta mais vantajosa.

E conclui a defendente:

Em suma, a decisão de não permitir consórcios 
seguiu a regra instituída para os objetos e os ce-
nários que mirou; atendeu diretamente aos prin-
cípios maiores da licitação e as suas razões são 
naturais e próprias até mesmo da modalidade 
pregão. Com máximo respeito, a sua não inser-
ção no edital não representa ato de má-fé, dano 
de qualquer espécie e/ou mesmo irregularidade.

A 2ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios, 
em relatório de fls. 153v/155, registra que a vedação 
de participação para consórcios em licitação para ob-
jetos de pequeno ou médio vulto/complexidade em 
nada prejudicaria a competitividade do certame. A 
contrario sensu, estimular a formação de consórcio de 
empresas que, individualmente, poderiam prestar os 
serviços, reduziria o número de competidores e pode-
ria, eventualmente, proporcionar a formação de con-
luios/carteis para manipular os preços nas licitações.

Acrescenta que, no caso em questão, a operação 
de transporte escolar rural em município do porte de 
Viçosa pode ser prestada por empresas de forma iso-
lada sem necessidade de se agruparem em consórcios,

Por outro lado, é certo que o administrador tem a 
faculdade de decidir pela vedação ou não, segun-
do critérios de conveniência e oportunidade. Tal 
discricionariedade, entretanto, não é absoluta, 
devendo ser devidamente justificada, nos autos, 
em se tratando de proibir quando a regra seria 
permitir (a formação de consórcios, como é o caso 
das licitações de grande vulto ou complexidade).

(...)

Nos casos em que a proibição é factível, como é o 
caso do certame em comento, a justificativa nos au-
tos torna-se dispensável, o que não afasta a obri-
gatoriedade de apresentá-la, a posteriori, quando 
posta em dúvida a escolha da administração.
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In casu, infere-se que, s.m.j., a escolha do adminis-
trador pela vedação à participação de consórcios 
no certame, segundo critérios próprios de conve-
niência e oportunidade, atendeu aos interesses da 
municipalidade, obedecidos os preceitos legais.

Com efeito, a sugestão ministerial por perquirir a 
justificativa para a vedação expressa na cláusula 
4.2.3 do edital parece a este Órgão Técnico, s.m.j, 
razoavelmente atendida pelos denunciantes.

O Órgão Ministerial, em exame das defesas, retifi-
cou seu posicionamento preliminar, passando a con-
siderar que a participação de consórcios em licitações 
constitui exceção à regra, nos termos no voto proferido 
pelo Conselheiro Cláudio Terrão no Processo nº 887859.

Na mesma esteira venho proferindo meus votos 
quanto a essa matéria.

Diante da ausência de norma na Lei n. 10.520/02 sobre 
a possibilidade de participação de empresas consorciadas 
em pregão, aplica-se, subsidiariamente, o disposto na Lei n. 
8.666/93, e admite-se a participação de empresas reunidas 
em consórcio em certames nos termos do art. 33 desse di-
ploma legal, desde que haja disposição expressa no edital.

E, assim, prevalece a vedação à participação dos 
consórcios em licitações em que o objeto for co-
mum, simples e de pequena monta, assegurando-se, 
em cada caso, a ampla competitividade.

Por todo o exposto, considero regular o edital 
em exame quanto a este apontamento.

iii – ConCLUSÃo

Por todo o exposto, concluo que o Pregão Presencial 
n. 04/2015, Processo Licitatório n. 2495/2014, instaura-

do pela Prefeitura Municipal de Viçosa, não apresentou 
as irregularidades constantes destes autos, razão pela 
qual julgo improcedente a presente Denúncia.

Intimem-se as partes da presente decisão nos termos 
do art. 166, §1º, inciso I, do Regimento Interno desta Corte.

Determino o arquivamento dos autos nos termos 
do art.176, inciso I, do RITCMG, após tomadas as 
providências cabíveis.

aCÓrdÃo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, aCordaM 
os Exmos. Srs. Conselheiros da Segunda Câmara, por 
unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento 
e diante das razões expendidas no voto do Relator, em: 
i) julgar improcedente a presente Denúncia, em face 
do Pregão Presencial n. 04/2015, Processo Licitatório 
n. 2495/2014, instaurado pela Prefeitura Municipal de 
Viçosa, e não apresentou as irregularidades constantes 
destes autos; ii) determinar a intimação das partes da 
presente decisão nos termos do art. 166, §1º, inciso I, do 
Regimento Interno desta Corte; iii) determinar o arqui-
vamento dos autos nos termos do art.176, inciso I, do 
RITCMG, após tomadas as providências cabíveis.

Votaram, nos termos acima, o Conselheiro Cláu-
dio Couto Terrão e o Conselheiro Gilberto Diniz.

Presente à sessão o Procurador Daniel de Carva-
lho Guimarães. 

Plenário Governador Milton Campos, 30 de maio de 2019. 

WANDERLEY ÁVILA 
Presidente e Relator 

(assinado eletronicamente) 

notas
(1)Como exemplo, vide os seguintes julgados: 
Pela obrigatoriedade:  
TCE/MG - Denúncia n. 838.976. Relator: Cons. José Alves Viana. 1ª Câmara, sessão de 06/03/2012. 
TCE/MG - Denúncia n. 839.476. Relator: Cons. Cláudio Terrão. 1ª Câmara, sessão de 19/02/2013. 
TCU – AC-0792-15/08-P – Sessão 30-04-2008 – Rel. Min. Benjamin Zymler. 
TCU – AC-2740-30/08-1 – Sessão 26-08-2008 – Rel. Min. Marcos Vinícios Vilaça. 
Pela não obrigatoriedade:  
TCU – AC-114/2007 – Sessão 07/02/2007 – Rel. Min. Benjamim Zymler 
TCU – AC-1925/2006 – Sessão18/10/2006 – Rel. Min. Augusto Nardes 
TCE/MG - Denúncia n. 862.797. Relator: Cons. Gilberto Diniz. 2ª Câmara, sessão de 28/05/2015.
TCE/MG – Recurso Ordinário n. 887.858. Relator: Cons. Mauri Torres. Tribunal Pleno, sessão de 27/08/2014. 

(2) Art. 6º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
I - caberá à unidade solicitante, que em caso de necessidade será auxiliada pela área de suprimento, elaborar o termo de referência e iniciar o processo, com as seguintes especificações:
[...] 
e) preços unitário e global estimados para cada item, mesmo quando se tratar de julgamento pelo valor global do lote, como referência para o julgamento do pregoeiro, mesmo que não constem 
do edital respectivo; 
Art. 7º A elaboração do edital de pregão deverá observar, no que couber, o disposto no art. 40 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
[...] 
§ 10. Constitui anexo do edital, dele fazendo parte integrante:
I - Termo de Referência; e  
[...]
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TRIBuNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANá

a admInIstração públIca deve respeItar a ordem cronológIca dos pagamentos 

ProCeSSo nº: 77799/16
aSSUnto: REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993
entidade: MUNICÍPIO DE RESERVA
intereSSado: C.S., C.S. - ME, L.C. V., M.A.F.A., 
M.P.M., P.P. E P.E. - EPP
advoGado/ProCUrador: E.K., F.Y.S., M.I.C. M., T.M

aCÓrdÃo nº 2645/19 - tribunal Pleno 

Representação. Ordem cronológica do paga-
mento. Inobservância. Art. 5º da Lei n.º 8.666/93. 
Art. 62 da Lei n.º 4.320/64. Multa. Procedência. 

i – reLatÓrio 

Trata-se de Representação formulada por Ma-
rio PedroSo de MoraeS, Controlador Interno, 
que noticia supostas irregularidades no MUniCÍPio 
de reServa, quando da gestão do Ex-Prefeito LUiZ 
CarLoS voSniaK (2013/2016), quanto aos critérios 
de pagamento, supostamente realizados em inob-
servância ao artigo 5º da Lei n.º 8.666/93 e sem a 
comprovação da efetiva prestação dos serviços.

O representante alega que o Município deflagrou 
o processo licitatório na modalidade de Pregão Presen-
cial sob n.º 067/2015, no valor total de R$ 95.075,55, 
objetivando a “distribuição de material impresso, con-
fecção de placas para identificação de prédios públi-
cos”; cuja descrição foi: Distribuição de Jornal em 5.000 
domicílios; distribuição de Revista em 5.000 domicílios; 
confecção de 29 placas em PVC 150X80cm; 1 Placa em 
PVC 120x250cm; 85 Placas em Metal med. 40x60cm.”

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas 
PERSONA PUBLICIDADE E PROPAGANDOA EIRELI – 
EPP, no valor de R$ R$ 86.217,70, e CRISTINE SLOBO-
DA ME. Com o valor de R$ 5.733,00.

Nestas circunstâncias, alega o represente a exis-
tência das seguintes inconformidades:

a) Os contratos originários do referido certame fo-
ram firmados no mesmo dia da homologação do pro-
cedimento (18/12/2015), antes da publicação, momen-

to aquele em que foi determinado o empenho dos 
valores totais contratados (R$ 86.217,70 – oitenta e sei 
mil, duzentos e dezessete reais e setenta centavos - e 
R$ 5.733,00 - cinco mil, setecentos e trinta e três reais);

b) Em 28/12/2015, a empresa PERSONA PUBLICI-
DADE emitiu nota fiscal pelo valor total do objeto 
contratado, sem comprovação da execução dos ser-
viços, havendo, na sequência, determinação de pa-
gamento da quantia de R$ 28.739,24;

c) “Não bastasse a ausência de comprovante da 
efetiva execução do objeto, motivo suficiente para 
impedir a realização do pagamento, deveria ainda de 
se observar que o pagamento somente deveria ocor-
rer, nos moldes da portaria nº. 1261/2015, segundo a 
qual o pagamento somente deveria ocorrer entre o 
dia 20 a 25 de janeiro de 2016, de forma que houve 
certa preterição a ordem cronológica de apresenta-
ção e pagamento quanto aos demais fornecedores.”.

Condicionada a admissibilidade da presente a apre-
sentação de manifestação preliminar por LUiZ CarLoS 
voSniaK e pelo MUniCÍPio de reServa (peça n.º 13), 
esses se mantiveram inertes (peça n.º 20).

Admitido o feito (peça n.º 24) e expedidos os ofí-
cios de contraditório (peças n.º 27/31), CriStiane 
SLoBoda, sócia da empresa CriStiane SLoBoda – 
Me, prestou informações, destacando que:

a) Tendo participado do procedimento licitatório 
n.º 67/15, por força de decisão derivada da interpo-
sição de recurso administrativo foi lhe adjudicado os 
itens 05 e 06 do lote 01;

b) Não foi requisitada para a entrega do mate-
rial, mesmo após notificada para prestar esclareci-
mentos e firmado aditivo contratual;

c) Os materiais para a distribuição não lhe foram 
encaminhados, não tendo sido emitidas notas fiscais 
nem percebeu valores atinentes ao contrato n.º 254/15.
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Por sua vez, PerSona PUBLiCidade e ProPaGanda 
eireLi - ePP, representada MarCoS antonio Fernan-
deS de araUJo, apresenta contraditório, alegando que:

a) O valor de R$ 28.739,24 (vinte e oito mil, se-
tecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro cen-
tavos foi transferida a conta de sua titularidade em 
29/12/15, sem que tivesse conhecimento;

b) A pedido de LUIZ VOSNIAK, foi emitida nota fis-
cal e pago imposto sobre o valor integral do contrato;

c) Conforme notas fiscais, o contrato foi devida-
mente executado pela empresa;

d) A escolha da Administração não importa em 
responsabilização da empresa, uma vez que ausente 
o dolo de favorecimento pessoal;

A Coordenadoria de Gestão Municipal, mediante 
Instrução n.º 709/19 (peça n.º 60), opina pelo Provi-
Mento, para que seja reconhecida a quebra da ordem 
cronológica, com aplicação da MULta do art. 87, IV, “G”, 
da Lei Orgânica desta Corte de Contas, em desfavor de 
Prefeito LUiZ CarLoS voSniaK, destacando que:

a) Os pagamentos foram realizados em inobservância 
da ordem cronológica, eis que efetivados sem a compro-
vação da liquidação dos serviços, em violação ao disposto 
no arts. 5º da Lei n.º 8.666/93 e 62 da Lei n.º 4.320/64;

b) Houve preferência ao pagamento do contrato 
n.º 253/15. Por sua vez, o Ministério Público junto ao 
tribunal de Contas, por meio do Parecer n.º 278/19 
(peça n.º 62), manifesta-se no mesmo sentido da Uni-
dade técnica, acrescendo a necessidade de encami-
nhamento do presente ao Ministério Público Estadual.

É o relatório.

ii – voto

Cinge-se a controvérsia à constatação da inobservân-
cia da ordem cronológica a que faz menção o art. 5º da 
Lei n.º 8.666/93, bem como o art. 62 da Lei n.º 4.320/64:

“Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados 
nas licitações terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no 
art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Admi-
nistração, no pagamento das obrigações relativas 
ao fornecimento de bens, locações, realização de 

obras e prestação de serviços, obedecer, para cada 
fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem 
cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo 
quando presentes relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autori-
dade competente, devidamente publicada. 

(...)” (grifamos)

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado 
quando ordenado após sua regular liquidação.”

No presente caso, é fato incontroverso que referido 
aspecto não foi observado, seja pela inércia do gestor 
responsável LUiZ CarLoS voSniaK, ex-Prefeito do MU-
niCÍPio de reServa (2013/2016), em apresentar seu con-
traditório, seja pelos documentos que instruem o feito 
(peças n.º 04/11), seja pela manifestação da empresa Per-
Sona PUBLiCidade e ProPaGanda eireLi – ePP:

“No dia 29 de dezembro de 2015, houve transferên-
cia do valor de R$ 28.739,24 (vinte oito mil, setecen-
tos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) 
para a conta da empresa Persona, sem que a mesma 
tivesse conhecimento de que tal ação seria realizada, 
sendo possível constatar através dos extratos bancá-
rios que tal valor não foi efetivamente usado, sequer 
para a confecção do material objeto da licitação.

Como foi emitida nota fiscal do valor do contrato, 
a pedido do então prefeito Sr. Luiz Vosniak, no dia 
28 de dezembro de 2015, foi pago imposto no va-
lor de R$ 2.919,33 (dois mil, novecentos e dezeno-
ve reais e trinta e três centavos) que incidiu sobre 
o valor integral do contrato, qual seja R$ 86.217,70 
(oitenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e se-
tenta centavos), conforme nota fiscal em anexo.

