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Cursos TCM/GO aos jurisdicionados 

Curso de Formação em Controle Interno 

MÓDULO II 

Controle da Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I 

 

 

OBJETOS – ESPECIFICAÇÕES DESNECESSÁRIAS 

1 – ACÓRDÃO nº 1711/210 – 2ª Câmara – TCU 

Ministério dos Esportes: Programa Segundo Tempo 

Objeto: fornecimento de bolas 

Exigências: as bolas a serem adquiridas deveriam ser aceitas pela confederação 

brasileira de cada modalidade esportiva (CBB, CBF). 

Bolas confeccionadas em poliuretano típico (PU) de alta resistência (R$499,00 – 

quatrocentos e noventa e nove reais). 

Recomendação: 

- bolas de PVC (R$25,00 – vinte e cinco reais) 

- bolas certificadas pela confederação estadual de cada modalidade esportiva. 

2 – Pregão de passagens aéreas. Exigências excessivas. Check-in antecipado e 

balcão de atendimento próprio em pelo menos oito capitais. (TCU, Acórdão 0651/04 

– Plenário). 

3 – Veículos com características acima das necessárias (TCU, Acórdão 2172/11 – 

Plenário). 

4 – Utilização em presídios federais, de equipamento para detectar armas químicas 

(TCU, Acórdão 1147/2010 – Plenário). 
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 5 – Exigências de qualificação técnica de pessoal de apoio, de número mínimo de 

20 computadores interligados em impressora e de veículo para deslocamento 

impostas a escritórios de advocacia configuram interferência desnecessária na 

organização administrativa da licitante e implicam violação ao disposto nos 

comandos contidos nos §§ 5º e 6º do art. 30 da Lei 8.666/93. (Acórdão 2074/2012 

– Plenário). 

6 – Outros exemplos – micro-ondas de laboratório e galinhas assassinas – 

escorpiões. 

7 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 

Exemplos – aquisição de veículos de luxo e equipamentos de informática. 

A não ser que haja uma fundamentação e justificativa técnica para a escolha de um 

objeto específico, que seria o único que atenderia a necessidade da Administração. 

JURISPRUDÊNCIA: 

“O estabelecimento de especificações técnicas idênticas às ofertadas por 

determinado fabricante, da que resultou a exclusão de todas as outras marcas do 

bem pretendido, sem justificativa consistente, configura em afronta ao disposto no 

art. 15, § 7º, inciso I da Lei nº 8.666/93.” (Acórdão nº 1.861/2012 – Primeira Câmara, 

TC 029.022/2009-0, Rel. Min. José Múcio Monteiro, 10.04.12 – TCU) 

VEDAÇÕES QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES: 

EXCESSIVAS: 

Neste caso – “Procure planejar melhor suas licitações de modo a somente lançar 

edital após haver certeza quanto às especificações dos bens a serem adquiridos 

em face das reais necessidades que motivaram a intenção de contratá-los, a fim de 

evitar riscos de aquisições de bens com especificações excessivas, 

desnecessárias e que causem injustificada elevação dos custos, mormente quando 

há alternativas que privilegiem o atendimento às demandas desse órgão e de seus 

programas sem perder de vista o princípio da economicidade, evitando-se, assim, 

situações como a verificada no Pregão 52/2009, cuja especificação culminou na 

estimativa de preço tão elevada que necessitou ser revogado para o lançamento 

de novo certame com redução do preço estimado em setenta por cento.” (
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 AC nº 1711/10 – Segunda Câmara, Rel. Min. Augusto Sherman. 23/04/10 – 

TCU) 

IRRELEVANTES: 

“É importante destacar que a definição das características do objeto deve ser feita 

pela administração segundo suas necessidades. A Administração deve buscar ao 

máximo a ampliação da competitividade do certame, mas sem deixar de fazer 

exigências necessárias ao atendimento de forma adequada de suas necessidades, 

o que implica sempre em algum grau de restrição à participação de potenciais 

interessados. O que não se admite são exigências indevidas, irrelevantes para o 

atendimento das necessidades do órgão, que restringem indevidamente a 

competitividade da licitação.” (AC nº 0057/11 – Plenário. Rel. Min. José Múcio 

Monteiro – TCU) 

DESNCESSÁRIAS: 

“Impõe-se ao gestor especificar os itens componentes do objeto licitado, em nível 

de detalhamento que garanta a satisfação das necessidades da Administração de 

forma menos onerosa possível.” (AC nº 1932/12 – Plenário. Rel. Min. José Jorge. 

