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ORIENTAÇÃO CONSULTIVA Nº 02/2019 

 

NUP 60585.001585/2019-00 

Assunto: Controle Interno – Orientação ao Gestor 

Unidade: DESEG 

Autoridade Solicitante: Gen. José Rosalvo Leitão de Almeida, Diretor do DESEG, DAS 101.5 

Ementa:  

 

 

Ementa: Orientação Consultiva. Riscos, implicações 

e controles associados à adoção da sistemática de 

aditamento contratual que aplique percentual de 25% 

do valor global do contrato apenas em alguns itens de 

alguns grupos ou lotes contratados. Precedentes do 

TCU. Competência da Advocacia Pública para fixar 

a interpretação de leis. 

 

 

 

 

 

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 
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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 foi efetuada pela alta administração? 

https://sei.defesa.gov.br/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1751792&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000974&infra_hash=57f7946002e09e9e312e9abdda826839a4e4d9d48210e5df26f7f2ac28f8108d
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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. 
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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 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, trata-se, agora, de 

seu objeto. Além de tratativas preparatórias (por e-mail e presencialmente), o Despacho n° 

374/GESEG/DESEG/SEORI/  delimitou o espaço de análise nos seguintes termos: 

 

Em tese, contrato de natureza continuada, contratado por meio de licitação 

por lote único, constando de 03 (três) itens, e adjudicado à licitante vencedora 

pelo critério de menor preço global; 

(...)   
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Feitas as constatações acima quais os riscos e as implicações e controles 

associados à adoção da sistemática de aditamento contratual descrita no 

documento (repise-se, aplicação do percentual possível de 25% do valor 

do contrato de forma a atender as principais carências de quantitativos, 

com a aplicação de percentuais superiores a 25%, apenas nos itens com 

quantitativos insuficiente, desde que o aumento resultante no valor 

contratual não ultrapasse o percentual de 25% do valor global 

contratado), à luz da jurisprudência do Tribunal de Contas da União e das 

orientações das instâncias competentes do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal. (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 

quatro tópicos lançados a seguir. 

3. Orientação 

3.1 Critério de adjudicação nas licitações de objetos que sejam divisíveis  

A questão formulada pela Autoridade Solicitante exige que sejam abordados, inicialmente, 

riscos e controles incidentes na etapa de planejamento das contratações, com impacto diferido na 

execução do contrato, inclusive na operacionalização de aditivos contratuais.  

Assim é que, inicialmente, se faz necessário prevenir sobre o entendimento do Tribunal de 

Contas da União no sentido de que os editais das licitações cujos objetos sejam divisíveis devem, em 

regra, prever a adjudicação por itens, e não por preço global ou preço global por grupo ou lote. Tal 

medida tem por fim evitar a restrição indevida da competitividade, uma vez que a adjudicação global 

ou por lotes pode afastar potenciais fornecedores, que poderiam fornecer algum ou alguns itens 

separadamente, mas não todos em conjunto.  

Nesse sentido, a Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade. 



 
 

Página 6 de 19 

 

A determinação contida no mencionado dispositivo é de observância obrigatória pelos 

gestores, conforme Súmula 222 do mesmo Tribunal, que dispõe o seguinte: 

As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de 

normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União 

legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Além da Súmula nº 247, diversos outros julgados abordaram o tema. Confira-se, a seguir, 

alguns exemplos: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade.  

(Acórdão 302/2018 – Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes) 

 

9.3.2. obrigatoriedade da adjudicação por item como regra geral, tendo em 

vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes e a seleção das 

propostas mais vantajosas, sendo a adjudicação por preço global medida 

excepcional que precisa ser devidamente justificada, além de incompatível 

com a aquisição futura por itens. 

(Acórdão 757/2015 – Plenário, Relator Ministro Bruno Dantas) 

 

59. Vale reviçar que em pregões para registro de preços, a adjudicação por 

item é regra geral, tendo em vista o objetivo de se propiciar a ampla 

participação de licitantes e a seleção mais vantajosa, sendo a adjudicação por 

preço global medida excepcional que precisa ser devidamente justificada. 