Conforme se extrai dos documentos acostados 
a empresa Persona enviou na data de 16 de fe-
vereiro de 2016, Ofício de nº 016/2016 para a 
Prefeitura de Reserva informando os serviços 
realizados (...)” (peça n.º 39)

Deste contexto, extrai-se que em relação a ci-
tada empresa houve a liquidação e o pagamento 
do valor de R$ 28.739,24 (vinte e oito mil, setecen-
tos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) 
em 29/12/15, quanto ao contrato n.º 253/15, sem a 
comprovação da execução do projeto e em prefe-
rência à empresa LILIAN BISCAIA DE CAMPOS-ME, 
cujos serviços foram liquidados em 18/12/15, embo-
ra pagos apenas em 04/02/16 e 04/03/16, em relação 
aos empenhos n.º 6713 e 6715 – contrato 36/15.
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Sobre o tema, bem resume o parecer do d. represen-
tante do Ministério Público junto ao tribunal de Contas:

“Compulsando os autos, verifica-se que o paga-
mento do contrato nº 253/2015, firmado com a 
empresa Persona Publicidade e Propaganda EIRE-
LI, se deu em desacordo às normas gerais de direi-
to financeiro, tendo em vista que o pagamento 
antecedeu a regular liquidação da despesa, bem 
como foi antecipado em relação a outras despe-
sas empenhadas e liquidadas anteriormente”

Nesta toada, acompanhando a uniformidade de en-
tendimento deste parecer bem como da manifestação 
da Unidade técnica, imperioso reconhecer a violação dos 
art. 5º da Lei n.º 8.666/93 e 62 da Lei n.º 4.320/64, ante 
a inobservância da ordem cronológica dos pagamentos, 
aplicando-se, por consequência, a MULTA do art. 87, IV, 
“G”, da Lei Orgânica em desfavor de LUiZ CarLoS voS-
niaK, ex-Prefeito do MUniCÍPio de reServa.

iii – ConCLUSÃo 

Diante do exposto, voto pela ProCedÊnCia 
da presente Representação, para reconhecer a vio-
lação dos art. 5º da Lei n.º 8.66/93 e 62 da Lei n.º 
4.320/64, ante a inobservância da ordem cronológi-
ca dos pagamentos, aplicando-se, por consequên-
cia, a MULta do art. 87, IV, “G”, da Lei Orgânica em 
desfavor de LUiZ CarLoS voSniaK, ex-Prefeito do 
MUniCÍPio de reServa.

Encaminhe-se à Coordenadoria de Monitora-
mento e execuções para providências, nos termos 
do artigo 301, parágrafo único, do Regimento In-
terno, tendo em vista os artigos 175-L e 248 do 
mesmo diploma legal.

viStoS, relatados e discutidos,

aCordaM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do 
voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS 
LEÃO, por unanimidade, em:

I – Conhecer a presente Representação da Lei nº 
8.666/1993, uma vez presentes os pressupostos de 
admissibilidade, para, no mérito, julgá-la ProCe-
dente para reconhecer a violação dos art. 5º da Lei 
n.º 8.66/93 e 62 da Lei n.º 4.320/64, ante a inobser-
vância da ordem cronológica dos pagamentos, apli-
cando-se, por consequência, a MULta do art. 87, IV, 
“G”, da Lei Orgânica em desfavor de LUiZ CarLoS 
voSniaK, ex-Prefeito do MUniCÍPio de reServa; 

II – determinar o encaminhamento à Coordena-
doria de Monitoramento e execuções para provi-
dências, nos termos do artigo 301, parágrafo único, 
do Regimento Interno, tendo em vista os artigos 
175-L e 248 do mesmo diploma legal. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros AR-
TAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO 
MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS BONILHA, JOSE 
DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA 
CAMARGO e IVENS ZSCHOERPER LINHARES. 

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público jun-
to ao Tribunal de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2019 – Sessão nº 31. 

artaGÃo de MattoS LeÃo 
Conselheiro Relator 

neStor BaPtiSta 
Presidente
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TRIBuNAL DE juSTIÇA DO ESTADO DE SãO PAuLO

a ausêncIa de expressa prevIsão contratual não afasta a IncIdêncIa de 
correção monetárIa e juros de mora 

voto nº 27.863 - Jv
aPeLaÇÃo CÍveL nº 1002920-03.2019.8.26.0506
CoMarCa: RIBEIRÃO PRETO
aPeLante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 
PRETO aPeLada: DGB ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA.

AÇÃO DE COBRANÇA Contrato Administrati-
vo Pregão eletrônico para conservação de pa-
vimentos viários betuminosos nas vias públicas 
municipais O valor das medições foram pagos 
com atraso Insurgência recorrente quanto aos 
consectários da mora Inadmissibilidade A ausên-
cia de expressa previsão contratual não afasta 
a incidência de correção monetária e juros de 
mora Precedentes do C. STJ Correção monetária 
que não representa qualquer acréscimo, consti-
tuindo mera atualização do valor da moeda cor-
roída pela inflação Correção monetária devida 
a contar do vencimento do termo em que cada 
pagamento deveria ter sido realizado Juros de 
mora que incidem a partir da citação (art. 240, 
CPC) Precedentes desta Eg. Câmara e Corte Sen-
tença de procedência mantida Honorários recur-
sais ora fixados Recurso não provido.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por DGB En-
genharia e Construções Ltda. em face da Prefeitura Mu-
nicipal de Ribeirão Preto, objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 19.733,79 (dezenove mil, setecentos 
e trinta e três reais, setenta e nove centavos), referen-
te à correção monetária e juros de mora, em razão do 
atraso no pagamento das notas fiscais nºs. 1933 e 1956, 
advindas do Pregão Eletrônico nº 0320/2017.

A r. sentença de fls. 98/100, cujo relatório ado-
to, julgou procedente a ação, condenando a ré ao 
pagamento da correção monetária das parcelas 
pagas em atraso, pela variação do IPC-FIPE e juros 
de mora de 0,5% ao mês, até a data do ajuizamen-
to, após deverão incidir atualização monetária e 
juros, pelos índices oficiais do Tribunal de Justiça, 
aplicando-se o decidido no Tema 810 do STF. Con-
denou, ainda, a Municipalidade no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios fixa-
dos em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Inconformado, apela o Município de Ribeirão Pre-
to, a fls. 102106, sustentando que inexiste previsão 
no contrato para a pretensão da autora, pugna pela 
improcedência da ação.  No mais requer a utilização 
da Tabela Prática de Atualização Monetária dos Dé-
bitos Judiciais e a aplicação da Lei nº 11.960/09.

Recurso processado e contrariado (fls. 109/120).

É o relatório.

Consta do processado que a empresa DGB Enge-
nharia e Construções Ltda. sagrou-se vencedora em 
processo licitatório da Municipalidade de Ribeirão 
Preto  Pregão Eletrônico nº 0320/2017  Processo de 
Compras nº 0996/2017 (fls. 38/39), para conservação 
de pavimentos viários nas vias públicas municipais. 
Segundo aduz a autora cumpriu sua parte na aven-
ça, mas a ré efetuou o pagamento das medições com 
atraso e que faz jus ao recebimento de correção mo-
netária e juros de mora, referente a nota fiscal nº 
1933 por 136 dias de atraso; quanto a nota fiscal nº 
1956 por 103 dias de atraso (fls. 59/61).

Dos documentos juntados aos autos, restou incon-
troverso que a empresa autora prestou os serviços 
pactuados, cumprindo com sua obrigação (fls. 38/39).

Todavia, insurge-se o Município contra os consec-
tários fixados em razão do atraso nos pagamentos, 
argumentando a ausência de cláusula contratual 
dispondo acerca dos consectários da dívida. 

Entretanto, não colhe tal assertiva.

O Edital do Pregão Eletrônico juntado às fls. 
40/58 prevê:

Item 16.5  No caso de atraso nos pagamentos so-
bre o valor devido à Contratada, incidirá corre-
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ção monetária com base no indicador econômico 
IPC-FIPE, correspondente ao período decorrido 
entre a data do adimplemento das obrigações e 
a do efetivo pagamento. (fl. 52)

Sobre a questão da correção monetária, o C. Su-
perior Tribunal de Justiça assentou o entendimento 
de que “a correção monetária plena é mecanismo 
mediante o qual empreende se a recomposição da 
efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se 
preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que 
independe de pedido expresso da parte interessada, 
não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, 
mas um minus que se evita” (AgRg no REsp 840.632/SP, 
Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 17.12.2008).

Aliás, o referido Sodalício tem pacífico entendi-
mento no sentido de ser devida a correção monetá-
ria em razão do pagamento de parcelas em atraso 
pela Administração, independente de expressa pre-
visão contratual nesse sentido (REsp nº 1.178.903/DF, 
Rel.  Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 03.05.2010).

Neste sentido, precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO - Valores referentes à execução de obras e 
serviços de esgotos sanitários, não integrantes 
do contrato celebrado - Preliminar de nulidade 
da sentença por incompetência absoluta do Juízo 
afastada - A Administração Pública deve efetuar 
o pagamento pelos serviços prestados pela con-
tratada - Vedação ao enriquecimento ilícito - A 
correção monetária é devida em todo e qualquer 
pagamento atrasado, mesmo quando não há 
previsão no contrato - Possível é a cobrança da 
correção monetária, embora tenha havido quita-
ção no preço, sem qualquer ressalva, haja vista 
que ela em nada acresce o valor original (prece-
dentes do STJ) - Incidência de correção monetária 
e juros de mora - A atualização monetária deve 
se dar pelos Índices da Tabela Prática do Tribunal 
de Justiça, com marco inicial nos termos da Su-
mula 43, do STJ (...) Recurso de apelação não pro-
vido, com observação”. (Apelação nº 1006658-
22.2016.8.26.0597; RelatorPonte Neto; Comarca: 
Sertãozinho; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direi-
to Público; Data do julgamento: 23/03/2017; Data 
de registro: 23/03/2017). (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL Ação de cobrança - Contratos 
administrativos para recapeamento asfáltico em 
vias do município - Pleito que objetiva a incidên-
cia de correção monetária em razão do atraso no 

pagamento - Sentença de improcedência - Corre-
ção monetária que não representa qualquer acrés-
cimo, constituindo mera atualização do valor da 
moeda corroída pela inflação - Pagamentos efe-
tuados em atraso em que devem incidir correção 
monetária, independentemente de previsão con-
tratual, para que seja restabelecido o equilíbrio 
financeiro e evite o enriquecimento sem causa, 
a contar do vencimento - Inversão dos ônus su-
cumbenciais para condenar a Municipalidade ao 
pagamento de honorários no patamar de 12% 
do valor da causa, aplicando-se a faixa do inciso 
I do §3º do art. 85 do NCPC Sentença de improce-
dência reformada. Recurso provido. (Apelação nº 
1000489-24.2016.8.26.0369; Relator Eduardo Gou-
vêa; Comarca: Monte Aprazível; Órgão julgador: 
7ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 
05/09/2016; Data de registro: 06/09/2016) (g.n.)

É que a correção monetária tem por finalidade a 
recomposição do valor devido, face à corrosão sofrida 
pelo efeito da inflação. Não se trata, nesses termos, 
de indenização ou penalidade, mas do próprio débito. 

Nesse sentido:

“A correção monetária - é pacífico - não constitui 
uma penalidade ou mesmo um acréscimo do débito. 
É, conforme a doutrina, o modus de se obter o próprio 
débito com uma nova expressão de valor, ou seja, valor 
atualizado entre o dia em que deveria ter ocorrido o 
pagamento e o dia em que este se verificar. O instituto 
dá ao débito nova expressão monetária”. (QUEIROZ, 
Cid Heráclito de. Correção monetária - Natureza jurí-
dica - Débito fiscal. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, v. 108, p. 424-428, jan. 1972).

Com relação aos juros moratórios, mesmo que 
não haja, de igual modo, previsão contratual espe-
cífica, sua incidência decorre de princípios da teoria 
geral dos contratos e de disposições de direito pri-
vado, plenamente aplicáveis à espécie por força do 
disposto na Lei nº 8.666/93, que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública.

Oportuno lembrar que dispõe o artigo 66 da Lei 
de Licitações e Contratos: 

“Art. 66 - O contrato deverá ser executado fielmente 
pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial”.



70  .  Governet®  |  A RevistA do AdministRAdoR Público

Decisões Dos Tribunais

Boletim de licitações e contratos  |  Janeiro de 2020

Similarmente, o próprio legislador admite não ser a 
Lei Federal n. 8.666/93 o único instrumento regulador 
dos contratos administrativos, pois como se depreen-
de da leitura do caput do artigo 54, da referida lei: 

“Os contratos administrativos de que trata esta 
Lei, regulam se pelas suas cláusulas e pelos pre-
ceitos de direito público, aplicando-se lhes, su-
pletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado”. 

Em assim sendo, a adoção dos juros de mora, no 
inadimplemento de obrigação contratual, decorre 
da própria legislação. 

E quanto ao seu termo inicial, porque decorren-
tes da remuneração do capital, são devidos desde a 
citação (art. 240, do CPC).

Nesse sentido, já julgou esta Eg. Câmara e Sodalício:

AÇÃO DE COBRANÇA  Contrato Administrativo - 
Prestação de serviços para fornecimento de con-
juntos para inalação - Ausência de impugnação ao 
débito - Insurgência quanto aos consectários da 
mora - A ausência de expressa previsão contratual 
não afasta a incidência de correção monetária e 
juros de mora - Precedentes do Col. STJ - Correção 
monetária que não representa qualquer acrés-
cimo, constituindo mera atualização do valor da 
moeda corroída pela inflação - Correção monetá-
ria devida a contar do vencimento do termo em 
que cada pagamento deveria ter sido realizado  
Juros de mora que incidem a partir da citação (art. 
240, CPC)  Adequação do termo inicial dos juros  
Precedentes desta Eg. Câmara e Corte  Sentença 
de procedência que merece pequeno reparo  Ho-
norários recursais ora fixados - Recurso da Prefeitu-
ra parcialmente provido. (Apelação Cível 1038692-
68.2017.8.26.0224; desta Relatoria; j. 15/04/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECI-
MENTO DE MERCADORIAS. DÍVIDA COBRANÇA. 
EMPENHO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. 
Dívida representada por notas fiscais e notas de 
empenho. Obrigação demonstrada. Valores devi-
dos. 2. Desorganização interna e falhas da Admi-
nistração não afastam a obrigação assumida pelo 
Poder Público. Vedação ao enriquecimento sem 
causa. 3. Notas de empenho regularmente emiti-
das configuram títulos executivos extrajudiciais e, 
com mais razão, legitimam pedido de condenação 
em ação de conhecimento. Precedentes do STJ. 4. 
Correção monetária devida a partir do vencimento 

pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Os juros 
de mora incidem a partir da citação (art. 405 CC e 
art. 219 CPC).  Aplicabilidade do art. 1º- F da Lei nº 
9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, 
a partir de sua vigência. Recurso provido, em par-
te”. (Apelação nº 9137669-30.2009.8.26.0000, Rel. 
Des. Décio Notarangeli, j. 26/06/2013).

