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1. Considerações Iniciais 
1.1 Sobre o Serviço de Consultoria  
 

Segundo o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 
Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017, a 
consultoria  

é a atividade típica de auditoria interna governamental que consiste em 
assessoramento, aconselhamento e serviços relacionados, prestados em decorrência 



 de solicitação específica do órgão ou entidade da Administração Pública Federal, 
cuja natureza e escopo são acordados previamente e que se destinam a adicionar 
valor e a aperfeiçoar os processos de governança, de gerenciamento de riscos e a 
implementação de controles internos na organização, sem que o auditor interno 
governamental assuma qualquer responsabilidade que seja da administração da 
Unidade Auditada. 

 
As finalidades deste tipo de serviço são agregar valor à organização e melhorar os seus 

processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, de forma condizente com os 
valores, as estratégias e os objetivos da Unidade Auditada, sem que o auditor interno governamental 
assuma qualquer responsabilidade que seja da administração. 

Especificamente sobre os serviços de assessoramento e aconselhamento, assim dispõe o 
Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 
Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa SFC/CGU n° 8, de 6 de dezembro de /2017: 

 
caracterizam-se pela proposição de orientações em resposta a questões formuladas 
pela gestão. Podem decorrer de mudanças de cenário (externo e/ou interno) das 
organizações. Tais serviços não se destinam a responder questionamentos que 
ensejem pedidos de autorização ou de aprovação, como “posso fazer? ” e “sim ou 
não? ”, pois a tomada de decisão é competência exclusiva do gestor, devendo essa 
atividade ser mais uma fonte de informações a subsidiar sua decisão. 
 

Logo, é no sentido de oferecer orientação para aumentar a eficiência e a segurança de um 
determinado processo de trabalho e medidas para aprimorar o processo de governança organizacional 
que se promove a análise dos controles internos incidentes sobre a questão em tese suscitada pela 
Autoridade Solicitante à luz da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, até mesmo como 
forma de auxiliar o exercício de supervisão ministerial na esteira da diretriz exarada pelo Exmº Senhor 
Ministro de Estado da Defesa contida no Memorando n° 140/CH GAB MD/GM-MD (SEI 
nº  1463683). 
 
1.2 Admissibilidade 
 

O Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 
Poder Executivo Federal elenca algumas condições para a prestação de assessoramento, ora 
analisadas em espécie: 



  
1.2.1 A demanda efetuada pela alta administração? 

 
Trata-se de demanda formulada por autoridade ocupante de posição estratégica na estrutura 

organizacional do Ministério da Defesa, que integra o conceito de alta administração. 
 

1.2.2 A seleção de trabalhos de consultoria foi feita de acordo com a magnitude dos riscos 
associados aos objetos desses serviços?  
 
 A atividade de logística pública, genericamente considerada, é ensejadora de riscos 
expressivos, conforme tipologia descrita na Instrução Normativa MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 
2016: há incidência de ricos de natureza operacional, por envolver processos de trabalho 
transorganizacionais e extensão no tempo que pode ultrapassar os 60 meses, com rotatividade de 
profissionais em seu curso e amplas inovações normativas; de imagem/reputação do órgão, visto 
serem processos de trabalho  sujeitos ao controle social e sobre os quais frequentemente noticiam-se 
fraudes; riscos legais, haja vista a extensa e complexão legislação que disciplina as compras públicas, 
o orçamento e a própria interpretação do alcance e do sentido das normas; e, por fim, riscos de 
natureza financeira/orçamentária, posto que envolvem atos de alocação e dispêndio de recursos 
financeiros. 
 
1.2.3 Os potenciais resultados desses trabalhos contribuem para a melhoria dos processos de 
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada? 
 
 Entende-se que ao aperfeiçoar os mecanismos de controle interno incidentes sobre a atividade 
de logística pública e, assim, contribuir para que os objetivos da área meio sejam alcançados, o 
resultado do presente trabalho de consultoria será capaz de gerar valor para o Ministério da Defesa. 
 