Conforme visto, não há justificativa técnica para tal opção. 

(Acórdão 2463/2019 – 1ª Câmara, Relator Ministro Bruno Dantas) 

Nesse sentido, o documento Riscos e Controles nas Aquisições do TCU1, ferramenta 

disponibilizada pela Corte de Contas como produto do Acórdão 1.321/2014 - TCU – Plenário, 

                                                           
1 Disponível em: http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/ManualOnLine.htm 

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/ManualOnLine.htm
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relacionando 117 riscos e 150 possíveis controles internos para mitiga-los,  dispõe sobre os riscos 

decorrentes de não parcelar o que deve ser parcelado, bem como de utilizar método de parcelamento 

inadequado: 

Não parcelar o que deve ser parcelado 

2. Risco: Não parcelar solução cujo parcelamento é viável, levando a 

diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas 

especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos 

valores contratados. 

3. Sugestão de controle interno: A equipe de planejamento da contratação 

deve avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que 

a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a 

todas as 4 perguntas a seguir forem positivas:  

1) É tecnicamente viável dividir a solução?  

2) É economicamente viável dividir a solução? 

3) Não há perda de escala ao dividir a solução?  

4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade 

ao dividir a solução? 

 

Usar método de parcelamento inadequado 

4. Risco: Usar o método de parcelamento do objeto inadequado, levando a 

não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da 

necessidade que originou a contratação ou a necessidade de realizar nova 

contratação para integração das partes da solução. 

5. Sugestão de controle interno: A equipe de planejamento da contratação 

deve avaliar todas as formas de parcelamento possíveis para escolher a que 

melhor se adequa a contratação pretendida. 

6.  Consideração: Há 4 métodos para proceder o parcelamento do objeto da 

licitação:  

a) realização de licitações distintas, uma para cada parcela do objeto 

(parcelamento formal);  

b) realização de uma única licitação, com cada parcela do objeto sendo 

adjudicada em um lote (ou grupo de itens) distinto (parcelamento formal); 

 c) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um 

único licitante, mas havendo permissão para que as licitantes disputem o 

certame em consórcios (parcelamento material); 

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-2
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-2
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-2
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-2
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-3
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-4
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-5
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-6
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-6
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-7
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-7
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-7
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-7
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-8
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-8
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-8
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-9
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-9
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-9
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-10
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-10
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-10
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 d) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um 

único licitante, mas havendo permissão para que a licitante vencedora 

subcontrate uma parte específica do objeto (parcelamento material). 

(grifos no original) 

O risco decorrente do não parcelamento de objetos divisíveis é ainda mais relevante em se 

tratando de pregões com registro de preços, tendo em vista a possibilidade de que sejam adquiridos 

os itens separadamente por outras unidades gestoras que eventualmente venham a aderir à Ata de 

Registro de Preços.  

De fato, na adjudicação por preço global por grupo ou lote, o que se tem em vista é o menor 

preço do grupo, independentemente dos preços unitários de cada item que o compõe. Dessa forma, o 

grupo pode ser composto de itens cujos preços unitários não sejam os menores se considerados os 

demais concorrentes na licitação, mas que não venham a impactar significativamente no preço global 

do grupo. Porém, a aquisição futura desses itens separadamente – e não de todo o grupo – cujos 

preços, isoladamente, não eram os mais vantajosos, pode levar a prejuízos ao erário.  

Assim é que o Tribunal de Contas da União pacificou o entendimento no sentido da 

incompatibilidade, em regra, destes casos com o critério de adjudicação pelo menor preço por lote: 

9.7.1. de que são irregularidades que podem ensejar a anulação do certame as 

seguintes: 

(...) 