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO  Empresa que alega o atraso no pagamen-
to de sete parcelas oriundas de cinco contratos 
administrativos celebrados com a Administração 
Municipal, sem a devida incidência de juros e 
correção monetária. Demonstrado nos autos o 
atraso no pagamento das parcelas devidas Cláu-
sulas contratuais que estabelecem claramente o 
prazo para o pagamento - Dever de pagamento 
das parcelas em atraso acrescidas de juros e corre-
ção monetária, sob pena de enriquecimento sem 
causa por parte da administração  Termo inicial 
dos juros e correção monetária a partir da data 
do inadimplemento das obrigações - Inteligência 
do art. 397, “caput”, do CC - Correção monetá-
ria que tem natureza de recomposição do valor 
da moeda corroído pelo decurso do tempo em 
virtude da inflação. Consectários legais - De rigor 
a observância do decidido em sede do Recurso 
Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Reper-
cussão Geral nº 810). Matéria de ordem pública, 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em 
grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, 
do CPC/2015. Observação nesse sentido em re-
lação ao recurso de apelação da Municipalida-
de. R. sentença de parcial procedência mantida  
Adequação somente quanto aos consectários 
legais. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES E 
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, COM OB-
SERVAÇÃO, NO QUE TOCA AOS JUROS E CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA. (Apelação/Remessa Necessária 
0052496-89.2013.8.26.0506; Relatora Flora Ma-
ria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara 
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª 
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 
31/01/2018; Data de Registro: 02/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato 
firmado entre a Municipalidade de Ribeirão Preto 
e a empresa apelante. Correção monetária e juros 
de mora. Incidência das Leis 9.494/97, 11.960/2009 
e 12.703/2012, conforme orientação do STF sobre 
a matéria. Fixação dos honorários recursais, obser-
vado os termos do art. 85, § 8º, do CPC/15. Sen-
tença mantida. Recurso não provido.  (Apelação/
Remessa Necessária 1001163-76.2016.8.26.0506; 
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Relator Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª 
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto 
- 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 
29/03/2017; Data de Registro: 30/03/2017).

Portanto, são devidos os juros de mora, a contar 
da citação e a correção monetária se dará a partir 
do vencimento do termo em que cada pagamento 
deveria ter sido realizado.

Com relação aos consectários do valor devido 
devida, determina-se a incidência de correção mo-
netária desde quando devido o pagamento, como 
também os juros moratórios a partir da citação, 

cujos percentuais deverão observar o que for deci-
dido definitivamente pelos Tribunais Superiores no 
julgamento dos Temas 810 (STF) e 905 (STJ).

Em razão do improvimento do apelo da Munici-
palidade, para fins do disposto no art. 85, § 11, do 
CPC, cabe majorar a verba honorária da ação em mais 
5% (cinco por cento), a título de honorários recursais.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

reBoUÇaS de CarvaLHo
relator
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triBUnaL reGionaL FederaL da 4ª reGiÃo

Exigência de preços – Desclassificação de propostas 
– Presunção de legitimidade

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. 
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL REJEITADA. COMPATIBI-
LIDADE COM A EXIGÊNCIA DE PREÇOS UNITÁRIOS E 
COM O VALOR GLOBAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A 
licitação da modalidade menor preço compatibiliza-se 
com a exigência de preços unitários em sintonia com 
o valor global - arts. 40, 44, 45 e 48 da Lei nº 8.666/93. 
Trata-se de uma previsão legal de segurança para 
a Administração quanto à especificação dos preços 
unitários, que devem ser exequíveis com os valores 
de mercado, tendo como limite o valor global. 2. A 
desclassificação de proposta por incompatibilidade de 
preço somente é efetivada após transcorrida a etapa 
de lances e negociação, oportunidade em que será 
considerado excessivo o preço unitário e global do úl-
timo lance, ou da proposta comercial da licitante, no 
caso de não haver lances, que se apresentar superior 
ao máximo admitido pela Caixa. 3. Nesse contexto, há 
que prevalecer, por ora, a presunção de legalidade e 
legitimidade dos atos praticados pelo Pregoeiro, por-
quanto não configurada irregularidade evidente nas 
normas edilícias, a justificar o deferimento da liminar 
pleiteada. (TRF 4ª R.; AG 5033511-85.2019.4.04.0000; 
Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; 
Julg. 12/11/2019; DEJF 14/11/2019)

triBUnaL de JUStiÇa do diStrito FederaL  
e doS territÓrioS

Detalhamento da proposta – Impossibilidade de  
diligência – Vinculação ao instrumento  

convocatório

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGU-
RANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SECRETARIA 

EMENTáRIO

DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. EXIGÊN-

CIA EDITALÍCIA. DESCUMPRIMENTO. DILIGÊNCIA 

SANEADORA. ART. 43, § 3º, DA LEI N. 8.666/93. IM-

POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DE INFOR-

MAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINARIAMEN-

TE NA PROPOSTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo o 

edital do pregão eletrônico claro e expresso quan-

to à necessidade de detalhamento na proposta de 

preços da quantidade de pessoal a ser alocado na 

execução do contrato, a inobservância por parte do 

licitante não pode ser suprida pela diligência previs-

ta no art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93, porquanto ve-

dado, nesse instrumento, a inclusão de informação 

que deveria constar originariamente na proposta de 

preços. 2. A possibilidade de inclusão extemporânea 

de informações expressamente exigidas pelo edital 

afrontaria o princípio da vinculação ao instrumen-

to convocatório, da isonomia e da impessoalidade, 

que devem permear os procedimentos licitatórios. 

3. Não obstante a ausência de plausibilidade do di-

reito invocado, forçoso reconhecer que o intuito da 

agravante de ver suspenso o contrato e o retorno da 

licitação à fase das propostas, representaria perigo 

de dano reverso, na medida em que implicaria 

a interrupção dos serviços pela empresa sagrada 

vencedora, que atende a todo o sistema prisional 

do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento e 

agravo interno conhecidos e não providos. (TJDF; 

Proc 07156.95-20.2019.8.07.0000; Ac. 121.1921; Pri-

meira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 

23/10/2019; DJDFTE 14/11/2019)
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BEM PARTICuLAR – COMODATO EM fAvOR DA  
ADMINISTRAÇãO – PERMANêNCIA NO IMóvEL  
APóS PRAzO DEfINIDO – CONSEquêNCIAS

Particular firmou termo de cessão de imó-
vel, sem custo, com a administração Pública, 
com duração de 5 anos. ocorre que, decorrido 
o prazo, o imóvel continuou sendo utilizado 
pela administração, sem qualquer solicitação 
para devolução. Quatro anos depois da vigên-
cia do termo, o particular solicita "aluguéis" 
pelo período utilizado sem a vigência do ter-
mo. Questiona-se a possibilidade.

resposta:

Fundamentação legal: 

– Código Civil.

A Administração questiona sobre a possibilida-
de de o proprietário do imóvel privado, cujo uso foi 
concedido gratuitamente em favor da Administra-
ção, exigir o pagamento de aluguel referente ao 
período de permanência após a vigência do ajuste.

Inicialmente, é importante determinar a natureza 
da relação jurídica formada entre o proprietário do 
imóvel e a Administração. Para tanto, é preciso consi-
derar que, no âmbito dos imóveis privados, a cessão 
gratuita dos bens configura contrato de comodato.

De acordo com o Código Civil, comodato é “o em-
préstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se 
com a tradição do objeto” (art. 579). Em se tratando 
de comodato, impreterível considerar os efeitos da 
permanência no imóvel após o transcurso do prazo 
determinado para o empréstimo. Sobre o ponto, ve-
ja-se o que prevê o Código Civil:

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo conven-
cional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso 
concedido; não podendo o comodante, salvo 
necessidade imprevista e urgente, reconhecida 
pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa em-
prestada, antes de findo o prazo convencional, 
ou o que se determine pelo uso outorgado.

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, 
como se sua própria fora, a coisa emprestada, 
não podendo usá-la senão de acordo com o con-
trato ou a natureza dela, sob pena de responder 
por perdas e danos. o comodatário constituído 
em mora, além de por ela responder, pagará, até 
restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado 
pelo comodante. (Destacou-se.)

Como se pode perceber, quando há prazo determi-
nado para o comodato, o comodante não pode exigir a 
devolução do bem antes do termo final, exceto se hou-
ver comprovada necessidade imprevista e urgente devi-
damente reconhecida em juízo. Por via de consequência, 
nos comodatos de prazo determinado, o comodatário 
pode vir a responder pelo pagamento dos valores perti-
nentes ao período em que permanece no imóvel.

A responsabilidade pelo pagamento de alugue-
res deve ser avaliada à luz das condições especifica-
mente previstas no contrato de comodato. Se não 
houve qualquer previsão em torno da necessidade 
de notificação do comodante para fins de desocupa-
ção, entende-se que a devolução do imóvel ao final 
do prazo constituía obrigação do comodatário.

Inclusive, é importante pontuar que a jurisprudência 
não exige, nesses casos, que o comodante emita no-
tificação para que o comodatário desocupe o imóvel. 
Diante da omissão do ajuste sobre a notificação, tem-se 
que o alcance do prazo determinado sem prorrogação 
faz presumir o dever de devolver o bem ao comodante.

A fim de ilustrar esse racional, cita-se como exemplo 
recente precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

apelação nº 1011983-24.2017.8.26.0344 

Ementa: Reintegração de posse. Contrato de co-
modato firmado entre as partes. Cerceamento 
de defesa. Inocorrência. Posse precária configu-
rada. obrigação ínsita de restituição do bem, 
uma vez que estabelecido por prazo determina-
do. notificação extrajudicial desnecessária para 
a constituição em mora. Esbulho caracterizado. 
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ficado o termo final previsto no contrato, sem de-
socupação espontânea por parte dos comodatários, 
haverá automática configuração da mora, sem a ne-
cessidade de prévia notificação - Recurso desprovido 
neste tópico.” (Agravo de instrumento nº. 0112018-
47.2012.8.26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, 
Rel. CESAR MECCHI MORALES, j. 18.10.2012) 

“CARÊNCIA DE AÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POS-
SE - COMODATO - NOTIFICAÇÃO - Matéria já de-
cidida em sede de Agravo de Instrumento, com 
decisão transitada em julgado - desnecessidade 
de notificação para desocupação voluntária do 
imóvel, após o término do prazo contratual - 
Carência de ação afastada - Apelo improvido” 
(Apelação nº: 0217709-21.2010.8.26.0000, 24ª 
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, Rel. SALLES VIEIRA, j. 31.01.2013) 

Assim, ante o esbulho possessório dos Réus, de rigor 
a restituição do imóvel à Autora, bem como o pa-
gamento de aluguel pela utilização do imóvel após 
o encerramento do contrato de comodato, nos ter-
mos do artigo 582 do Código Civil. Como acima já 
enunciado, aqui existia data certa para a devolução 
do bem, de modo que a partir de então encontram-
se em mora os réus. (Relator(a): João Pazine Neto; 
Órgão julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; 
Data de publicação: 06/03/2018 – Destacou-se.)

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, também citado como exemplo, segue a 
mesma racionalidade:

EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA- COMODA-
TO POR PRAZO DETERMINADO- NOTIFICAÇÃO 
PRÉVIA- DESNECESSIDADE. 

em se tratando de comodato por tempo deter-
minado é desnecessária a notificação prévia, 
vez que o simples descumprimento contratual 
já constitui em mora o comodatário. (TJMG - 
Apelação Cível 1.0629.12.002451-4/001, Rela-
tor(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍ-
VEL, julgamento em 21/08/2014, publicação da 
súmula em 01/09/2014 – Destacou-se.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRA-
ÇÃO DE POSSE - Contrato de CoModato Por 
PraZo deterMinado - notiFiCaÇÃo PrÉvia - deS-
neCeSSidade - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - NO-
VAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TERMO DE 
QUITAÇÃO DA DÍVIDA - EXERCÍCIO DA RETROVENDA 
- PREVISÃO CONTRATUAL -- REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
IMPROCEDENTE - LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊN-

Prequestionamento afastado. data inicial para 
pagamento pela ocupação que é mantida. Ho-
norários sucumbenciais majorados, observada a 
gratuidade processual. Recurso não provido. 

[Voto]

No mérito, trata-se de ação de reintegração de pos-
se, na qual a Autora argumenta ser proprietária do 
imóvel que descreve. Afirma que celebrou com os 
Réus “Contrato de Comodato”, com prazo deter-
minado de vigência (de 14/05/2014 a 14/05/2017). 
restou estabelecido, no referido contrato, que os 
réus/Comodatários entregariam o imóvel ao fim 
do prazo do contrato, independente de aviso ou 
notificação. Todavia, decorrido o prazo, os Réus se 
negaram a entregar o imóvel. Requereu a reinte-
gração de posse do bem, além da condenação dos 
Réus o pagamento dos tributos, taxas e indeniza-
ção por perdas e danos, correspondente ao paga-
mento de aluguel mensal, desde a data em que 
deveriam ter desocupado o imóvel.

[...]

Uma vez que o comodato foi estabelecido por 
prazo determinado, desnecessária a prévia noti-
ficação dos réus para a desocupação. A ação foi 
proposta logo após a expiração do prazo para 
desocupação voluntária, com o que não se pode 
falar tenha ocorrido a prorrogação do prazo 
para indeterminado. Nesta ação foram efetiva-
mente citados (pág. 48), de modo que indiscutí-
vel a intenção de retomada do bem. 

A notificação prévia se reclama apenas para as 
hipóteses do comodato se desenvolver por pra-
zo indeterminado. Neste sentido já decidiu o C. 
Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. COMODATO. INTERPELAÇÃO. ADQUIREN-
TE DO BEM. CITAÇÃO. MORA. É DISPENSAVEL A 
PREVIA INTERPELAÇÃO DO COMODATARIO PARA 
FINS DE EXTINÇÃO DO COMODATO POR PRAZO 
INDETERMINADO, DE IMOVEL, CUJA ENTREGA E 
REQUERIDA PELO ADQUIRENTE DO BEM. CASO 
EM QUE O COMODATARIO E CONSTITUIDO EM 
MORA PELA CITAÇÃO.” (REsp 25.298/SP, Rel. MIN. 
CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 
13/10/1992, DJ 16/11/1992, p. 21139).

A respeito do comodato por prazo determinado 
já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO POSSESSÓRIA - Comodato por prazo deter-
minado - notificação prévia desnecessidade - veri-
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CIA. - desnecessária a notificação prévia para constitui-
ção em mora, se o contrato de comodato previu prazo 
determinado para desocupação do imóvel. Não há que 
se falar, portanto, em ausência de pressupostos pro-
cessuais. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.041878-
9/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2013, publica-
ção da súmula em 22/02/2013 – Destacou-se.)

Somado ao exposto, o fato de a Administração 
ter permanecido no imóvel não é suficiente para 
constituir “prorrogação” do comodato. 

Ausente prescrição legal e cláusula contratual, 
a permanência no imóvel emprestado não tem a 
mesma consequência assegurada no âmbito dos 
contratos de locação, em que o ajuste por prazo de-
terminado é convertido em contrato por prazo in-
determinado (art. 46, § 1º, da Lei nº 8.245/91: “§ 1º 
Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na 
posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem 
oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a 
locação por prazo indeterminado, mantidas as de-
mais cláusulas e condições do contrato.”).

Nesse sentido, outra manifestação do TJ-SP:

Ementa: COMODATO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
CONTRATO CELEBRADO POR PRAZO CERTO. 

PRORROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. NOTIFI-
CAÇÃO INEXIGÍVEL. MORA EX RE. o contrato 
foi celebrado com prazo certo, e não há indício 
de que as partes acordaram em prorrogá-lo por 
tempo indeterminado. tratando-se de obriga-
ção a termo, dispensa-se qualquer ato do cre-
dor para constituir o devedor em mora. É o que 
se denomina mora ex re, por aplicação da regra 
dies interpellat pro homine. Apelação não pro-
vida. (Apelação nº 9107187-70.2007.8.26.0000; 
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão jul-
gador: 12ª Câmara de Direito Privado; Data de 
publicação: 11/06/2012 – Destacou-se.)

A partir do exposto, responde-se objetivamente 
às questões formuladas:

- Considerando-se tratar de comodato por prazo de-
terminado, tem-se que a permanência da Administração 
no imóvel após o termo final do ajuste é suficiente para 
sujeitá-la ao pagamento de aluguel por este período.