1.2.4 Os auditores internos governamentais possuem conhecimento, habilidades ou outras 
competências necessárias à realização do serviço de consultoria? 
 
 Trata-se de consulta de média complexidade, versando sobre controles internos incidentes 
sobre atividade de contratação pública, conhecimento coberto pelos auditores internos 



 governamentais em exercício neste Órgão Setorial do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal. 
 
1.2.5 Os serviços de consultoria propostos poderão gerar potenciais prejuízos à autonomia 
técnica da UAIG ou à objetividade do auditor? 
 
 Tratando-se de consulta em tese, por meio da qual se exclui expressamente qualquer assunção 
de riscos ou responsabilidades pelo auditor, não se vislumbra prejuízo à independência ou à 
objetividade. 
 
1.2.6 Considerações acerca do custo do trabalho de consultoria em relação aos potenciais 
benefícios 
 
 No caso em tela, por se tratar de matéria pacificada na Corte de Contas Federal, a apreciação 
de custos envolve apenas a alocação de horas de trabalho de servidores lotados na Secretaria de 
Controle Interno, inexistindo custos com testes, diligências e/ou trabalhos de campo, sendo o ônus 
plenamente suportável diante dos benefícios de geração de valor envolvidos. 
 
1.2.7 Considerações acerca da capacidade operacional da Unidade de Auditoria Interna 
Governamental 
 
 Há previsão de prestação de serviços de assessoramento e aconselhamento no Instrumento de 
Planejamento desta Gerência, de forma que há disponibilidade de força de trabalho para executar a 
tarefa sem prejuízo das demais. 
 
2. Objeto da Consulta 
 

Sendo admissível a prestação do serviço de assessoramento/aconselhamento, passa-se a tratar 
do seu objeto. Além de tratativas preparatórias (por e-mail e presencialmente), o Memorando n° 
13/COEMA/GESEG/DESEG/SEORI/SG-MD delimitou o espaço de análise nos seguintes termos: 
 

Tal consulta vem no sentido de obtermos uma orientação de qual a melhor forma, 
sob o enfoque do controle interno, e os principais riscos e atividades de controle 



 associados à adoção da solução de apostilamento, para os problemas recorrentes 
nos contratos de valor estimado e de natureza continuada, com mão de obra de 
dedicação exclusiva, quando houver a necessidade de reforço de dotações 
orçamentárias em razão da variação quantitativa da demanda estimada de 
insumos ou serviços previstos no objeto desses contratos. 
(...) 
Por todo o exposto, solicitamos que a presente consulta seja remetida à CISET/MD 
no intuito de obtermos uma orientação sobre o tratamento mais adequado ao 
prosseguimento desses contratos quando, em sua execução, for detectada a 
necessidade de ultrapassar os quantitativos de um ou mais itens de insumos ou de 
serviços eventuais para o atendimento das demandas diárias do contrato. Nesse 
sentido é que solicitamos a orientação da CISET, em função das seguintes 
possibilidades: 
Elaboração de termos aditivos em seus limites estabelecidos, que nem sempre irão 
atender o aumento de demandas não lineares; 
Aplicação do dispositivo previsto no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, em 
contratos de natureza continuada, quando houver necessidade de reforço de dotações 
orçamentárias, para fazer frente ao aumento de demanda estimada em seu objeto, até 
o limite 100% (cem por cento) do valor atualizado desse contrato; 
Qualquer outra possibilidade que possa ser aplicada conforme orientação do órgão 
de controle. [Os grifos não constam do original.] 

 
 A fim de oferecer à autoridade solicitante orientação sob o enfoque da jurisprudência do 
controle externo, destacando os riscos e limites associados à temática, sintetiza-se a abordagem nos 
dois tópicos lançados a seguir. 
 