9.7.3. adjudicação do objeto licitado por valor global, contrariando o 

entendimento desta Corte de Contas, expresso nos Acórdãos 509/2015, 

757/2015 e 588/2016, todos do Plenário, de que, em licitações para registro 

de preços, a adjudicação por preço unitário é a regra geral, sendo a 

adjudicação por preço global medida excepcional que precisa ser 

devidamente justificada; 

(Acórdão 1823/2017 – Plenário, Relator Ministro Walton Alencar 

Rodrigues) 

 

4. A adoção de critério de adjudicação pelo menor preço global por lote 

em registro de preços é, em regra, incompatível com a aquisição futura 

por itens, tendo em vista que alguns itens podem ser ofertados pelo 

vencedor do lote a preços superiores aos propostos por outros 

competidores. 

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-11
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-11
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.036.htm#Fund747-11
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(...) “a modelagem de que se valeu o Comando Militar do Leste, isto é, a 

adjudicação pelo menor preço global por grupo/lote concomitantemente com 

a disputa por itens, já foi objeto de crítica por parte do Tribunal de Contas da 

União ( ... ) nos autos do TC 022.320/2012-1 (Acórdão n. 2.977/2012 – 

Plenário)”. Desse julgado, destacou importante excerto, no qual se lê: “A 

adjudicação por grupo, em licitação para registro de preços, sem robustas, 

fundadas e demonstradas razões (fáticas e argumentativas) que a sustente, 

revela-se sem sentido quando se atenta para o evidente fato de que a 

Administração não está obrigada a adquirir a composição do grupo a cada 

contrato, podendo adquirir isoladamente cada item, no momento e na 

quantidade que desejar. (...) O que fica registrado quando a adjudicação se dá 

pelo menor preço por grupo, não é o menor preço de cada item, mas o preço 

do item no grupo em que se sagrou vencedor o futuro fornecedor. (...)Em 

modelagens dessa natureza, é preciso demonstrar as razões técnicas, 

logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário 

promover o agrupamento como medida tendente a propiciar 

contratações mais vantajosas, comparativamente à adjudicação por 

item. É preciso demonstrar que não há incoerência entre adjudicar pelo menor 

preço global por grupo e promover aquisições por itens, em sistema de 

registro de preços. A Administração não irá adquirir grupos, mas itens. 

Repisando, na licitação por grupos/lotes, a vantajosidade para a 

Administração apenas se concretizaria se fosse adquirido do licitante o 

grupo/lote integral, pois o menor preço é resultante da multiplicação de 

preços de diversos itens pelas quantidades estimadas. Em registro de 

preços, a realização de licitação utilizando-se como critério de 

julgamento o menor preço global por grupo/lote leva, vis à vis a 

adjudicação por item, a flagrantes contratações antieconômicas e dano 

ao erário, potencializado pelas possibilidades de adesões, uma vez que, 

como reiteradamente se observa, itens são ofertados pelo vencedor do 

grupo a preços superiores aos propostos por outros competidores” (grifos 

do relator).  

(Acórdão 2695/2013 - Plenário, Relator Ministro-Substituto Marcos 

Bemquerer Costa). 

 

3.2 Jogo de planilha 

O entendimento consolidado no sentido de se evitar a adoção de critério de adjudicação por 

itens, e não por preço global ou preço global por grupo ou lote, no caso de objetos divisíveis, tem 

como fundamento o risco de ocorrência de jogo de planilha e de jogo de cronograma, expedientes 

que provocam danos ao erário. 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-116897&texto=2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f2532322b414e442b2b2532384e554d41434f5244414f253341323639352b4f522b4e554d52454c4143414f253341323639352532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031332b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f25334132303133253239&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0
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O jogo de planilha consiste na oferta de uma proposta em que o custo global ou o custo global 

de cada lote ou grupo seja competitivo, porém os custos unitários que o compõem não refletem as 

reais condições de mercado do objeto da contratação: alguns itens têm seu custo unitário cotado 