- Inexistindo qualquer cláusula contratual sobre a 
necessidade de notificação do comodante para fins 
de desocupação, tem-se que a Administração tinha 
o dever de adotar as medidas pertinentes para de-
volver o imóvel. Omissa a Administração, faz jus o 
comodante ao pagamento de aluguel pelo período 
em que o bem ficou em uso da Administração.
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CONTRATO – LOCAÇãO SOB MEDIDA – REquISITOS  
LEGAIS – MODALIDADE

Gostaria de saber sobre os requisitos legais 
para se efetuar uma locação sob medida prevista 
na Lei nº 13.190/2015, assim como qual a modali-
dade de licitação aplicável. Qual o entendimento 
do tCeSP sobre esse tipo de contratação?

resposta:

Fundamentação legal: 

– Lei nº 8.245/91, art. 54-A;

– Lei nº 13.190/2015.

Em linhas gerais, a locação sob medida (ou built to 
suit) é um contrato segundo o qual uma das partes se 
obriga a construir conforme determinadas especifica-
ções e características para, posteriormente, conferir o di-
reito de uso e fruição do imóvel construído ao locatário. 
Via de regra, o pagamento é efetuado mediante parce-
las mensais e tem início após o término da construção.

Tal modalidade contratual tem previsão expressa 
na Lei do Inquilinato, especificamente no art. 54-A:

Art. 54-A. Na locação não residencial de imóvel ur-
bano na qual o locador procede à prévia aquisição, 
construção ou substancial reforma, por si mesmo 
ou por terceiros, do imóvel então especificado 
pelo pretendente à locação, a fim de que seja a 
este locado por prazo determinado, prevalecerão 
as condições livremente pactuadas no contrato 
respectivo e as disposições procedimentais previs-
tas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.744, de 2012)

§ 1º Poderá ser convencionada a renúncia ao di-
reito de revisão do valor dos aluguéis durante o 
prazo de vigência do contrato de locação. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.744, de 2012)

§ 2º Em caso de denúncia antecipada do vínculo 
locatício pelo locatário, compromete-se este a 
cumprir a multa convencionada, que não exce-
derá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a 
receber até o termo final da locação. (Incluído 
pela Lei nº 12.744, de 2012) (Destacou-se.)

No âmbito das contratações públicas, o built to 
suit é uma alternativa que permite contornar a in-
disponibilidade imediata de recursos para a aqui-
sição, construção ou adaptação de imóveis para a 
instalação dos órgãos ou entidades administrativas. 
Nesse sentido, confira trecho elucidativo do Acór-
dão nº 1.301/2013 do Plenário do TCU:

[PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO]

[...]

25. no setor público, a “locação sob medida” 
vem sendo utilizada de modo cauteloso pelos 
gestores, até porque, somente em 19 de dezem-
bro de 2012, foi publicada a Lei nº 12.774 que 
incorporou os dispositivos tratando da matéria 
à Lei do Inquilinato, trazendo maior segurança 
jurídica para as partes contratantes.

26. Para justificar a estruturação dessa operação 
no setor público, os motivos informados pelos 
gestores públicos situam-se, em essência, na ine-
xistência ou no contingenciamento de dotação 
orçamentária para aquisição plena de terreno e 
construção completa de imóveis, no alto custo 
das reformas realizadas em imóveis alugados pela 
administração pública junto ao setor privado sem 
devolução posterior pelo locador dos valores não 
amortizados e na falta, junto ao mercado imobili-
ário, de edificações que atendam às necessidades 
de estruturação operacional dos órgãos, de forma 
a melhor prestarem os serviços públicos.

[...]

29. De todo modo, vê-se que aí nesses casos o pro-
cedimento padrão foi baseado na realização de 
licitação, seja por meio de pregão presencial, seja 
por meio de concorrência pública, destacando-se, 
ainda, que, em alguns desses casos, o terreno per-
tencia ao próprio órgão ou entidade contratante 
com previsão de que as instalações prediais cons-
truídas, ao final do prazo contratual de locação, 
se incorporariam ao patrimônio público.

30. Vale dizer que, nesses casos em que o terreno 
já é de propriedade do órgão ou entidade con-
tratante, o investidor contratado executa a obra 
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encomendada no terreno e procede à locação das 
instalações prediais construídas pelo valor e tempo 
necessários para a justa remuneração do empreen-
dimento, aí abrangidos os custos e o lucro.

31. Não é demais lembrar que a construção, pela 
iniciativa privada, de imóvel em terreno público 
requer a concessão de direito de superfície, o que 
foi providenciado nos casos logo acima citados.

[...]

34. Ante o exposto acima, constata-se que, no 
âmbito da administração Pública, já vem ocor-
rendo estruturação sob a forma de “locação sob 
medida” em duas situações distintas: (i) quando 
a edificação do imóvel “sob medida” será reali-
zada em terreno sob propriedade da construtora 
(incorporadora) ou em terreno de terceiros; (ii) 
quando a Administração é proprietária do terre-
no onde será construído o imóvel a ser locado.

[...]

38. Demais disso, na esteira da posição adotada 
pela unidade técnica, vê-se que a administração 
pública deve demonstrar nos autos do proces-
so da contratação built to suit que a opção pela 
“locação sob medida” mostra-se, sob quaisquer 
circunstâncias, mais favorável economicamente 
do que a adoção de outras ações institucionais, 
tais como, a realização de reforma para ade-
quação de imóvel preexistente, próprio ou de 
terceiro, ou mesmo a realização de obra pública 
destinada à construção de prédio novo, em ter-
reno da administração pública. (TCU, Acórdão 
nº 1.301/2013, Plenário. Destacou-se.)

Tratando-se de modalidade contratual, a regra se 
forma no sentido de que a celebração desses ajustes 
demanda a realização de licitação, cuja escolha da 
modalidade dependerá de cada caso concreto. No 
Acórdão nº 13.01/2013, o Plenário do TCU relata a 
existência de contratações por pregão e por concor-
rência. Em outro trecho, afirma que “é importante 
destacar que uma operação built to suit não pode 
ser considerada como mero contrato de locação”: 

20. Eis que, além da locação, a operação envol-
ve, para o locador (empreendedor ou investidor 
contratado), a aquisição do terreno, a elabora-
ção de projetos, a construção e entrega do imó-
vel pronto, o recebimento de remuneração pelo 
uso do imóvel e pelo retorno dos investimentos 
alocados, com a possibilidade de securitização 

do contrato, cujos títulos terão como lastro o va-
lor dos aluguéis acordados. (Destacou-se.)

Em face dessas especificidades, mostra-se de todo 
recomendável a adoção da concorrência.

Ainda, seria cabível, excepcionalmente, a dispen-
sa com fundamento no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, 
se atendidos os requisitos legais e desde que o ter-
reno seja de propriedade do particular (futuro loca-
dor). Esse foi o entendimento adotado pelo Plenário 
do TCU no acórdão anteriormente citado:

[Acórdão]

[...]

9.2. responder ao nobre Presidente do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho que, nos termos 
do art. 62, § 3º, i, da Lei nº 8.666/1993 c/c o art. 
54-a da Lei nº 8.245/1991 (incluído pela Lei nº 
12.744, de 19 de dezembro de 2012), a despei-
to de a realização de licitação dever ser a regra, 
admite-se excepcionalmente a contratação di-
reta de locação sob medida (operação built to 
suit), por meio de licitação dispensável fundada 
no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993, desde 
que, além da observância das demais disposi-
ções legais aplicáveis ao caso, o terreno onde 
será construído o imóvel seja de propriedade do 
particular que será o futuro locador; (TCU, Acór-
dão nº 1.301/2013, Plenário) (Destacou-se.)

Realizada pesquisa no âmbito do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, observa-se que, 
em exame prévio de edital de concorrência pública 
para “‘contratação do tipo ‘built to suit’ para loca-
ção do Hospital da Mulher [...]”, essa corte pautou 
sua análise no multicitado Acórdão nº 1.301/2013 
do Plenário do TCU, como segue:

Processo: TC-9451.989.16-4(1)

[...]

Assunto: exame prévio do edital da concorrên-
cia pública nº 03/16, do tipo menor valor locatí-
cio mensal, que tem por objeto a “contratação 
do tipo ‘built to suit’ para locação do Hospital 
da Mulher, fase II, a ser construído pelo ven-
cedor da licitação, em área anexa ao Hospital 
Municipal da Vila Industrial, em São José dos 
Campos, de propriedade da Prefeitura Munici-
pal de São José dos Campos, abrangendo todas 
as etapas e desenvolvimento de projetos”
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[...]

1.9 A Secretaria-Diretoria Geral, de início, regis-
trou entendimento por ela defendido, no pro-
cesso TC-21994/026/1112, acerca dos contratos 
de “built to suit”. 

Verificou que os entraves havidos no julgado citado 
estariam caracterizados no presente edital, acres-
centando que, de acordo com as diretrizes traça-
das pelo tCU, a modalidade de contratação deve 
ser sempre “fundamentada em estudos técnicos, 
pareceres e documentos comprobatórios que jus-
tifiquem tal opção contratual, bem como demons-
trada a impossibilidade de suprir a demanda por 
outros meios e que a locação sob medida mostra-se 
inequivocamente mais favorável economicamente 
do que a realização de reforma ou adequação em 
imóvel alugado sob a forma convencional”. 

Nesse sentido, indicou ser impossível o pros-
seguimento do presente certame, “porque o 
edital e seus anexos, bem como as justificativas 
apresentadas pela Prefeitura, não permitem 
concluir que a opção pela “locação sob enco-
menda” observou o princípio da economicida-
de, tampouco se está alicerçada em acertado 
planejamento e responsável gestão fiscal”

[...]

2 – VOTO 

2.1 A Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
pretende a “contratação do tipo ‘built to suit’ para 
locação do Hospital da Mulher, fase II, a ser cons-
truído pelo vencedor da licitação, em área anexa 
ao Hospital Municipal da Vila Industrial, em São 
José dos Campos, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos, abrangendo 
todas as etapas e desenvolvimento de projetos”. 

2.2 Inicialmente, necessário destacar que a con-
tratação denominada “built to suit” ou “locação 
sob medida” ou “construção sob encomenda” 
encontra-se prevista no caput do artigo 54-A 13 
da Lei nº 8.245/91 e que sua aplicação, no âmbito 
da administração Pública, está amparada no dis-
posto no artigo 47-a 14 da Lei nº 13.190/15. Con-
forme lição de Fernanda Henneberg Benemond15 

(...) seria mais apropriado afirmar que o built to 
suit consiste em um modelo de negócio jurídico 
no qual a parte interessada em ocupar um imó-
vel para o desenvolvimento de uma atividade 
(contratante) contrata com um empreendedor: 

(i) a construção, pelo próprio empreendedor ou 
por terceiros, de um empreendimento (edifica-
ção) em um determinado terreno (imóvel) e/ou 
a sua reforma substancial, de forma a atender 
as especificações e os interesses da contratan-
te; e, após o término da construção ou reforma 
substancial, (ii) a cessão do uso e fruição (loca-
ção) do terreno com o empreendimento, por 
um valor que permita ao empreendedor remu-
nerar a quantia investida na execução da obra, 
bem como o período de uso e fruição do imó-
vel, de modo a lhe proporcionar certa margem 
de lucro. Normalmente, estes contratos são ce-
lebrados por prazo determinado. (...) Por outro 
lado, caso a contratante opte por adquirir um 
terreno e proceder à construção da edificação 
por meio de uma empreitada normal, terá, ne-
cessariamente, um desembolso inicial muito 
grande, o que aumentaria exponencialmente 
se esta mesma empresa tivesse que obter um 
financiamento para consecução desse objeti-
vo16. Assim, do ponto de vista financeiro, há 
uma efetiva diluição do custo quando se com-
para o built to suit com a hipótese de aquisição 
do terreno e posterior construção, especialmen-
te se a contratante não possuir disponibilidade 
imediata de recursos para arcar com o investi-
mento, o que demandaria a obtenção de finan-
ciamento, com custos inerentes a isso17”. 

Em pesquisa realizada pelo meu Gabinete consta-
tou-se que poucos contratos desta natureza foram 
objeto de análise por esta Corte, a exemplo do jul-
gado nos autos do processo TC-1856/003/0718 e da 
instrução efetuada nos processos TC-699.989.16-2, 
TC-7744.989.16-1 e TC-7746.989.16-919. 

Por outro lado, verificou-se na internet20 que 
avenças da espécie ocorrem desde longa data nas 
Prefeituras de Praia Grande e Guarulhos, sendo 
que esta última realizou licitação para construir 
25 (vinte e cinco) escolas no exercício de 2012.

Sobre o tema, elucidativo o voto proferido pelo 
Conselheiro DIMAS EDUARDO RAMALHO, em ses-
são de 24-06-2014, da Colenda Primeira Câmara: 

“(...) a característica peculiar do Contrato em exame 
demonstra que não se trata de uma simples loca-
ção, uma vez que, além da realização da obra, ao 
término do prazo de vigência da locação, o sistema 
será revertido ao patrimônio da SANASA, incluin-
do todos os bens reversíveis, direitos e privilégios 
vinculados à sua exploração, conforme previsto nas 
Cláusulas 4.1.5 e 13.1 do Ajuste (fls. 1702 e 1708). 
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Assemelha-se, em verdade, à operação chamada 
built to suit ou build to suit, conhecida no Brasil 
como “locação sob medida”, ”locação sob encomen-
da” ou “locação com obrigação de fazer”, comum 
no setor privado, consistente na locação de um imó-
vel construído pelo futuro locador, conforme especi-
ficações pré-definidas pelo futuro locatário. (...)

No Brasil, tal modalidade foi reconhecida como 
locação somente após a promulgação da Lei nº 
12.774, de 19 de dezembro de 2012, que a in-
corporou à Lei do Inquilinato. Antes do advento 
dessa lei, ajustes de tal natureza eram tratados 
como contratos atípicos. 

Ressalto que, no âmbito da Administração Pública, 
esse instrumento é ainda pouco utilizado, espe-
cialmente pelo recente disciplinamento jurídico da 
matéria, que passou a oferecer maiores garantias 
aos contratantes, além da característica peculiar 
da incorporação das obras executadas ao patrimô-
nio público ao término do prazo de locação. 

Referida característica reflete no valor mensal da 
locação, que deve ser fixado de modo a remunerar 
não só o custo das obras executadas, como também 
o lucro da empresa contratada, sendo que a rever-
são do bem locado para a Administração impacta 
diretamente no valor mensal, que será ainda maior, 
pois, de certa forma, pode ser interpretado como 
uma compra parcelada ou financiada das benfeito-
rias pretendidas pela entidade pública, que contará 
com um prazo longo para seu pagamento. 

Aliás, a possibilidade da contratação de obras e 
empreendimentos de alto custo, para pagamento 
diferido ao longo de vários exercícios, permite que 
a Administração Pública drible a inexistência de 
dotação orçamentária momentânea, fator que po-
deria obstar contratações que demandem elevados 
investimentos públicos em curto período de tempo. 