3. Orientação 
3.1 Possibilidade de alterações contratuais quantitativas, para além dos limites fixados pelo 
§1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 
 

A Decisão 215/1999, exarada em sede de solução de consulta pela composição Plena do 
Tribunal de Contas da União, produzindo, assim, efeitos normativos, tratou exaustivamente das 
alterações quanti e qualitativas dos contratos: 
 

a) tanto as alterações contratuais quantitativas - que modificam a dimensão 
do objeto - quanto as unilaterais qualitativas - que mantêm intangível o objeto, 



 em natureza e em dimensão, estão sujeitas aos limites preestabelecidos nos 
§§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em face do respeito aos direitos do 
contratado, prescrito no art. 58, I, da mesma Lei, do princípio da 
proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem obrigatoriamente 
fixados em lei;  
b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e 
excepcionalíssimas de contratos de obras e serviços, é facultado à 
Administração ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados os 
princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos 
direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos 
cumulativamente os seguintes pressupostos:  
I - não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos 
oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, 
acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório; 
II - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade 
técnica e econômico-financeira do contratado;  
III - decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não 
previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;  
IV - não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em 
outro de natureza e propósito diversos;  
V - ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à 
otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais 
e econômicos decorrentes;  
VI - demonstrar-se - na motivação do ato que autorizar o aditamento 
contratual que extrapole os limites legais mencionados na alínea "a", supra - 
que as conseqüências da outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de 
nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse 
público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou 
seja gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e 
emergência; 

 
 

Estando sujeitas à natureza cogente do referido julgado, as unidades jurisdicionadas ao 
Tribunal de Contas da União devem observar os seus termos quando promoverem alterações 
contratuais de qualquer natureza. Tanto as quantitativas, incidentes sobre a dimensão do objeto, 
quanto as qualitativas sujeitam-se aos limites legais. Apenas excepcionalmente, nas alterações 
consensuais e quantitativas, cumpridas as condicionantes elencadas na decisão, tais limites poderiam, 
em tese, ser extrapolados.  

Além do caso de destaque representado pela Decisão nº 215/1999 – Plenário, diversos outros 
julgados abordaram o tema, sem qualquer dissenso jurisprudencial. Confira-se, a seguir, alguns 
exemplos: 
 

A extrapolação do limite percentual apenas é aceitável em situações 
excepcionalíssimas, permeadas de imprevisibilidade na ocorrência das alterações ou 



 em suas consequências, e, ainda, quando atendidos os requisitos definidos na 
Decisão 215/1999-Plenário, que é um marco importante nessa seara. Em essência, 
quando o interesse público sobressai da realização de aditivos em percentuais 
superiores aos definidos em norma, a medida pode ser considerada justificável. 
(Acórdão 2.157/2013 – Plenário, Relatora Ministra Ana Arraes) 

 
a fixação de quantitativos máximos é imposição essencial, derivada das normas 
orçamentárias, do princípio da isonomia e da economicidade. 
(Acórdão 1.487/2007 – Plenário, Relator Ministro Valmir Campelo) 
9.3. determinar, com fulcro no art. 18 da Lei 8.443/92, aos atuais gestores da 
Companhia Docas do Pará-CDP que: 
9.3.1. observe a Decisão nº 215/99 – Plenário, proferida em caráter normativo por 
este Tribunal, que trata da aplicação do art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93, por ocasião 
da celebração de aditamentos que impliquem alterações quantitativas e qualitativas 
nos contratos administrativos, particularmente no que se refere à necessidade de se 
demonstrar na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que extrapole 
os limites legais que as consequências da outra alternativa (a rescisão contratual, 
seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao 
interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, 
ou seja, gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e emergência; 
 (Acórdão nº 3.133/2010-1ª Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes).  
 
9.5.4. observe, por ocasião da assinatura de termos aditivos a contratos firmados que 
envolvam a utilização de recursos federais, estritamente os termos da Decisão 
215/1999 - TCU - Plenário, proferida em caráter normativo, que trata da aplicação 
do artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/1993, particularmente no que se refere às 
alterações quantitativas e qualitativas dos contratos administrativos, abstendo-se de 
celebrar aditivos que extrapolem os limites legais preestabelecidos, em face do 
respeito aos direitos do contratado, prescrito no artigo 58, inciso I, da mesma Lei, do 
princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem 
obrigatoriamente fixados em lei;   
(Acórdão nº 1.687/2007-TCU-Plenário, Relator Ministro Guilherme Palmeira). 
 