abaixo do valor de mercado, enquanto outros tem seu custo unitário orçado em valor acima do 

mercado. Como o custo global é competitivo, a proposta pode sagrar-se vencedora do certame. Neste 

caso, é necessário atentar para o risco de que o jogo de planilha provoque prejuízo ao erário, por meio 

da realização de aditivos contratuais que acrescentem aqueles itens com custos supervalorizados e 

reduzam aqueles itens com custos subvalorizados. Em regra, tais aditivos encontram-se dentro dos 

limites de 25% do valor do contrato definidos pelo artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/93. O tema foi 

enfrentado pelo Tribunal de Contas da União, conforme segue: 

12. A experiência da fiscalização de obras públicas demonstra que são 

recorrentes situações como a descrita, que envolvem a conjugação dos 

seguintes fatores: má qualidade do projeto básico; falta de definição de 

critérios de aceitabilidade de preços unitários; contratação de proposta de 

menor preço global, compatível com a estimativa da Administração, mas com 

grandes disparidades nos preços unitários, alguns abaixo dos preços de 

mercado - justamente os de maiores quantitativos no projeto básico - e outros 

muito acima dos preços de mercado, de pouca importância no projeto básico; 

e, finalmente, o aditamento do contrato com o aumento dos quantitativos dos 

itens de preços unitários elevados e a diminuição dos quantitativos dos itens 

de preços inferiores. Os aditivos, normalmente, respeitam o limite legal de 

25% para acréscimos contratuais.  

(Decisão nº 4.054/2001 – Plenário, Relator Ministro Augusto Sherman 

Cavalcanti) 

A Corte de Contas estabelece que a medida mitigadora do risco de jogo de planilha é a 

definição de critério de aceitabilidade de preços unitários e global, com fixação de preços máximos 

para ambos, nos termos do que estabelece o artigo 40, X, da Lei nº 8.666/1993. Tal entendimento, 

inclusive, foi pacificado por meio da Súmula nº 259 do TCU no que se refere a obras e serviços de 

engenharia: 

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de 

aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos 

para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor. 

No mesmo sentido, os acórdãos abaixo transcritos:  
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11. Outro ponto que deve ser ressaltado diz respeito aos preços ofertados e 

sua comparação com o valor médio de cada item que consta do termo de 

referência (orçamento). A unidade instrutiva identificou que os valores dos 

itens 3, 8, 13, 14 e 15 da proposta vencedora são individualmente superiores 

às propostas apresentadas por concorrentes.  

12. Em que pese ser verdadeira a afirmação, nenhum desses preços da 

licitante vencedora é superior ao valor médio correspondente do respectivo 

item, previsto no termo de referência anexo ao edital. É importante essa 

constatação, em conjunto com os quantitativos, por que, de pronto, elimina-

se a possibilidade de jogo de planilha. A existência de distorções nos preços 

unitários pode propiciar a prática do referido jogo. 

13.  A propósito, para melhor esclarecer, ocorre jogo de planilha pela 

cotação de altos preços para itens que o licitante sabe que serão alterados para 

mais, isto é, acrescidos nos quantitativos, por meio de aditivos, e de baixos 

preços para aqueles que não serão executados ou acrescidos.  

14.  Ainda, a própria existência do termo de referência, com valores 

unitários médios, limita o jogo de planilhas e atende a jurisprudência desta 

Corte, consolidada na Súmula/TCU 259, que aduz ser obrigação do gestor 

fixar critério de aceitabilidade de preços unitários.  

(Acórdão nº 5134/2014 – 2ª Câmara, Relator Ministro José Jorge) 

 

O jogo de planilhas foi possível ante a ausência de critérios de aceitabilidade 

de preços unitários no edital da Concorrência Pública 26/99-CGL, à peça 16, 

p. 31-48, em descumprimento ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993. 