Todavia, a possibilidade de pagamento parcelado 
das contratações, por estender-se a vários exercí-
cios, impõe a estrita observância da regra dispos-
ta no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
por todos os órgãos públicos sujeitos aos ditames 
da Lei Fiscal, que devem realizar a estimativa de 
impacto orçamentário-financeiro para o exercí-
cio em que a despesa entrar em vigor e nos dois 
subsequentes, além de declaração do ordenador 
da despesa nos sentido de que o aumento possui 
adequação orçamentária e financeira com Lei Or-
çamentária e compatibilidade com o Plano Plu-
rianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ademais, é conveniente destacar que o Tribunal 
de Contas da União – TCU, considerando as par-
ticularidades envolvidas, traçou orientações escla-
recedoras sobre essa modalidade de contratação 
pelo Poder Público, no sentido de que sempre 
devem ser fundamentadas em estudos técnicos, 
pareceres e documentos comprobatórios que jus-
tifiquem tal opção contratual, bem como demons-
trada a impossibilidade de suprir a demanda por 
outros meios e que locação sob medida mostra-se 
inequivocamente mais favorável economicamente 
do que a realização de reforma ou adequação em 
imóvel alugado sob a forma convencional. 

Recomenda, ainda, o TCU que seja avaliada a 
conveniência e oportunidade da celebração de 
Parcerias Público–Privadas, na modalidade con-
cessão administrativa, nas hipóteses em que o 
empreendedor-locador possa, além de fornecer o 
serviço de locação sob medida, assumir a execução 
de serviços públicos adicionados para o bom fun-
cionamento institucional, como a administração 
patrimonial e predial em favor do poder público. 

Tais orientações foram traçadas pelo E. Plenário 
do TCU, na Sessão Plenária Ordinária realizada em 
29/05/2013, ao responder a Consulta realizada pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT 
(Acórdão nº 1301/2013 – TCU – Plenário21)”. (Grifei) 

assim, não haveria, em tese, óbice à utilização 
do built to suit para a construção e locação do 
Hospital da Mulher no Município de São José 
dos Campos, desde que demonstrada tecnica-
mente a vantajosidade do negócio pretendido. 

Como bem pontuado pela Chefia da ATJ, as jus-
tificativas oferecidas pela Representada foram 
insatisfatórias, eis que não apresentados estu-
dos técnicos demonstrando a viabilidade eco-
nômica da contratação, “condição necessária à 
aferição de que a modalidade adotada é a mais 
favorável economicamente à Administração do 
que a adoção de outro instituto”. 

Desta forma, na esteira dos unânimes pareceres 
dos órgãos técnicos e do Ministério Público de Con-
tas, considero procedente a impugnação, devendo 
a administração proceder a rigoroso estudo que 
demonstre cabalmente que a contratação do tipo 
“built to suit” é a forma mais eficiente e vantajosa 
para a administração suprir a demanda em questão. 

2.3 Por certo que a ausência dos devidos estu-
dos de viabilidade da contratação pretendida 
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constitui vício de origem, que inviabiliza o pros-
seguimento do feito nesses moldes. Entretanto, 
considero oportuno discorrer acerca das demais 
impugnações, de forma a evitar sobrevida de ir-
regularidades em eventual novo certame. 

[...]

2.10 No que tange à falta de recursos orçamen-
tários para arcar com as despesas decorrentes do 
presente ajuste (alíneas “a”e “i”), considero, em 
parte, aceitável a justificativa da Representada 
no sentido de que a presente contratação só co-
meçará a onerar o erário a partir da conclusão 
da obra, estimada para ocorrer em 24 (vinte e 
quatro) meses de sua assinatura. 

Por outro lado, como verificado pela Unidade de 
economia da atJ, é preciso ressalvar que o vulto 
da contratação, aliado ao longo período da vigên-
cia contratual e ao “complexo constitutivo de seu 
objeto, especialmente envolvendo a Construção 
de uma edificação especializada da área da Saú-
de” não se coadunam com o regime de custeio de 
uma mera locação, concorrendo para o expressivo 
endividamento de administrações futuras. 

Assim, caracteriza-se a despesa decorrente como 
obrigatória de caráter continuado, devendo ser 
observados os comandos dos artigos 16 e 17 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

2.11 adicionalmente, considero pertinente o pare-
cer da Chefia da atJ que, configurando o objeto 
como “dívida de alto custo com pagamento dife-
rido ao longo de vários exercícios”, ponderou ser 
necessária a prévia aprovação do poder legislativo. 

Soma-se a isso a inerente concessão do direito de su-
perfície22 à futura contratante para a construção do 
Hospital em terreno do Município, como estabeleci-
do pela Cláusula 2ª da Minuta Contratual, que deve 
ser precedida de autorização da Câmara Municipal, 
como preceitua a Lei Orgânica do Município23. 

2.12 Ainda que não tenham sido demonstrados 
pelo Representante quais custos não foram de-
talhados (“j”) ou quais documentos faltariam 
ao edital (“f”), as constatações da Assessoria de 
Economia acerca da planilha orçamentária res-
valam não só nesses itens, como também nas 
impugnações sintetizadas nas alíneas “g” e “n”: 

“Não obstante, de nossa parte, da leitura do edital 
e demais elementos juntados sobre o certame, em 
cotejamento com as justificativas oferecidas aos 

pontos controversos, ou sujeitos a esclarecimento 
em atenção ao r.despacho a que já nos referimos, 
entendemos em nosso âmbito assistir razão ao Re-
presentante, ao menos parcialmente, por conside-
rarmos prejudiciais à economicidade ou à compe-
titividade do certame, as seguintes falhas que nos 
parecem restar insuficientemente justificadas: 

• A documentação nos autos acerca da base de 
preços estabelecida na Planilha Orçamentária 
não expõe a data e a referência “oficial” de pre-
ços unitários adotados, nem indica quais com-
ponentes, junto a quem, a que tempo, e de que 
forma, as cotações suplementares de mercado 
incidiram, tanto num caso quanto noutro, ao 
nível de subitem da Planilha Orçamentária (XX.
XX.00), a nosso ver tornando-a minimamente 
temerária; • Não localizamos nos autos o Anexo 
X do Edital, que evidencie a compatibilidade do 
Projeto Básico e da Planilha Orçamentária; 

• Chama-nos à atenção o valor estimado das 
Instalações Elétricas e do Ar Condicionado, a fls. 
1 do Anexo I, parte II-a (ev.1.5), do Edital, repre-
sentando quase 50% da obra; 

• No que se refere às Instalações Elétricas, por exem-
plo, chama-nos à atenção os preços unitários re-
petitivos de diferentes componentes do grupo de 
Luminárias, da ordem de R$.1.639,47 cada, a fls.7 
do mesmo anexo, aparentemente destoando das 
flagrantes diferenças de especificação envolvidas”

[...]

2.17 Posto isto, circunscrito estritamente às ques-
tões analisadas, considero que o edital apresenta 
vício insanável referente à ausência dos devidos 
estudos de viabilidade econômico-financeira da 
contratação pretendida, o que impede a continui-
dade do procedimento nos moldes pretendidos. 

ainda assim, considero parcialmente proceden-
tes as impugnações, determinando que a admi-
nistração, em eventual novo certame, adote as 
medidas corretivas pertinentes para dar cumpri-
mento à lei, especialmente para: 

a) realizar os devidos estudos que demons-
trem a viabilidade econômico-financeira da 
contratação pretendida; 

b) observar os comandos dos artigos 16 e 17 da 
Lei de responsabilidade Fiscal; 

c) Rever os dados constantes na planilha 
orçamentária; 
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d) Normatizar, de maneira clara, a participação de 
licitantes que não sejam as próprias construtoras; 

e) Excluir a preferência de que as licitantes reali-
zem a obra com recursos próprios;

f) Excluir o impedimento à participação de empresas 
em recuperação judicial, possibilitando a apresenta-
ção de certidão positiva, requisitando a documen-
tação a ela relacionada, que comprove seu regular 
trâmite e viabilidade econômico-financeira; e 

g) Estabelecer os critérios de aceitabilidade dos 
preços. 

Deve também promover cuidadosa e ampla revi-
são de todos os demais itens do ato convocató-
rio relacionados. 

A Administração deve atentar, depois, para a de-
vida republicação do edital, nos termos reclama-
dos pelo artigo 21, § 4º, da Lei 8.666/93. 

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os 
autos eletronicamente.

_____________________________

12 “... pertinente ressaltar que conquanto esse mo-
delo de contratação possua algumas semelhanças 
com a Parceria Público-Privada (PPP) sob a forma de 
‘concessão administrativa’, regida pela Lei Federal 
n° 11.079/2004, com ela não se confunde, já que 
a PPP requer que o parceiro privado, após a con-
clusão da obra, preste algum tipo de serviço para 
a Administração Pública, enquanto na “locação 
sob medida” o contratado, findada a realização da 
obra, permanece apenas como locador do bem. Fei-
tas essas considerações, nesse diapasão, oportuno 
enfatizar que a verificação dos preços praticados no 
mercado constitui prática a ser realizada em toda 
e qualquer aquisição efetuada pelo Poder Público, 
seja pelo regime da Lei Federal n° 8.666/93, seja por 
meio de RDC, e que, no caso particular da efetivação 
de ‘locação sob encomenda’, deve, ainda, contem-
plar a avaliação da efetiva vantagem econômica da 
conjunção do serviço de locação com o de execu-
ção indireta de obra. Sobre esse ponto, permito-me 
ponderar acerca da dificuldade que poderá advir, 
no caso concreto, para a avaliação da economicida-
de e do interesse público na utilização dessa espécie 
de contratação, porquanto demandará a realização 
de um acurado estudo que demonstre qual a des-
tinação, importância e imprescindibilidade do bem 
pretendido pela Administração, assim como a com-
provação de que a ‘locação sob medida’, de fato, 

mostrase, inquestionavelmente, mais eficiente e 
vantajosa economicamente para a Administração 
suprir a demanda em questão. Ainda, contribui 
para o embaraço à mensuração da adequação do 
tipo de contratação acima referido a possibilidade 
de vigência prolongada, como dito alhures, o que 
exigirá um esforço hercúleo por parte da Adminis-
tração para fazer uma ajustada projeção futura de 
sua execução. Note-se, ademais, que a celebração 
de contratos com amplo prazo de vigência sinaliza 
para a contrariedade aos princípios de planejamen-
to e de responsabilidade na gestão fiscal, preconi-
zados no art. 1°, § 1°, da LRF, além de poder implicar 
empecilho ao apropriado atendimento às determi-
nações assinaladas nos arts. 15 a 17 desse mesmo 
diploma legal. Dessa forma, tendo em perspectiva 
os entraves acima relatados, e as possíveis violações 
que pode acarretar à economicidade, ao acertado 
planejamento e responsável gestão fiscal de que 
trata a LRF e ao interesse público, penso que a ‘loca-
ção sob medida’ não se apresenta como modelo de 
contratação razoável, e, portanto, aconselhável.”

13 “54-A- Na locação não residencial de imóvel 
urbano na qual o locador procede à prévia aqui-
sição, construção ou substancial reforma, por si 
mesmo ou por terceiros, do imóvel então espe-
cificado pelo pretendente à locação, a fim de 
que seja a este locado por prazo determinado, 
prevalecerão as condições livremente pactuadas 
no contrato respectivo e as disposições procedi-
mentais previstas nesta Lei”. (Lei nº 12.774/12) 

14 “47-A -A administração pública poderá firmar 
contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos 
quais o locador realiza prévia aquisição, construção 
ou reforma substancial, com ou sem aparelhamen-
to de bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem 
especificado pela administração. § 1o A contrata-
ção referida no caput sujeita-se à mesma disciplina 
de dispensa e inexigibilidade de licitação aplicável 
às locações comuns. § 2o A contratação referida no 
caput poderá prever a reversão dos bens à adminis-
tração pública ao final da locação, desde que esta-
belecida no contrato. § 3o O valor da locação a que 
se refere o caput não poderá exceder, ao mês, 1% 
(um por cento) do valor do bem locado.” 

15 Contratos Built To Suit–2ª edição– 2015 – Edi-
tora Almedina Brasil, fls. 20/22 e 90. 

16 GONÇALVES, Alexandre Tadeu Navarro Perei-
ra. Tributação das Operações Imobiliárias. Quar-
tier Latin, 2007, p. 73-75. 
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17 SILVEIRA, Rodrigo Maito da. A Tributação no setor 
de Construção Civil. In:Construção Civil e Direito. Ca-
pítulo V. São Paulo: Lex Magister, 2011, p.153. 18 Sob 
a relatoria do eminente Conselheiro Dimas Eduardo 
Ramalho - Licitação e contrato julgados irregulares 
pela Colenda Segunda Câmara, sessão de 24-06-14. 

19 Sob a relatoria do eminente Conselheiro Re-
nato Martins Costa - Representações e contrato 
ainda em trâmite nesta Corte. 

20 http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solu-
coes-tecnicas/23/artigo276220-2.aspx

21 Código eletrônico para localização na página 
do TCU na Internet: AC-1301-19/13-P.

22 Código Civil Brasileiro – Lei nº 10.406/2002. 
Artigo 1.225 – São direitos reais: I – a proprie-
dade; II – a superfície; III - as servidões; IV - o 
usufruto; V - o uso; VI - a habitação; VII - o direi-
to do promitente comprador do imóvel; VIII - o 
penhor; IX - a hipoteca; X - a anticrese. XI - a 
concessão de uso especial para fins de moradia; 
XII – a concessão de direito real de uso.

23 Art. 26. Cabe à Câmara, com a sanção do 
Prefeito, dispor sobre as matérias da compe-
tência do Município e, especialmente: (...) VII 
- autorizar a concessão do direito real de uso 
de bens municipais; IX - autorizar a alienação 
de bens imóveis; (Destacou-se.)

Em suma, a contratação built to suit ou locação 
sob medida é cabível no âmbito das contratações 
públicas. Sua realização depende, como regra, de 
certame licitatório, sendo recomendável a adoção 
da concorrência, caso a complexidade da contrata-
ção não permita a utilização do pregão. 

Ainda, é imprescindível a realização de estudos 
de viabilidade econômico-financeira da contratação 
pretendida.

Por fim, a depender do vulto da contratação e da 
duração da vigência contratual, pode ser obrigató-
ria a observância dos comandos dos artigos 16 e 17 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como prévia 
aprovação do Poder Legislativo. 

nota
(1) https://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/555381.pdf
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PREGãO PRESENCIAL – PROPOSTAS –  
ExEquIBILIDADE – CAuTELAS

trata-se de Pregão Presencial para con-
tratação de levantamento planialtimétrico 
georreferenciado da área destinada à im-
plantação do Parque da Criança e adjacên-
cias. Passada a fase de lances, foi solicitado 
à vencedora que apresentasse a decomposi-
ção dos valores de sua proposta em função 
do baixo valor apresentado, sendo que a área 
técnica responsável entendeu que o valor, 
visto a tecnologia proposta, parece exequí-
vel. o resultado da classificação foi: 1ª colo-
cada - empresa a – r$ 31.000,00; 2ª colocada 
– empresa B – r$ 32.900,00; 3ª colocada – em-
presa C – r$ 139.186,35. valor estimado: r$ 
165.979,01, que não foi divulgado no edital, 
por se tratar de Pregão. observa-se, confor-
me o artigo 48, parágrafo 1º, da Lei de Lici-
tações, detém-se que: a) 70% da média arit-
mética dos valores das propostas superiores 
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 
pela administração, representa r$ 97.430,45, 
visto que a única proposta que é superior a 
50% do orçamento é a da empresa C. b) 70% 
do valor orçado pela administração, repre-
senta r$ 116.185,31 Mesmo assim, a empresa 
C entrou com recurso pela inexequibilidade 
da proposta da empresa a. observa-se ainda 
que não há critérios claros no edital sobre a 
aferição da inexequibilidade das propostas. 
QUeStÃo: devemos aplicar, na literalidade, 
o art. 48, parágrafo 1º, da Lei de Licitações, 
desclassificando as licitantes a e B pela regra 
exposta? ou nos cabe interpretar os outros 
elementos em respeito ao menor preço?

resposta:

Fundamentação legal: 

– Lei nº 10.520/02;

– Lei nº 8.666/93.