9.3.2. conforme dispôs o Acórdão 1.826/2016 – Plenário, apenas em hipóteses 
excepcionalíssimas de alterações consensuais qualitativas de contratos de obras e 
serviços, é facultado à Administração ultrapassar os limites preestabelecidos no art. 
65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, observados os princípios da finalidade, da 
razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contratante 
privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos: não 
acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma 
eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da 
elaboração de um novo procedimento licitatório; não possibilitar a inexecução 
contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do 



 contratado; decorrer de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não 
previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; não ocasionar a 
transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito 
diversos; serem necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à 
otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e 
econômicos decorrentes; demonstrar-se – na motivação do ato que autorizar o 
aditamento contratual – que as consequências da outra alternativa (a rescisão 
contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável 
ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, 
ou sejam gravíssimas a esse interesse, inclusive quanto à sua urgência e emergência; 
(Acórdão nº 50/2019 – Plenário, Relator Ministro Marcos Bemquerer) 
 

3.2 Possibilidade de alterações quantitativas mediante apostilamento 
 

A respeito da apostila e de sua utilidade enquanto instrumento para modificação do valor 
contratual, destaca-se a redação do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993: 

§8º  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 

O trecho em negrito possui natureza autorizativa no sentido de complementar a dotação 
orçamentária em decorrência de reajuste, atualização, compensação ou penalização. Uma coisa é 
apostilar o contrato e outra, decorrente dessa, é a suplementação orçamentária para cobrir tal despesa. 

É dizer, o empenho de dotações orçamentárias até o limite do valor corrigido não é mais uma 
causa que justifique o apostilamento, a ser perfilada em simetria com os reajustes, atualizações, 
compensações ou penalizações; é, antes, uma consequência decorrente da materialização de um 
desses quatro fundamentos da apostila. 

Isso porque o dispositivo mencionado trata de dois temas complementares entre si, mas 
inconfundíveis: valor contratual e dotação orçamentária. Deve-se distinguir o valor contratual com a 
dotação orçamentária, pois são informações contábeis distintas e não se confundem. Pode haver valor 
contratual sem dotação orçamentária nos contratos continuados, quando, por exemplo, no início do 
exercício financeiro um órgão recebe duodécimos do orçamento. Ou seja, o valor contratual não 
precisa e nem sempre é igual à dotação orçamentária.  



 A expressão "bem como" grafada no texto legal marca claramente que se trata de outra 
"classe" de coisas, distinta do rol anteriormente listado, por fim, fixando a regra de que para aquela 
primeira classe de eventos previstos no contrato (reajustes, atualizações, compensações ou 
penalizações), não caracteriza alteração do contrato.  

Repise-se que a alteração do valor contratual, na inteligência do §8º, só é possível mediante 
reajuste, atualização, compensação ou penalização - não sendo, portanto, possível juridicamente o 
incremento da dotação orçamentária sem a materialização de um ou mais daqueles eventos. Destaca-
se que o empenho de dotações suplementares deve ser limitado ao seu valor corrigido. Ou seja, o 
empenho de dotação orçamentária em si não é instrumento de modificação de valor contratual.  

Para reforçar este posicionamento, destaca-se, como absoluta exceção, que apenas em 
contratos que possuem vigência por prazo indeterminado, amparados pelas Orientações Normativas 
nºs 35 e 36 da Advocacia Geral da União, o saldo contratual será equivalente à dotação orçamentária, 
não aplicando os artigos 57 e o 65 da Lei nº 8.666/1993. 

Apenas, portanto, em casos desta ordem o saldo contratual será a dotação orçamentária, 
juntada anualmente mediante previsão de gastos. Em todos os demais contratos o seu valor ou limite 
de gasto será pré-fixado, mesmo se for estimativo, atraindo todas as demais limitações, 
especialmente quanto ao aditivo, não cabendo confundir a natureza estimativa do empenho com o 
valor contratual. 