Embora não tenha sido objeto de análise da Secob, há que se admitir que o 

jogo de planilhas, assim como o dano dele recorrente, podem ter sido 

agravados pelos aditivos, celebrados no âmbito da COP/AM e do 

DNER/DNIT, que previram acréscimos e reduções de quantitativos e até 

exclusões de alguns dos serviços inicialmente contratados. 

(Acórdão 427/2019 – Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler) 

 

1.106.A ausência dos critérios de aceitabilidade dos preços configura-se 

como infração à norma legal e aos princípios da publicidade e do julgamento 

objetivo. Esses critérios são necessários para se conhecer os parâmetros de 

julgamento das propostas dos licitantes, devendo ser amplamente divulgados 

pela Administração, para preservar o princípio da transparência pública. 

1.107.A ausência desses critérios pode levar os licitantes ao chamado 'jogo 

de planilhas', ou seja, cotação de preços muito baixos para itens que 
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sabidamente não há possibilidade de acréscimo e/ou acima do estimado para 

aqueles que poderá haver acréscimos futuros.  

(Acórdão 727/2009-Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro) 

 

9.3.5. indique explicitamente nos editais os critérios de aceitabilidade dos 

preços unitário e global do objeto em licitação, fixando os preços máximos 

permitidos, em conformidade com o disposto no art. 40, inciso X, da Lei nº 

8.666, de 1993; 

(Acórdão 168/2009 - Plenário, Relator Ministro José Jorge) 

 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, inclusive, esclarece que não é necessário 

que se verifique a intenção de conferir vantagem indevida para que se caracterize o jogo de planilha: 

15.1.1. A irregularidade em questão foi apontada no levantamento de 

auditoria realizado no Fiscobras 2003. O indício de superfaturamento é 

decorrente de possível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

gerado pela alteração de quantitativos com preços desalinhados com os de 

mercado. 

15.1.2. Foram elevados quantitativos de itens que apresentavam preços 

unitários superiores aos de mercado e reduzidos quantitativos de itens com 

preços inferiores aos de mercado, configurando o conhecido "jogo de 

planilha". 

(...) 

15.5.14. Nesse mesmo sentido é o Acórdão 1.755/2004-TCU-Plenário, cujo 

voto esclarece que: 

‘50. (...) Se, pela falta de delimitação dos preços unitários, as obrigações 

contratuais restaram desproporcionadas, o restabelecimento da simetria é 

imperativo. 

51. Portanto, tem menos importância saber se o prejuízo sofrido pela 

administração decorre de um autêntico "jogo de planilha", de um 

comportamento volitivo por parte da empresa contratada no sentido de 

fraudar a administração pública. É puro dever de justiça agir na defesa do 

equilíbrio financeiro do contrato, quaisquer que sejam as causas do 

desequilíbrio, tanto mais quando se tem na origem uma licitação irregular. E 

acima disto, é imposição legal combater sobrepreços. Enfim, não é preciso 

analisar a conduta da empresa para responsabilizá-la pelo ganho de lucros 

indevidos e excessivos.’ 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%3A727%20ANOACORDAO%3A2009%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc%2C%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A168%2520ANOACORDAO%253A2009%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=a5452b80-83af-11e9-8091-634f9e4abc7c
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(...) 

15.5.19. Tais variações bruscas de preços unitários são sinais de que, caso 

haja aditivos, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato será 

sensivelmente alterado, o que reforça os indícios de jogo de planilha. 

15.5.20. Ressalta-se mais uma vez que, mesmo tendo sido aleatória a escolha 

dos serviços que tiveram seus preços unitários reduzidos, o equilíbrio do 

contrato deveria ter sido preservado após a assinatura de termos aditivos. 