A Administração questiona sobre o procedimen-
to a ser adotado diante de pregão presencial em 
que duas das três propostas apresentadas contem-

plam valores expressivamente inferiores ao estima-
do na etapa de planejamento.

Preliminarmente, antes de abordar o mérito da 
dúvida suscitada, cumpre estabelecer a premissa de 
que o pregão presencial mencionado permanece re-
gido subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de modo 
que, em relação a este certame, a Administração 
ainda não aplica a Lei nº 13.303/16.

Dito isso, é preciso recordar que, em respeito ao 
princípio constitucional da economicidade (art. 70 
da Constituição da República), a Administração tem 
o dever de assegurar que suas contratações reflitam 
a melhor relação custo x benefício possível.

É por isso que, mesmo não havendo uma discipli-
na detalhada na Lei de Licitações sobre a pesquisa 
de mercado, a adoção dessa providência na etapa de 
planejamento é essencial para determinar a regulari-
dade da futura licitação e consequente contratação.

Para que a pesquisa de mercado possa cumprir com 
sua finalidade, que é viabilizar o julgamento objetivo e 
isonômico das propostas, permitindo a seleção da me-
lhor oferta, deve a Administração garantir que haja cor-
respondência dos preços obtidos para o objeto licitado.

Não por outro motivo, o Tribunal de Contas da União, 
citado como exemplo, entende que a Administração 
deve se valer das mais variadas fontes de pesquisa para 
estimar o valor da futura contratação, não se limitando a 
orçamentos fornecidos por potenciais interessados:

acórdão 1548/2018-Plenário

A pesquisa de preços para elaboração do orçamen-
to estimativo da licitação não deve se restringir a 
cotações realizadas junto a potenciais fornece-
dores, devendo ser utilizadas outras fontes como 
parâmetro, a exemplo de contratações públicas si-
milares, sistemas referenciais de preços disponíveis, 
pesquisas na internet em sítios especializados e con-
tratos anteriores do próprio órgão. (Destacamos.)

acórdão 718/2018-Plenário 
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A pesquisa de preços para elaboração do orçamen-
to estimativo da licitação não pode ter como único 
foco propostas solicitadas a fornecedores. Ela deve 
priorizar os parâmetros disponíveis no Painel de 
Preços do Portal de Compras do Governo Federal e 
as contratações similares realizadas por entes públi-
cos, em observância à IN-SLTI 5/2014. (Destacamos.)

acórdão 247/2017-Plenário

A realização de pesquisa de preços para elaboração 
de orçamento básico de licitação com respaldo ape-
nas em consulta a empresas privadas não atende 
o art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993, que estabele-
ce que as compras devem balizar-se também pelos 
preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades 
da Administração Pública, os quais, no caso de me-
dicamentos e correlatos, estão disponíveis no Banco 
de Preços em Saúde (BPS) , do Ministério da Saúde, 
entre outros bancos de dados. (Destacamos.)

Diante disso, entende-se que a Administração, 
antes de mais nada, deve avaliar com cautela quais 
foram os parâmetros adotados para estimar o valor 
na etapa de planejamento.

Nessa análise, a Administração deve investigar se a 
pesquisa realizada tomou como base as características 
próprias do objeto que seria licitado, uma vez que o Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo já apontou ir-
regularidade em torno de levantamentos genéricos, sem 
especificações em face da real demanda administrativa:

[Voto]

Segundo a Representada, para chegar a tal mon-
tante, teria realizado pesquisa junto às Câmaras 
Municipais de Limeira, Paulínia e Hortolândia, 
todas vizinhas e de porte compatível.

No entanto, conforme se depreende do documen-
to juntado no Evento 28, o que se denominou 
“pesquisa de preços” são e-mails, que respondem 
de forma genérica, quais são os valores dos con-
tratos celebrados por referidas entidades. Não há 
qualquer tipo de comparação entre as contrata-
ções, sequer quanto às datas de celebração.

Ademais, consoante registrou o representante 
do Ministério Público de Contas, todas as três 
Câmaras Municipais consultadas possuem con-
tratos com a mesma empresa.

Logo, não se identificou neste processado uma 
real pesquisa de mercado, mas sim uma consulta 

informal para tentar justificar preços que já ha-
viam sido previamente definidos.

Também para o Ministério Público de Contas, tal 
consulta não se mostra suficiente para fundamen-
tar e demonstrar a formação do preço estimado:

“(...) Diante disso, constata-se que a metodolo-
gia adotada para a pesquisa de preços não re-
flete os preços correntes de mercado na medida 
em que não contempla orçamentos realizados 
com empresas em atuação no ramo objeto da li-
citação, restringindo-se apenas aos preços prati-
cados em contratos celebrados por outras Câma-
ras, inexistindo qualquer comparação analítica 
dos objetos dessas contratações com o objeto 
ora licitado. De mais a mais, verifica-se que to-
dos os valores informados pelas Câmaras consul-
tadas são referentes a contratos celebrados com 
uma mesma empresa, qual seja, a Consultoria 
Econômica, Contábil e Administrativa Munici-
pal S/S LTDA (CECAM), o que reforça a noção de 
que tal “pesquisa” não reflete uma realidade 
de mercado, mas exclusivamente a realidade de 
preços praticados por citada empresa, a qual, fri-
se-se, também almeja participar do certame ora 
em análise. Desta forma, não há elementos sufi-
cientes no bojo do procedimento licitatório para 
fundamentar a fidedignidade do preço máximo 
considerado pela Administração. A rigor, prosse-
guindo o certame da forma como se encontra, 
há risco de aquisição de produtos com preços su-
periores ao de mercado, em ofensa ao artigo 3º 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e 70, caput da CF/88 
(princípio da economicidade). (...)”

Dessa forma, pretendendo prosseguir com a 
contratação, deverá a Câmara Municipal de 
Americana promover pesquisa de preços idônea, 
que lhe permita ter conhecimento acerca da re-
alidade dos preços de mercado, consultando, 
para tanto, empresas do ramo, mediante dispo-
nibilização de todas as informações necessárias 
a respeito do objeto. (Exame prévio de edital nº 
9960.989.15-0; Sessão de 03/02/16 - Destacamos.)

Se o valor estimado de R$ 165.979,01 decorreu 
de ampla pesquisa realizada junto às mais diversas 
fontes, considerando inclusive resultados de outras 
licitações e contratações públicas em que houve um 
ambiente competitivo, bem como considerou as es-
pecificidades do objeto efetivamente licitado, então, 
a Administração deve redobrar o cuidado no julga-
mento das propostas finais alcançadas na licitação.
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Isso porque, tanto quanto uma contratação ex-
cessiva, uma contratação inexequível também sujei-
ta o interesse público a risco de prejuízos significati-
vos em vista de potenciais atrasos, inadimplementos, 
sucessivos pedidos de recomposição, execução em 
condições inferiores àquelas exigidas, etc.

Para tanto, não se entende possível promover a 
desclassificação imediata das propostas que even-
tualmente estejam com valores abaixo dos parâme-
tros obtidos com a fórmula prevista no art. 48, § 1º, 
“a” e “b”, da Lei de Licitações.

Primeiro, porque não houve previsão no edital 
quanto ao valor estimado pela Administração, nem 
quanto à aplicação do art. 48, § 1º, da Lei de Licitações.

Segundo, porque a presunção de inexequibilida-
de deve ser relativa e não absoluta, de modo que 
haja a abertura de oportunidade para que os lici-
tantes comprovem a viabilidade de fazer frente ao 
objeto licitado pelo valor proposto.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do TCE/SP:

[Voto]

Muito embora parte da doutrina recomende 
ao administrador que se afaste de contendas 
envolvendo a inexequibilidade, fato é que sua 
previsão legal impõe àquele a obrigação de en-
frentá-las, por vezes em condições tortuosas. A 
propósito, transcrevo v. voto proferido pelo E. 
CONSELHEIRO CLÁUDIO FERRAZ DE ALVAREN-
GA, nos autos do TC-031070/026/0816:

“Sobre os critérios de inexequibilidade e acei-
tabilidade, recordo voto que proferi no TC-
000181/003/06, acolhido em sessão de 04-03-08:

Nas modalidades tradicionais de licitação, a ques-
tão da exequibilidade dos preços ofertados é afe-
rida a um só tempo, com o concurso das regras es-
tabelecidas nos artigos 40, X; 43, IV; 44, §3º e 48, 
II c/c §1º, todos da Lei de Licitações e Contratos.

No pregão, a questão ganha relevância pelo fato 
de haver fomento da própria Administração à dis-
puta e consequente redução de preços, cabendo-
-lhe, bem por isso, redobrar cuidados no sentido 
de ver demonstrada a exequibilidade da proposta 
previamente à declaração de vencedor do certame.

A análise da aceitabilidade dos valores ofertados é 
feita em dois momentos distintos, consoante decor-

re do artigo 4º, VII e XI, da Lei 10.520/02: por oca-
sião da abertura das propostas, quando pode haver 
desclassificação somente nas hipóteses em que o 
edital estabelecer valor máximo admissível; após a 
conclusão da fase de lances, momento em que com-
pete à Administração averiguar a exequibilidade do 
lance vencedor da disputa, cotejando-a não só com 
o valor estimado constante dos autos, mas também 
com os valores praticados no mercado, banco de 
dados, pregões similares realizados por outros ór-
gãos, diligências, solicitação da decomposição da 
planilha de custos, dentre outras medidas possíveis.

Se convincente a demonstração do licitante no 
sentido de que, mesmo com o preço reduzido, é 
capaz de executar o contrato e obter alguma van-
tagem, não haveria razão para declarar a proposta 
inexequível. Vê-se que a inversão do ônus da pro-
va, neste caso, revela-se proveitosa para ambas 
as partes. É que se há o dever de a Administração 
buscar a melhor proposta para a consecução do in-
teresse público almejado, haverá, por outro lado, 
de assegurar-se quanto à contratação de proposta 
idônea, no sentido de que possa ser cumprida nos 
exatos termos estabelecidos no contrato.”

Sem embargo do dever de enfrentar o problema 
da inexequibilidade, intentando a contratação 
de proposta idônea, o modo de fazê-lo requer 
do pregoeiro o atendimento de alguns requisi-
tos. Como leciona Marçal Justen Filho:

“Para sumarizar o entendimento adotado acerca 
da inexequibilidade no âmbito do pregão, apresen-
tam-se as seguintes propostas doutrinárias, adota-
das para a hipótese de se reputar cabível desclassifi-
car proposta sob fundamento de inexequibilidade: 

a) O fenômeno da inexequibilidade não é pe-
culiar e exclusivo das licitações processadas se-
gundo a Lei nº 8666 e pode ocorrer também no 
âmbito de propostas e lances apresentados em 
licitação na modalidade pregão;

b) É impossível estabelecer critério único, unifor-
me e padronizado para determinar a inexequi-
bilidade de uma proposta, inclusive no âmbito 
de licitação processada na modalidade pregão; 

c) A decretação da inexequibilidade tem de apurar-
-se caso a caso por parte da Administração, tendo 
em vista as circunstâncias peculiares a cada licitação;

d) A dissociação entre o valor proposto ou ofer-
tado e o constante do orçamento produz pre-
sunção relativa de inexequibilidade; 
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e) A amplitude da diferença entre o valor pro-
posto ou ofertado e o constante do orçamento 
obriga a administração a exigir comprovação 
por parte do particular acerca da viabilidade da 
execução do objeto nas condições ofertadas;

f) Em face da natureza específica do pregão, é 
impossível promover avaliação precisa da inexe-
quibilidade antes do término da fase de lances;

g) Se o lance vencedor do pregão apresentar-
-se como significativamente mais reduzido do 
que o valor do orçamento, incumbirá ao pre-
goeiro exigir do ofertante, antes de encerrar 
a etapa competitiva, comprovação de que 
sua oferta é exequível;

h) No pregão, a comprovação da exequibilida-
de da oferta deverá fazer-se documentalmen-
te, através de planilhas de custos e demonstra-
tivos que evidenciem que o valor ofertado é 
suficiente para cobrir as despesas deferidas no 
art. 48, inc. II, da Lei nº 8.666;

i) Se o licitante não dispuser de informações con-
cretas e confiáveis, deverá reputar-se sua pro-
posta como inexequível, eis que é irrelevante 
para a Lei e para a Administração que o sujeito 
atue com dolo ou com culpa: quem não dispuser 
de informações acerca dos custos necessários a 
executar uma prestação não poderá assegurar 
que sua proposta será exequível;

j) O ato convocatório deverá prever o dever de 
o licitante (ou seu representante) portar infor-
mações acerca dos custos em que incorrerá para 
executar a prestação, aptas e satisfatórias para 
justificar a proposta ou o lance que formular.”

(...)

Inicialmente, sem adentrar no mérito da ine-
xequibilidade das planilhas apresentadas, cuja 
análise só foi procedida, de fato, em relação às 
empresas JLA e GMD, pode-se constatar que o 
modelo do CADTERC foi exigido dos licitantes 
como parâmetro para as planilhas de compo-
sição de custos, sendo a Pregoeira transigente 
em relação à vencedora, já que, o preço por 
ela ofertado, “diferentemente do que ocorreu 
com as demais empresas cujos preços não foram 
aceitos, mostra-se compatível com nossa pes-
quisa de preços e CADTERC”. Ou seja, além de 
insistir na apresentação dos custos sob um mo-
delo específico, o preço total, e não a planilha, 

foi determinante para a declaração de aceitabi-
lidade, podendo-se concluir que a Pregoeira to-
mou a inexequibilidade como presunção abso-
luta, fundamentada no valor final, e não como 
presunção relativa, como apregoa a doutrina e 
a jurisprudência, respeitando-se a distinta ca-
pacidade financeira, administrativa e operacio-
nal de cada empresa em cumprir um contrato, 
mesmo que traga um valor que, a princípio, pa-
reça inexequível. (TC nº 038455/026/09; Sessão 
de 25/02/14 – Destacou-se.)

O TCU, citado como exemplo, igualmente aponta 
para a necessidade de realizar diligência antes de 
desclassificar proposta suspeita de inexequibilidade:

acórdão 1244/2018-Plenário

Antes de ter sua proposta desclassificada por 
inexequibilidade, ao licitante deve ser franque-
ada oportunidade de defendê-la e demonstrar 
sua capacidade de bem executar os serviços, nos 
termos e condições exigidos pelo instrumento 
convocatório. (Destacamos.)

acórdão 1079/2017-Plenário 

A desclassificação de proposta por inexequibi-
lidade deve ser objetivamente demonstrada, a 
partir de critérios previamente publicados, e 
deve ser franqueada oportunidade de o lici-
tante defender sua proposta e demonstrar sua 
capacidade de bem executar os serviços, nos 
termos e condições exigidos pelo instrumento 
convocatório, antes de ter sua proposta des-
classificada. (Destacamos.)