Nesse sentido é que se desdobram os julgados da Corte de Contas, senão vejamos: 
 

Veja que a apostila é procedimento simplificado utilizado nos casos em que as 
alterações do valor pactuado decorrem de reajuste, atualizações, compensações ou 
penalizações previstas no próprio contrato. Não se aplica nas hipóteses de alterações 
nas bases contratuais. De ressaltar que o art. 65, § 8º, dispõe que o apostilamento é 
opcional, já que usa a frase ‘podendo ser registrados por simples apostila’.  
(...) 
Restrinja a formalização de reajuste de contrato por apostila somente às previsões 
expressas no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 576/2004 Segunda 
Câmara. 
(Acórdão 474/2005 Plenário , Relator Ministro Augusto Sherman) 
 
Observe, no tocante a aditamentos contratuais que importem aumento de 
quantitativos de serviços, ou inclusão de serviços inicialmente não previstos, as 
referidas alterações somente poderão ser executadas após a formalização do 



 correspondente termo de aditamento, tendo em vista o disposto no art. 60, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/1993.  
(Acórdão 1489/2004 Plenário., Relator Ministro Adylson Motta) 
 
as alterações contratuais ilimitadas ferem o senso comum e o Direito, pois os limites 
legais são a garantia do respeito dos princípios da manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato e da obrigatoriedade de licitação. 
(Decisão nº 215/1999 – Plenário, Relator Ministro Substituto José Antonio Barreto 
de Macedo) 
 

4. Conclusão 
 

A celebração de termo de aditamento contratual que tenha por objeto modificar a avença 
quantitativamente, para além dos limites estabelecidos no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, 
constitui-se em prática não albergada pela jurisprudência do Controle Externo federal. 

No mesmo diapasão, a utilização de apostila para fins que não sejam os de registrar eventos 
de reajuste, atualização, compensação ou penalização previstos no contrato administrativo, e apenas 
caso ocorrido um desses eventos, alteração do valor contratual, é prática que se encontra em 
desacordo com a jurisprudência administrativista exarada pela Corte de Contas. 

Como alternativas possíveis para avaliação do gestor público, nas hipóteses em que surge 
demanda imprevista de acréscimo quantitativo do contrato acima dos limites legais, restam, à guisa 
de exemplo, a deflagração de novo procedimento licitatório, a contratação direta, adesão tardia a ata 
de registro de preços eventualmente disponível, celebração de Termo de Execução Descentralizada 
com outro órgão ou entidade da administração pública federal para alocação quantitativos ociosos ou 
não utilizados, e, por fim, a sub-rogação/descentralização de contratos. 

Sobre tais aspectos, por derradeiro, não é excessivo colacionar os arts. 11 e 18 da Lei 
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 2003, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da 
União e dá outras providências: 
 

Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos 
Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da 
Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, 
especialmente: 
(...) 



 III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos 
normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação 
quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União; 

 
Respeitadas as competências da Douta Consultoria Jurídica deste Ministério, é como 

orientamos, a partir da provocação formulada pelo Memorando n° 
13/COEMA/GESEG/DESEG/SEORI/SG-MD. 

Ao Senhor Secretário de Controle Interno, para aprovação e encaminhamento à autoridade 
solicitante e posterior ciência à Gerência de Auditoria desta Secretaria, para integração aos fluxos de 
trabalho de avaliação. 
 
Brasília – DF, 13 de março de 2019. 
 
 
 

Bruno Dantas Faria Affonso 
Auditor 

Gerente de Orientação Institucional 
SIAPE 1837399 

 
 
1 - Aprovo a Orientação Consultiva nº 01/2019. 
2 – À autoridade solicitante, para conhecimento. 
3 – À Gerência de Auditoria, para as providências cabíveis. 
 
 
 
Brasília – DF, 13 de março de 2019. 
 
 
 



 Paulo Ricardo Grazziotin Gomes 
Secretário de Controle Interno 