TCU) 

Doutrina: Celso Antônio Bandeira de Mello. 

“(...) as especificações não podem ultrapassar o necessário para o atendimento do 

objetivo administrativo que comanda seu campo de discricionariedade. Menos 

ainda, poder-se-á multiplicar especificações até o ponto de singularizar um objeto 

que não seja singular, visando, destarte, esquivar-se à licitação.” 

8 – PLANEJAMENTO DAS COMPRAS – REGISTROS DE CONSUMO 

ANTERIORES 

“... uma instituição dotada de mínima organização gerencial deveria possuir 

controles estatísticos de utilização dos materiais necessários à execução de suas 

atividades quotidianas, utilizando como referência, por exemplo, registros de 

consumo desses materiais ao longo de períodos de tempo determinadados.” (AC 

1380/2011 -  Plenário – TCU) 

9 – ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
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Procedimentos para assegurar a qualidade das contratações. 

Jurisprudência – TCU: 

 Acórdão nº 747/08, Plenário, Rel. Min. Vamir Campelo, DOU 25/04/2008. 

 Processo nº 020.528/94-9, Rel. Min. Carlos Átila Álvares da Silva, DOU 

18/09/95, Seção I, p. 14.434. 

Processo nº 020.528/94-9; Decisão 446 – Plenário, Ata 40/1995, Acórdão nº 300/98 

– Primeira Câmara, Ata 23/98 e Decisão 664/01 – Plenário, Ata 35/01, Decisão 

516/02 – Plenário. 

 Acórdão nº 64/04 – Plenário, Relator Min. Humberto Guimarães Souto, DOU 

12/02/2004 

10 – FASES DO PROCESSO DE PADRONIZAÇÃO: 

• Pedido de padronização motivado; 

• Autorização de instauração do processo administrativo de padronização, 

assinada pela autoridade competente; 

• Nomeação, pela autoridade competente, de comissão de padronização (3 

membros – portaria); 

• Instrução do processo, com levantamento de pareceres, perícias, matérias 

de revistas especializadas, artigos de jornais, audiência de especialistas e 

servidores da área requisitante que possam lastrear o ato enunciativo a ser 

emitido; 

• Manifestação da comissão de padronização, que poderá ser no sentido da 

uniformização/ padronização ou não do produto; 

• Parecer jurídico acerca da regularidade da tramitação do processo de 

padronização (deve observar o rito previsto na lei 8.666, com fases de 

publicação, prazos e recursos); 

• Despacho da autoridade competente implantando ou não a padronização; 

• Publicação, por meio de ato ordinatório, da decisão tomada, com previsão 

do prazo de cinco dias úteis de recurso, por analogia do art. 109 da Lei 
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8.666/93, para que qualquer interessado possa se insurgir quanto à 

implantação da padronização (Portaria com decisão final). 

11 – Amostras 

PREVISÃO NO EDITAL DE EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS. 

Decisão nº 592/2000 – Plenário – TCU – 8.1.2 – faça incluir, nos editais de licitação 

que estabeleçam a realização de testes e análises em amostras de produtos 

ofertados, a fim de avaliar a sua conformação às especificações técnicas exigidas, 

o detalhamento dos procedimentos a serem adotados nesse exame. 

AMOSTRA – MOTIVAÇÃO DA DECISÃO  

Acórdão nº 2077/2011 – Plenário – TCU – No caso de exigência de amostra de 

produto, devem ser estabelecidos critérios objetivos, detalhamento especificados, 

de apresentação e avaliação, bem como julgamento técnico e de motivação das 

decisões relativas às amostras apresentadas. 