A partir do exposto, responde-se objetivamente 
às questões formuladas:

- A primeira providência da Administração deve 
versar sobre a confirmação da regularidade do valor 
estimado na etapa de planejamento, considerando 
a abrangência da pesquisa e a sua adequação em 
face das especificidades do objeto licitado.

- Se o valor estimado estiver regular, a Admi-
nistração deverá exigir que o licitante detentor da 
menor proposta comprove a sua exequibilidade, 
tendo em vista a expressiva diferença verificada. 
Para tanto, o licitante deve juntar planilhas, no-
tas fiscais, entre outros documentos que entender 
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pertinentes para demonstrar a sua capacidade de 
fazer frente ao objeto licitado pelo valor proposto. 
Havendo dados concretos e robustos sobre a acei-
tabilidade da proposta, a Administração deverá 
classificá-la; do contrário, deverá desclassificá-la.

- Portanto, a presunção de inexequibilidade não 
é absoluta e deve ser enfrentada à luz da realidade 
da própria empresa, razão pela qual não é possível 
a desclassificação sumária do menor preço. É preciso 
a diligência na forma descrita acima.
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PREGãO – ExIGêNCIA IRREGuLAR – AuSêNCIA DE PREjuízO 
– COMPETITIvIDADE PRESERvADA – CONSIDERAÇÕES 

em um pregão de registro de preços para 
aquisição de hortifrutigranjeiro foi solicitado, 
equivocadamente, como requisito de qualifica-
ção técnica o "alvará Sanitário expedido pelo 
órgão de vigilância Sanitária estadual ou Muni-
cipal, da empresa licitante, seja estabelecimento 
industrial ou entreposto, nos termos dos artigos 
4º e 7º da Lei nº 1.283/1950, alterados pela Lei nº 
7.889/1989, em plena validade, indicando o tipo 
de atividade, compatível com o objeto licitado" 
(a referida lei dispõe sobre inspeção sanitária e 
industrial dos produtos de origem animal, e dá 
outras providências). Foram credenciadas 19 em-
presas na abertura do processo e posteriormen-
te suspenso para análise das propostas, quando 
foi constatado pela comissão o equívoco no edi-
tal, tendo em vista que a lei citada não se refe-
re ao objeto do certame. Pergunta: deverá ser 
revogada a fase externa ou continuarmos com 
o andamento do processo, tendo em vista que 
não houve restrição de participação, com a gran-
de demanda de empresas participantes e a ne-
cessidade de contratação do objeto?

resposta:

Fundamentação legal: 

– Lei nº 8.666/1993, arts. 27 a 31, art. 49.

A Administração informa que num pregão para re-
gistro de preços de hortifrutigranjeiros constou exigên-
cia de qualificação técnica inadequada (alvará sanitário 
referente a produto de origem animal). Relata que 19 
empresas foram credenciadas e ratifica a necessidade 
de a contratação se efetivar. Diante disso, questiona 
acerca da possibilidade de dar prosseguimento ao cer-
tame ou se deve haver a anulação da fase externa.

A exigência de alvará sanitário diz respeito à ha-
bilitação jurídica e encontra fundamento no art. 28, 
V, da Lei nº 8.666/93:

Art. 28. A documentação relativa à habilitação 
jurídica, conforme o caso, consistirá em:

[...]

V - decreto de autorização, em se tratando de em-
presa ou sociedade estrangeira em funcionamen-
to no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. (Destacou-se.)

Assim, o alvará sanitário, se exigível, será emiti-
do em conformidade com a atividade exercida. Por 
conta disso, a exigência de alvará sanitário em desa-
cordo com o objeto da licitação é irregular, com po-
tencial de restringir indevidamente a competição, a 
teor do art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observân-
cia do princípio constitucional da isonomia, a se-
leção da proposta mais vantajosa para a adminis-
tração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legali-
dade, da impessoalidade, da moralidade, da igual-
dade, da publicidade, da probidade administrati-
va, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regu-
lamento) (Regulamento) (Regulamento)

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de con-
vocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, in-
clusive nos casos de sociedades cooperativas, e esta-
beleçam preferências ou distinções em razão da na-
turalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrele-
vante para o específico objeto do contrato, ressalva-
do o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º 
da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação 
dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Destacou-se.)

Sendo constatada ilegalidade no instrumento 
convocatório, a regra se forma pelo dever de anular 
o certame, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93:

Art. 49. A autoridade competente para a aprova-
ção do procedimento somente poderá revogar a li-
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citação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado. (Destacou-se.)

Fala-se em regra por que a anulação do certame 
por ilegalidade no edital exige a análise de elementos 
do caso concreto, em especial quanto à efetiva restri-
ção da competitividade e à ocorrência de prejuízo.

No Acórdão nº 2081/2013 – 2ª Câmara do TCU 
entendeu que a ausência de restrição à competiti-
vidade e de prejuízo justificaria a não anulação da 
licitação e do contrato respectivo:

Sumário: REPRESENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. EXIGÊN-
CIA, COMO REQUISITO DE HABILITAÇÃO, DE APRE-
SENTAÇÃO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO DO 
FABRICANTE. EXIGÊNCIA IRREGULAR, COM POTEN-
CIAL DE RESTRINGIR INDEVIDAMENTE A COMPETI-
TIVIDADE DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS 
À CONTRATAÇÃO, NO CASO CONCRETO. REPRE-
SENTAÇÃO PROCEDENTE. CIÊNCIA DA IRREGULARI-
DADE AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

voto

[...]

12. Caracterizada a irregularidade na realização 
de tal exigência, a unidade técnica entende que 
o certame deve ser anulado, com a consequente 
anulação também do contrato dela decorrente, 
nos termos do art. 49, §2º, da Lei 8.666/93.

13. evidentemente, a configuração de irregulari-
dade em um edital não leva necessariamente a 
uma determinação para anulação do certame. É 
preciso avaliar outros aspectos para determinar 
qual é o encaminhamento mais adequado, tendo 
em vista o interesse público, o que não foi feito 
pela unidade técnica na profundidade necessária.

14. Do que foi exposto em relação ao creden-
ciamento, percebe-se que a principal consequ-
ência danosa dessa exigência é potencialmente 
causar uma restrição indevida da competitivida-
de, ante o poder que os fabricantes ganham de 
determinar, em última instância, quem poderá e 
quem não poderá participar da licitação, espe-
cialmente no caso do “credenciamento ad hoc”.

15. Um dos aspectos que devem ser analisados em 
um caso concreto envolvendo tal exigência é se há 
evidências de restrição à competitividade, poten-
cialmente impactando a economicidade da contra-
tação. Esse foi um dos motivos que me levou a de-
terminar que fosse solicitado ao MI, na oitiva, que 
prestasse informações “quanto ao número de em-
presas participantes do pregão eletrônico 22/2012 
e sobre os preços ofertados por cada uma delas”.

16. A SecexPrevi afirmou que não seria possível 
aferir a competitividade do certame, pois o MI só 
encaminhou o documento de “aceitação de pro-
postas”, e “com base somente nestas informações, 
não é possível concluir que houve competitividade 
no certame, pois os valores das propostas estão 
muito díspares entre si e não há informações sobre 
os lances efetuados” (peça 22, item 47)

17. Essas informações podem ser obtidas direta-
mente mediante consulta ao sítio Comprasnet 
(www.comprasnet.gov.br). Tal consulta indica 
que foram seis as empresas participantes para os 
itens do Grupo 1 da licitação e duas empresas 
para os itens do Grupo 2 e que, quanto ao nú-
mero de lances, ele foi significativo para alguns 
itens e para outros não. não é tarefa simples 
avaliar qual número de empresas seria suficien-
te para caracterizar uma “competitividade ade-
quada” no caso concreto e se uma determinada 
exigência indevida restringiu efetivamente po-
tenciais interessados a participar da licitação. 
entretanto, alguns fatores podem ser conside-
rados para se fazer essa avaliação.

18. Conforme consulta feita ao Comprasnet, 
constata-se que nenhuma das impugnações fei-
tas ao edital teve relação com a questão que ora 
se discute. normalmente, no caso de exigências 
com forte conteúdo restritivo, possíveis interes-
sados as questionam. Relevante destacar que 
nem mesmo a representante, Dady Ilha Soluções 
Integradas Ltda., apresentou impugnação ao 
edital em relação a essa exigência. Ressalte-se 
que a representante, inclusive, venceu os itens 
do Grupo 2 da licitação, cumprindo o subitem 
12.5.1 do edital relativamente a tais itens.

19.  Também não há qualquer notícia nos autos 
indicando que os fabricantes dos equipamentos 
utilizados para a prestação dos serviços estariam 
a impor restrições à realização do credencia-
mento, de forma a limitar o número de possíveis 
participantes na licitação.
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20. Em relação ao Grupo 1 da licitação, com seis 
empresas participantes, que representava mais 
de 80% do valor da contratação, o valor obtido 
(R$ 2.017.440,00) foi cerca de 15% inferior ao 
que havia sido estimado pela administração (R$ 
2.362.080,00). Em relação ao Grupo 2, cuja ven-
cedora foi a representante e que contou apenas 
com mais uma empresa participante, o valor con-
tratado foi idêntico ao estimado (R$ 432.000,00).

21. Ainda em relação a preços, no Grupo 1 o valor 
ofertado pela empresa contratada, H Print Repro-
grafia e Automação de Escritório Ltda., foi de R$ 
2.017.440,00, apenas 0,08% superior ao que ha-
via sido proposto pela Dady Ilha – R$ 2.015.858,28, 
proposta recusada pelo pregoeiro uma vez que a 
empresa não atendeu o subitem 12.5.1 do edital. A 
desclassificação dessa última empresa, portanto, não 
trouxe prejuízos financeiros para a administração.

22. dessa forma, verifica-se a ausência de ele-
mentos que sinalizem para uma efetiva restri-
ção da competitividade da licitação, nem evi-
dências de que os preços obtidos no certame 
não tenham sido adequados.

23. a determinação para anulação de um certame 
licitatório, notadamente quando já há contrato 
em vigor, é medida que deve ser cuidadosamente 
avaliada, ante os impactos que causam na admi-
nistração, uma vez que geram custos administra-
tivos adicionais, privam o órgão de contar com os 
serviços por um determinado tempo e/ou exigem 
que se façam contratações emergenciais (nor-
malmente mais caras). Neste caso, em que pese a 
irregularidade caracterizada, ante a ausência de 
evidências de que a contratação tenha sido des-
vantajosa para a administração, considero que 
determinar a anulação da licitação e do contrato 
dela decorrente não é a medida mais adequada, 
tendo em vista o interesse público.

24. A unidade técnica entende que não se deve 
aceitar o argumento utilizado pelo Ministério 
da Integração Nacional de que a anulação do 
contrato traria prejuízos ao órgão, pois alega 
que se o ministério se apressou em celebrar o 
contrato, mesmo diante dos questionamentos 
existentes, assumiu os riscos de fazê-lo. Também 
afirma que “o rito das representações relativas 
a processos licitatórios no TCU é célere. Assim 
sendo, aguardar a solução da controvérsia por 
esta Corte de Contas não importaria prejuízo 
relevante às atividades da administração”.

25. No que tange à celeridade no exame dos 
processos que envolvem medidas cautelares, de 
fato, este é um aspecto via de regra observado 
por este Tribunal. Neste caso concreto, entretan-
to, a celeridade ficou comprometida, uma vez 
que a unidade técnica só encaminhou a instru-
ção com a análise das oitivas mais de quatro me-
ses após ter recebido as respectivas respostas.

26. É verdade que a administração “assumiu o ris-
co” de celebrar o contrato, ciente da eventual irre-
gularidade que estava sendo apurada no Tribunal, 
uma vez que já tinha recebido o ofício de oitiva. 
Destaque-se que não havia óbice de caráter jurí-
dico para que a administração assim procedesse, 
visto que o Tribunal não tinha adotado qualquer 
medida no sentido de suspender a licitação. Con-
forme destaquei no despacho em que determinei 
a realização da oitiva, negando a concessão da 
cautelar inicialmente defendida pela unidade téc-
nica, cabia “às autoridades licitantes competentes, 
cientes dos questionamentos existentes neste pro-
cesso e de suas obrigações como responsáveis pela 
boa e regular aplicação dos recursos públicos, ava-
liar que medidas deverão ser tomadas”. No caso 
presente, os gestores do MI decidiram celebrar o 
contrato já em 16/11/2012, tendo de fato assumi-
do os riscos de terem eventualmente o contrato 
anulado e até mesmo de sofrerem sanções em ra-
zão da irregularidade contida no certame.

27. Pelos motivos expostos anteriormente, en-
tendo não ser o caso de determinar a anulação 
da licitação e de contrato. Quanto à possível 
apenação, a própria unidade técnica sequer le-
vantou essa possibilidade, apesar de ter entendi-
do que a irregularidade se revestia de gravidade 
a ponto de levar à anulação da licitação.

28. Considero também não ser o caso de se fazer a 
audiência dos responsáveis pela inclusão da cláu-
sula irregular no edital, para fins de eventual ape-
nação. não se configurou um propósito de restrin-
gir a competitividade do certame, de beneficiar 
alguma empresa e também não se detectou que 
tal exigência tenha gerado prejuízos concretos à 
contratação realizada. Em razão de tais circunstân-
cias, entendo suficiente que se dê ciência ao órgão 
da irregularidade detectada. (Destacou-se.)

Assim, em determinadas situações, a anulação do 
ato viciado causa mais prejuízos ao interesse público 
envolvido do que sua manutenção e regular produção 
de efeitos. Verificada a ausência de dano, é possível 
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aplicar o princípio pas de nulité sans grief (não há nuli-
dade sem dano), conforme lição de Marçal Justen Filho:

12) Princípio do prejuízo (proporcionalidade)

Daí por que se afirma que a invalidação do contrato 
se orienta pelo princípio do prejuízo – vale dizer, 
aplica-se o princípio da proporcionalidade, para 
identificar a solução menos onerosa para os interes-
ses fundamentais. Na ausência de prejuízo a ditos 
interesses, não deve ocorrer a invalidação.(1)

No plano jurisprudencial, o Tribunal de Contas 
da União, aqui colacionado a título referencial, ma-
nifestou-se como segue na seguinte passagem do 
Acórdão nº 354/2008 – Plenário:

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO DE SERVIÇO SO-
CIAL AUTÔNOMO. ALTO PREÇO PARA AQUI-
SIÇÃO DO EDITAL. NÃO-VINCULAÇÃO DAS 
PROPOSTAS DOS LICITANTES ÀS PLANILHAS 
CONSTANTES DO EDITAL. CRITÉRIO DE ACEI-
TABILIDADE DE PREÇOS QUE DESCLASSIFICA 
PROPOSTAS EXEQÜÍVEIS. EXIGÊNCIA DE QUE 
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA TE-
NHA VÍNCULO POR MAIS DE QUATRO MESES. 
EXIGÊNCIAS DE BALANÇOS PATRIMONIAIS AN-
TERIORES AO ÚLTIMO EXERCÍCIO. EXIGÊNCIA 
DE CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO DOS 
RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA. PUBLICAÇÃO 
TARDIA E INEFICAZ DO AVISO DE ALTERAÇÃO. 
MANUTENÇÃO DO SIGILO DO ORÇAMENTO 
DE REFERÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS 
ESCLARECIMENTOS OFERECIDOS PELOS GESTO-
RES. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO.