(Acórdão 1721/2016 – Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler) 

 

3.3 Jogo de cronograma 

Outro risco existente quando há divergência significativa nos custos unitários dos itens 

consiste no jogo de cronograma, aplicável às obras e serviços de engenharia. Trata-se do risco de que 

o contratado execute apenas os itens que tiveram custos unitários superiores aos verificados no 

mercado, abandonando a empreitada sem executar aqueles itens que tiveram preços inferiores aos de 

mercado. A previsão de critério de aceitabilidade de preços unitários e global no edital é medida que 

tem por fim, também, mitigar o risco de jogo de cronograma:    

A existência na planilha contratual de serviços específicos com preços 

unitários acima dos referenciais de mercado, ainda que não caracterize 

sobrepreço global, deve ser evitada, principalmente se concentrados na 

parcela de maior materialidade da obra, pois traz risco de dano ao erário no 

caso de celebração de aditivos que aumentem quantitativos dos serviços 

majorados (jogo de planilha) ou diante da inexecução de serviços com 

descontos significativos nos preços, depois de executados aqueles com preços 

unitários superiores aos de mercado (jogo de cronograma) .  

(...) 

9.5.1. existência de preços unitários superiores aos preços de mercado na 

planilha contratual do empreendimento, especialmente em itens relativos aos 

serviços de pavimentação que enseja risco de ocorrência futura de jogo de 

planilha e jogo de cronograma, com possível perda do desconto original da 

proposta em desfavor da Administração, em conjunto com indícios de 

modificação do cronograma e de quantitativos, em desacordo com os 

Acórdãos nº s 349/2014, 2.714/2015 e 1.302/2015, todos do Plenário; 

(Acórdão 2307/2017 – Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes) 
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3.4 Compensação entre acréscimos e supressões nos aditivos dos contratos administrativos 

Por fim, é necessário alertar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica 

no sentido de que não se admite a compensação de acréscimos e decréscimos para fins de cálculo do 

percentual máximo de 25% do valor global contratado disposto no artigo 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993, conforme segue:  

 

9.1. dar ciência à Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio 

Ambiente e da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba (Serhmact/PB) 

acerca do risco de se ultrapassarem os limites de aditamento estabelecidos no 

art. 65, inciso II, § 1º, da Lei 8.666/1993 no âmbito do Contrato 4/2011, 

considerando a vedação da compensação entre acréscimos e supressões de 

serviços, a fim de que não se promova a transfiguração do objeto inicialmente 

licitado, consoante jurisprudência desta Corte, consubstanciada, por exemplo, 

nos Acórdãos do Plenário 749/2010, 1.599/2010, 2.819/2011 e 2.530/2011; 

(Acórdão 1.915/2013 – Plenário, Relator Ministro José Mucio Monteiro) 

 

9.4. dar ciência à Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE que o limite de 

alterações nos contratos da Administração Pública, a que se refere o art. 65, 

§ 1º, da Lei 8666/1993, deve ser considerado individualmente, não podendo 

ser realizada a compensação entre acréscimos e supressões, consoante 

jurisprudência deste Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdãos 

2.206/2006; 1.606/2008; 872/2008; 749/2010; 591/2011; 1599/2010; 

2819/2011; 2530/2011 e 1915/2013, todos do Plenário;  

(Acórdão nº 2.860/2016 – Plenário, Relator Ministro Augusto Sherman) 

 

O referido aumento, apesar de em termos absolutos respeitar o limite 

estabelecido pelo art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, configura extrapolação 

dos quantitativos permitidos pelo diploma pátrio de contratações, consoante 

entendimento deste Tribunal acerca da metodologia adequada para cálculo do 

teto de incrementos financeiros. 

Conforme se observa, os acórdãos 2.819/2011, 1.981/2009 e 591/2011, todos 

do Plenário desta Corte, consolidaram o entendimento de que o limite de 25% 

definido pela norma federal refere-se aos acréscimos e supressões 

isoladamente de serviços, não podendo haver compensações de acréscimos e 

decréscimos, conforme procedido pela Cerb.  
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(Acórdão nº 530/2015 – Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler).  