A exigência de amostras a todos os licitantes, na fase de habilitação ou de 

classificação, além de ser ilegal, pode impor ônus excessivo aos licitantes, 

encarecer o custo de participação na licitação e desestimular a presença de 

potenciais interessados. Acórdão 1113/2008 Plenário (Sumário) 

Na modalidade pregão, é vedada a exigência de apresentação de amostras antes 

da fase de lances, devendo a obrigação ser imposta somente ao licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar. Acórdão 1634/2007 Plenário 

(Sumário)  

Não há como impor, no pregão, a exigência de amostras, por ausência de amparo 

legal e por não se coadunar tal exigência com a agilidade que deve nortear a 

referida modalidade de licitação. A exigência de amostras utilizada nas 

modalidades de licitação previstas na Lei n° 8.666/1993 deve ser imposta somente 

ao licitante provisoriamente colocado em primeiro lugar no certame. Acórdão 

1598/2006 Plenário (Sumário)  

Se todos os produtos ofertados por diferentes fabricantes estiveram sujeitos à 

mesma inspeção técnica de suas amostras, sob os critérios objetivos estabelecidos 
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em edital, não há que se falar em tratamento não isonômico conferido entre 

licitantes. Acórdão 1165/2006 Plenário (Sumário) 

12 – PROCEDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA. 

I. Prazo adequado para entrega da amostra pelo licitante; 

II. Possibilidade e forma de participação dos interessados, inclusive dos 

demais licitantes, no acompanhamento do procedimento de avaliação da 

amostra; 

III. Forma de divulgação, a todos os licitantes, do período e do local da 

realização do procedimento de avaliação de amostras e do resultado de 

cada avaliação; 

IV. Roteiro de avaliação, detalhando todas as condições em que o procedimento 

será executado, além dos critérios de aceitação da amostra e, 

consequentemente, da proposta do licitante; 

V. Cláusulas que especifiquem a responsabilidade do ente contratante quanto 

ao estado em que a amostra será devolvida e ao prazo para sua retirada 

após a conclusão do procedimento licitatório. (Informativo de Licitações e 

Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, nº 224 – p. 1020-1030, out. 2012). 

13 – DIVISIBILIDADE DO OBJETO – LICITAÇÃO POR ITEM 

PARCELAMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 De acordo com a Lei nº 8.666/1993, é obrigatório o parcelamento quando o objeto 

da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto 

a ser licitado. Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e 

independentes.  

Cada parte, item, etapa ou parcela representa uma licitação isolada ou em 

separado.  

Para isso, o agente público deve, após definido o objeto da licitação, verificar se é 

possível e economicamente viável licitá-lo em parcelas (itens, lotes ou etapas) que 

aproveitem as peculiaridades e os recursos disponíveis no mercado.  
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É o caso, por exemplo, de uma construção que pode ser assim dividida: limpeza do 

terreno, terraplenagem, fundações, instalações hidráulica e elétrica, alvenaria, 

acabamento, paisagismo. 

Impõe-se o parcelamento, quando existir parcela de natureza específica que possa 

ser executada por empresas com especialidades próprias ou diversas e for viável 

técnica e economicamente. Deve em qualquer caso apresentar-se vantajoso para 

a Administração. 

Compras, obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em 

tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente 

viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis no mercado, sem perda da economia de escala. 

Após avaliação técnica e decisão de que o objeto pode ser dividido e individualizado 

em partes menores, devem ser realizadas licitações distintas para cada de compra, 

obra ou serviço, ou conjunto desses (ou para conjunto de itens, etapas ou parcelas). 

A critério da Administração, essas licitações podem ser feitas em procedimentos 

distintos ou em um só processo licitatório. 

Parcelamento do objeto subordina-se especialmente aos princípios da 

economicidade e da ampliação da competitividade.  

Deve o gestor atentar-se para que o parcelamento seja realizado somente em 

benefício da Administração. Divisão do objeto que não observe economia de escala 

poderá produzir efeito contrário, ou seja, aumento de preços.  

É permitida cotação de quantidade inferior à demandada no ato convocatório. 

É importante não esquecer que sempre deve ser preservada a modalidade 

pertinente para a execução de todo o objeto da contratação. Devem ser somados 

os valores correspondentes aos itens parcelados e definida a modalidade de 

licitação adequada ao total. Após, deverão ser realizados tantos processos 

licitatórios quantos forem necessários.  