1. O estabelecimento de limite mínimo para as 
propostas de preços, mediante fórmula mate-
mática de cálculo ou outro meio qualquer, viola 
frontalmente o princípio da vedação de fixação 

de limite mínimo para a proposta, expressamente 
estatuído no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993.

2. não se observando dano à licitação provoca-
da por disposição editalícia considerada ilegal, 
torna-se aplicável o princípio do pas de nullité 
sans grief, recepcionado pela Constituição Fede-
ral por via do princípio da eficiência administra-
tiva por ela estatuído.

[...]

12. a irregularidade, pela sua flagrante ilegalidade 
e poder de infligir dano ao erário, poderia de fato 
ensejar à anulação do certame. no entanto, preo-
cupado em aplicar o princípio do pas de nulité sans 
grief, como forma de preservar o quanto possível 
o andamento normal da atividade administrativa, 
apurei, por minha assessoria que, felizmente, ne-
nhuma das propostas foi eliminada pela aplicação 
da fórmula irregular prevista no edital, sendo assim 
suficiente determinar ao [...] que, doravante, ao 
fixar critérios de aceitabilidade de preços, observe 
estritamente o princípio legal da vedação do esta-
belecimento de limite mínimo, ressalvada apenas a 
inexeqüibilidade da proposta. (Destacou-se.)

No caso concreto, segundo a narrativa da Adminis-
tração, tudo leva a crer pela possibilidade de aplicar 
tal princípio, primeiro por que não houve qualquer 
pedido de esclarecimento à inconsistência existente 
no edital. Além disso, não se identifica restrição à 
competitividade ou outro prejuízo ao interesse pú-
blico. Na verdade, a anulação com a consequente re-
petição do certame pode implicar em medida mais 
prejudicial ao interesse público, ante os gastos decor-
rentes e o atraso na aquisição necessária.

É a partir desse cenário que a Administração deve 
decidir entre a anulação e manutenção do certame.

nota
(1)JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15. ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 858.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o contrato refe-
rido no § 8º do art. 37 da Constituição Federal, 
denominado“contrato de desempenho”, no âmbito 
da administração pública federal direta de qualquer 
dos Poderes da União e das autarquias e fundações 
públicas federais.

Art. 2º Contrato de desempenho é o acordo ce-
lebrado entre o órgão ou entidade supervisora e o 
órgão ou entidade supervisionada, por meio de seus 
administradores, para o estabelecimento de metas 
de desempenho do supervisionado, com os respecti-
vos prazos de execução e indicadores de qualidade, 
tendo como contrapartida a concessão de flexibili-
dades ou autonomias especiais.

§ 1º Meta de desempenho é o nível desejado 
de atividade ou resultado, estipulada de forma 
mensurável e objetiva para determinado perío-
do.

§ 2º Indicador de qualidade é o referencial utili-
zado para avaliar o desempenho do supervisio-
nado.

§ 3º As flexibilidades e as autonomias especiais 
referidas no caput deste artigo podem compre-
ender a ampliação da autonomia gerencial, or-
çamentária e financeira do supervisionado.

Art. 3º O contrato de desempenho constitui, para 
o supervisor, forma de autovinculação e, para o su-
pervisionado, condição para a fruição das flexibili-
dades ou autonomias especiais.

Art. 4º Os chefes dos Poderes, por atos normati-
vos próprios, definirão:

LEI Nº 13.934, DE 11 DE DEzEMBRO DE 2019 

regulamenta o contrato referIdo no § 8º do art. 37 da constItuIção 
federal, denomInado “contrato de desempenho”, no âmbIto da  
admInIstração públIca federal dIreta de qualquer dos  
poderes da unIão e das autarquIas e fundações  
públIcas federaIs. 

I - os órgãos ou entidades supervisores respon-
sáveis por analisar, aprovar e assinar o contrato;

II - os requisitos gerenciais e demais critérios téc-
nicos a serem observados para celebrar o contra-
to de desempenho.

Art. 5º O contrato de desempenho tem como 
objetivo fundamental a promoção da melhoria do 
desempenho do supervisionado, visando especial-
mente a:

I - aperfeiçoar o acompanhamento e o controle 
de resultados da gestão pública, mediante ins-
trumento caracterizado por consensualidade, 
objetividade, responsabilidade e transparência;

II - compatibilizar as atividades do supervisio-
nado com as políticas públicas e os programas 
governamentais;

III - facilitar o controle social sobre a atividade 
administrativa;

IV - estabelecer indicadores objetivos para o 
controle de resultados e o aperfeiçoamento das 
relações de cooperação e supervisão;

V - fixar a responsabilidade de dirigentes quanto 
aos resultados;

VI - promover o desenvolvimento e a implanta-
ção de modelos de gestão flexíveis, vinculados 
ao desempenho e propiciadores de envolvimen-
to efetivo dos agentes e dos dirigentes na ob-
tenção de melhorias contínuas da qualidadedos 
serviços prestados à comunidade.

Art. 6º O contrato de desempenho poderá confe-
rir ao supervisionado, pelo período de sua vigência, 
as seguintes flexibilidades e autonomias especiais, 
sem prejuízo de outras previstas em lei ou decreto:
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I - definição de estrutura regimental, sem au-
mento de despesas, conforme os limites e as 
condições estabelecidos em regulamento;

II - ampliação de autonomia administrativa 
quanto a limites e delegações relativos a:

a) celebração de contratos;

b) estabelecimento de limites específicos para 
despesas de pequeno vulto;

c) autorização para formação de banco de horas.

Art. 7º O contrato de desempenho deverá conter, 
entre outras, cláusulas que estabeleçam:

I - metas de desempenho, prazos de consecução 
e respectivos indicadores de avaliação;

II - estimativa dos recursos orçamentários e cro-
nograma de desembolso dos recursos financei-
ros necessários à execução das ações pactuadas, 
referentes a toda a vigência do contrato;

III - obrigações e responsabilidades do super-
visionado e do supervisor em relação às metas 
definidas;

IV - flexibilidades e autonomias especiais confe-
ridas ao supervisionado;

V - sistemática de acompanhamento e contro-
le, contendo critérios, parâmetros e indicado-
res a serem considerados na avaliação do de-
sempenho;

VI - penalidades aplicáveis aos responsáveis, em 
caso de falta pessoal que provoque descumpri-
mento injustificado do contrato;

VII - condições para revisão, prorrogação, reno-
vação, suspensão e rescisão do contrato;

VIII - prazo de vigência, não superior a 5 (cinco) 
anos nem inferior a 1 (um) ano.

Parágrafo único. O supervisionado deve:

I - publicar o extrato do contrato em órgão ofi-
cial, sendo a publicação condição indispensável 
para a eficácia do contrato;

II - promover ampla e integral divulgação do 
contrato por meio eletrônico.

Art. 8º Constituem obrigações dos administrado-
res do supervisionado:

I - promover a revisão dos processos internos 
para sua adequação ao regime especial de flexi-
bilidades e autonomias, com definição de meca-
nismos de controle interno;

II - alcançar as metas e cumprir as obrigações es-
tabelecidas, nos respectivos prazos.

Art. 9º Constituem obrigações dos administrado-
res do supervisor:

I - estruturar procedimentos internos de geren-
ciamento do contrato de desempenho e acom-
panhar e avaliar os resultados, de acordo com os 
prazos, os indicadores e as metas de desempe-
nho pactuados;

II - (VETADO);

III - dar orientação técnica ao supervisionado nos 
processos de prestação de contas.

Art. 10. O não atingimento de metas interme-
diárias, comprovado objetivamente, dá ensejo, me-
diante ato motivado, à suspensão do contrato e da 
fruição das flexibilidades e autonomias especiais, 
enquanto não houver recuperação do desempenho 
ou repactuação das metas.

Art. 11. O contrato poderá ser rescindido por 
acordo entre as partes ou por ato do supervisor nas 
hipóteses de insuficiência injustificada do desempe-
nho do supervisionado ou de descumprimento rei-
terado das cláusulas contratuais.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor após decorridos 
180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.

Brasília, 11 de dezembro de 2019; 198º  da Inde-
pendência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 
12.12.2019
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o PreSidente da rePÚBLiCa , no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV 
e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista 
o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

deCreta:

Art. 1º O Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º ...................................................................

XIV - regime de empreitada por preço global - 
quando se contrata a execução da obra ou do servi-
ço por preço certo e total;

XV - regime de empreitada integral - quando se 
contrata um empreendimento em sua integralidade, 
compreendidas todas as etapas das obras, serviços e 
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da 
contratada até a sua entrega ao contratante em condi-
ções de entrada em operação, atendidos os requisitos 
técnicos e legais para sua utilização em condições de se-
gurança estrutural e operacional e com as característi-
cas adequadas às finalidades para que foi contratada; e

XVI- análise paramétrica do orçamento - método 
de aferição de orçamento de obra ou de etapa realiza-
da com a utilização de estimativas de valores de custos 
de obras com características semelhantes.” (NR)

“Art. 17. ..................................................................

§ 3º Na avaliação do orçamento de referência 
dos projetos de obras e de serviços de engenharia 
com valores de repasse inferiores a R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais), o concedente 
ou o mandatário poderá utilizar a análise paramé-
trica do orçamento para aferição do valor do em-
preendimento ou de sua fração.

DECRETO Nº 10.132, DE 25 DE NOvEMBRO DE 2019

altera o decreto nº 7.983, de 8 de abrIl de 2013, que estabelece regras e crItérIos 
para elaboração do orçamento de referêncIa de obras e servIços de engenharIa, 
contratados e executados com recursos dos orçamentos da unIão.

§ 4º A análise paramétrica do orçamento de re-
ferência será feita com base em parâmetros obtidos 
em banco de dados de obras ou de serviços simila-
res, respeitadas as especificidades locais e observará:

I - a data de referência do custo dos indicadores 
atualizada;

II - o valor do indicador, que será segregado das 
demais despesas que compõem o preço, como o BDI; e

III - a localização geográfica em que será executada a 
obra ou o serviço de engenharia, e outras características 
suficientes para garantir, em cada tipologia de obra, a simi-
laridade com aquelas utilizadas para cálculo do parâmetro.

§ 5º Na hipótese do serviço ou da etapa materialmen-
te relevante da obra ou da etapa analisada não ser seme-
lhante àquelas que geraram os índices e os indicadores 
adotados, a análise paramétrica do orçamento será com-
plementada pela análise dos custos unitários.” (NR)

“Art. 17-A. A utilização de bancos de dados de 
obras ou de serviços similares para os fins do disposto 
no § 4º do art. 17 como fonte de parâmetros para or-
çamentos ou outras questões relativas à análise para-
métrica serão disciplinadas em ato conjunto do Secre-
tário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia e do Secretário-Exe-
cutivo da Controladoria-Geral da União.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 25 de novembro de 2019; 198º da Inde-
pendência e 131º da República.

Jair MeSSiaS BoLSonaro

Marcelo Pacheco dos Guaranys

Wagner de Campos Rosário



ÍndiCe CumulativoÍndiCe Cumulativo



98  .  Governet®  |  A RevistA do AdministRAdoR Público

Índice cumulativo

Boletim de licitações e contratos  | Janeiro de 2020

artIgos e pareceres

Jan 2020, p. 12 artIgo Extinção da concessão e suas consequências jurídicas na doutrina brasileira 
– José Maria Pinheiro Madeira

Jan 2020, p. 30 artIgo Particularidades das contratações de pesquisa e desenvolvimento por parte da Admi-
nistração – Juliana da Silva Ribeiro Gomes Chediek, Eduardo Biserra Rocha 

Jan 2020, p. 38 artIgo Uma evolução do planejamento das contratações – Angelina Leonez

decIsões dos trIbunaIs

Jan 2020, p. 44 decIsão dos  
trIbunaIs

Tribunal de Contas da União – Inexistência de regras objetivas acerca do nú-
mero de fornecedores e da forma de seleção no caso de dispensa de licitação

Jan 2020, p. 59 decIsão dos  
trIbunaIs

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Vedada a participação de 
consórcios em licitações cujo objeto seja comum, simples e de pequena monta

Jan 2020, p. 65 decIsão dos  
trIbunaIs

Tribunal de Contas do Estado do Paraná – A Administração Pública deve res-
peitar a ordem cronológica dos pagamentos

Jan 2020, p. 68 decIsão dos  
trIbunaIs

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – A ausência de expressa previ-
são contratual não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora

eMentárIo

Jan 2020, p. 72 eMentárIo Exigência de preços – Desclassificação de propostas – Presunção de  
legitimidade

Jan 2020, p. 72 eMentárIo Detalhamento da proposta – Impossibilidade de diligência – Vinculação ao 
instrumento convocatório 

dúVIdas dos assInantes

Jan 2020, p. 74 dúVIdas dos 
assInantes

Bem particular – Comodato em favor da Administração – Permanência no 
imóvel após prazo definido – Consequências

Jan 2020, p. 77 dúVIdas dos 
assInantes Contrato – Locação sob medida – Requisitos legais – Modalidade

Jan 2020, p. 84 dúVIdas dos 
assInantes Pregão presencial – Propostas – Exequibilidade – Cautelas

Jan 2020, p. 89 dúVIdas dos 
assInantes

Pregão – Exigência irregular – Ausência de prejuízo – Competitividade preser-
vada – Considerações
legIslação especIalIzada

Jan 2020, p. 94 legIslação 
especIalIzada

Lei nº 13.934, de 11 de dezembro de 2019 – Regulamenta o contrato referido 
no § 8º do art. 37 da Constituição Federal, denominado “contrato de desem-
penho”, no âmbito da administração pública federal direta de qualquer dos 
Poderes da União e das autarquias e fundações públicas federais.  

Jan 2020, p. 96 legIslação 
especIalIzada

Decreto Nº 10.132, de 25 de novembro de 2019 – Altera o decreto nº 7.983, 
de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do 
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e 
executados com recursos dos orçamentos da união. 





goVernet® edItora ltda.

Rua Henrique Itiberê da Cunha, 860 – 80520-120
Curitiba – Paraná – Brasil

Tel.: (41) 3338-7328
www.governet.com.br – governet@governet.com.br

goVernet® edItora ltda.

Rua Henrique Itiberê da Cunha, 860 – 80520-120
Curitiba – Paraná – Brasil

Tel.: (41) 3338-7328
www.governet.com.br – governet@governet.com.br

goVernet® edItora ltda.

Rua Henrique Itiberê da Cunha, 860 – 80520-120
Curitiba – Paraná – Brasil

Tel.: (41) 3338-7328
www.governet.com.br – governet@governet.com.br

goVernet® edItora ltda.

Rua Henrique Itiberê da Cunha, 860 – 80520-120
Curitiba – Paraná – Brasil

Tel.: (41) 3338-7328
www.governet.com.br – governet@governet.com.br

Governet Editora Ltda.
Rua Henrique Itiberê da Cunha, 860

80520 120   -  Curitiba  -  Paraná
(41) 3338 7328 

governet@governet.com.br