 

9.6.2. a aferição do limite legal de 25% para os aditivos contratuais feita em 

separado para acréscimos e supressões, lançando mão de compensação entre 

eles, afronta jurisprudência consolidada do TCU, a exemplo do Acórdão 

2.819/2011-TCU-Plenário;  

(Acórdão nº 2.511/2014 – Plenário, Relator Ministro Raimundo 

Carreiro).  

 

Alterações contratuais envolvendo acréscimos e supressões de itens: 

cálculo em separado dos limites legais.  

Relatório de auditoria realizada na Fundação Universidade do Vale do São 

Francisco (Univasf) indicou possível extrapolação do limite máximo de 25% 

estabelecido no art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, quando da assinatura do 4º 

Termo Aditivo ao Contrato n.º 89/2007. Teria sido constatado acréscimo de 

quantitativos ao objeto contratual, por intermédio de dois aditivos (1º e 4º), 

representando 29,2% do valor do contrato. Para a unidade técnica, as 

alterações poderiam ter ocorrido com o intuito de adequar o objeto licitado, 

baseado em projeto básico deficiente e/ou desatualizado, à realidade de 

execução dos serviços. Destacou, no entanto, que a jurisprudência do TCU, 

na apuração do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei de Licitações, acena 

no sentido de que devem ser considerados, em separado, os acréscimos e as 

supressões contratuais, não sendo permitido o balanceamento dos valores 

acrescidos e suprimidos. 

(Acórdão 2.588/2010 – Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes).  

 

Para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos 

devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se 

a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 

compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo 

legal.  

(Acórdão 2530/2011 - Plenário, Relator Ministro José Jorge). 

 

As reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma 

isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem 

ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada 
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um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação 

entre eles, os limites de alteração estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93.  

(Acórdão 1498/2015 - Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler).  

Tal entendimento se fundamenta no potencial risco de descaracterização do objeto 

inicialmente licitado, o que configura burla às condições da licitação e afronta aos princípios da 

isonomia e da vinculação ao edital, dispostos no artigo 3º da Lei nº 8.666/1993. Neste sentido, os 

julgados colacionados a seguir:  

36. A Lei de licitações estabeleceu esse marco de 25% sobre o valor inicial 

atualizado, supondo, implicitamente, que o objeto da licitação permaneceu 

inalterado. Se ela o fizesse, também, em relação a situações na qual o mesmo 

fosse mudado, seria muito fácil burlar os princípios que regem os certames 

licitatórios. Imagine-se que a Administração abrisse concorrência tendo como 

objeto a prestação dos serviços A e B, custando X reais cada. Assinado o 

contrato com a empresa vencedora, assina-se um termo aditivo, suprimindo 

totalmente a prestação de A e adicionando um serviço C, que também custa 

X reais. O valor global da obra nem teria sido alterado, ou seja, estar-se-ia 

dentro do limite dado art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. Entretanto, o objeto 

da licitação teria sido drasticamente alterado. Ou seja, se supusermos que o 

limite de 25% sobre o valor inicial atualizado do contrato vale para todas as 

situações, muito fácil seria burlar a própria Lei de Licitações. 

37. Assim, acreditamos que para nos mantermos no espírito da Lei, o cômputo 

de tal limite quando há descaracterização do objeto deveria ser feito em 

função do valor dos quantitativos e dos serviços remanescentes que foram 

originalmente previstos. No exemplo anterior, o aumento do contrato teria 

excedido os 25%, passando a 100%. 

(Acórdão 749/2010 – Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes) 

 

6. Verifico que a alteração do valor inicial do contrato em virtude do expurgo 

do serviço em duplicidade tem relevância para as possíveis alterações 

contratuais futuras, que, dessa forma, estarão limitadas a 21% do valor inicial 

corrigido. Entendo que a tese por trás desse procedimento, a de que o limite 

de 25% previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993 previsto para as alterações 

contratuais aplica-se sobre o valor inicial livre das supressões de serviços 

efetuadas, merece todo o prestígio por parte desta Corte de Contas. 

7. Com efeito, em primeiro lugar, a tese tem inteira procedência lógica, uma 

vez que as supressões de serviços têm o valor de trazer o objeto do contrato 

às suas reais dimensão física e expressão monetária, parecendo-me evidente 

que a norma limitadora não poderia ter em mente o objeto indevidamente 
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inflado com serviços tidos como desnecessários. Nota-se, em segundo lugar, 

que, não raro, as supressões têm sido processadas com o visível intuito de 

abrir espaço para a inclusão de outros serviços, o que não deixa de ser uma 

forma de burlar a legislação. Tanto é verdade que somente assim poder-se-ia 

encontrar alguma racionalidade em certas exclusões observadas em outras 

obras, como, por exemplo, a de um viaduto, ou da parte de iluminação de 

travessias urbanas e outros elementos de evidente utilidade para os 

empreendimentos objetivados.  

(Acórdão 2.206/2006 – Relator Ministro Augusto Nardes) 

 

É relevante destacar que o entendimento predominante neste Tribunal é de 

que o limite de 25% (ou de 50%, no caso de reforma de edifício ou de 

equipamento) refere-se individualmente às supressões e aos acréscimos e, 

portanto, não é legítima a compensação entre um e outro percentual para 

cômputo da máxima alteração permitida por lei. Essa interpretação do art. 65 

da Lei de Licitações e Contratos tem por fundamento lógico a proteção ao 

processo concorrencial e a garantia de que o objeto licitado não seja 

desfigurado em sua execução a ponto de subverter as bases delimitadas para 

o certame desde o início do processo. Em última análise, são consectários dos 

princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 

(Acórdão 2157/2013 – Plenário, Relatora Ministra Ana Arraes) 

 

4. Conclusão 

 

A compensação entre acréscimos e supressões para fins de cálculo do percentual máximo de 

25% do valor global contratado, definido no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, constitui-se em 

prática não albergada pela jurisprudência do Controle Externo federal, tendo em vista o risco de 

descaracterização do objeto licitado, configurando burla às condições da licitação e afronta aos 

princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 

A jurisprudência do Tribunal de Contas estabelece, como medida preventiva de tais riscos, a 

previsão de que, em regra, deve constar dos editais de licitação de objetos divisíveis critério de 

adjudicação por itens, e não por preço global ou preço global por grupo ou lote, sendo necessário 

motivar as circunstâncias que excepcionem a regra geral. Tal medida é especialmente necessária 

quando se tratar de pregões com registro de preço, tendo em vista o potencial de adesão por outras 

unidades. Outra medida mitigadora é a definição, no edital, de critério de aceitabilidade de preços 
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unitários e global, com fixação de preços máximos aceitáveis para ambos, nos termos do que 

estabelece o artigo 40, X, da Lei nº 8.666/1993. 

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 Despacho no 374/GESEG/DESEG/SEORI/SG-

MD (SEI nº 1631933). 

Brasília – DF, 06 de junho de 2019. 

 

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

Renata Bueno Contrera 

Auditora 

SIAPE 1756258 

 

 

Ao Senhor Secretário de Controle Interno, sugerindo-se: 

1 – A aprovação da Orientação Consultiva nº 02/2019; 
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2 - Ciência à Gerência de Auditoria desta Secretaria, para integração aos fluxos de trabalho 

de avaliação; e 

3 - Encaminhamento à Autoridade Solicitante. 

 

Brasília – DF, 14 de junho de 2019. 

 

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

 

Bruno Dantas Faria Affonso 

Gerente de Orientação Institucional 

SIAPE 1837399 

 

1 - Aprovo a Orientação Consultiva nº 02/2019. 

2 – À Autoridade Solicitante, para conhecimento. 

3 – À Gerência de Auditoria, para as providências cabíveis. 

 

Brasília – DF, 14 de junho de 2019. 

 

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

 

Paulo Ricardo Grazziotin Gomes 

Secretário de Controle Interno  

 