Assim, se a totalidade da despesa de um objeto parcelado apontar para a 

modalidade concorrência, poderá o gestor, por exemplo, fazer um só procedimento 

com todas as parcelas (itens ou etapas); ou realizar um processo, em separado, 

para cada parte da divisão resultante do parcelamento. 
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É certo que o parcelamento de objeto divisível poderá ampliar o universo de 

fornecedores. Todavia, deve o gestor atentar-se para que o resultado não traga 

prejuízo para o conjunto ou complexo. É fundamental que a Administração fixe no 

ato convocatório quantitativos mínimos que preservem a economia de escala. 

Deve-se resguardar a economia de escala especialmente porque o custo do 

produto é absorvido pela quantidade produzida. Por isso, quanto mais unidades 

adquiridas menor poderá ser o preço pago pela Administração, observado o 

chamado custo zero. 

LEMBRE-SE: Parcelamento refere-se à divisão do objeto em parcelas (itens ou 

etapas), ou seja, em partes menores e independentes. Difere-se de fracionamento, 

que se relaciona à divisão da despesa para adoção de dispensa ou modalidade de 

licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a 

ser licitado. 

Promova a divisão do objeto em tantos itens quanto sejam tecnicamente possíveis 

e suficientes, conforme o disposto no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, dando 

preferência à realização de licitação independente para cada item, bem assim 

contemplando requisitos de habilitação e critérios de avaliação da proposta técnica 

objetivos, relevantes e específicos para cada item, de modo a favorecer a 

competitividade do certame, a redução de preços, a especialização das empresas, 

a qualidade dos serviços e a redução de riscos estratégicos e de segurança. 

Acórdão 2331/2008 Plenário 

A Administração deve, também, promover a divisão em lotes do objeto licitado, 

quando disso resultar aumento da competitividade entre interessados e for ela 

economicamente e tecnicamente viável. Acórdão 607/2008 Plenário (Sumário) 

Em sendo possível a divisão do objeto da licitação, é necessária a previsão de 

adjudicação por itens distintos, em vista do que preceitua os 3º, § 1º, inciso I, 15, 

inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 595/2007 Plenário 

(Sumário) 

FRACIONAMENTO DE DESPESA  

Fracionamento, à luz da Lei de Licitações, caracteriza-se quando se divide a 

despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela 
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legislação para o total da despesa ou para efetuar contratação direta. A Lei nº 

8.666/1993 veda no art. 23, § 5º, o fracionamento de despesa. Impede, por 

exemplo, a utilização da modalidade convite para parcelas de uma mesma obra ou 

serviço, ou ainda para obras e serviços de idêntica natureza e no mesmo local que 

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente sempre que a soma dos 

valores caracterizar o caso de tomada de preços. De igual forma, a utilização de 

várias tomadas de preços para se abster de realizar concorrência. Ressalvado o 

pregão, que pode ser adotado em qualquer caso, não é permitida utilização de 

modalidade inferior quando o somatório do valor em licitação apontar outra 

superior. Ou seja:  

• convite, quando o valor determinar tomada de preços ou concorrência; ou 

• tomada de preços, quando o valor for de concorrência. 

Em resumo, se a Administração optar por realizar várias licitações ao longo do 

exercício financeiro, para um mesmo objeto ou finalidade, deverá preservar sempre 

a modalidade de licitação pertinente ao todo que deveria ser contratado. Vale dizer, 

ilustrativamente: se a Administração tem conhecimento de que, no exercício, 

precisará substituir 1.000 cadeiras de um auditório, cujo preço total demandaria a 

realização de tomada de preços, não é lícita a realização de vários convites para 

compra das cadeiras, fracionando a despesa total prevista em várias despesas 

menores que conduzem à modalidade de licitação inferior à exigida pela lei.  

Pela legislação pertinente, não se considera fracionamento a contratação de 

parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou 

empresas de especialidade diferente daquela do executor da obra ou serviço.  

É comum o gestor público não saber, ao longo do exercício, quanto por exemplo 

vai ser gasto efetivamente na contratação de bens, de execução de obras ou de 

prestação de serviços. Não tem o hábito de planejar.  

Não raras vezes, ocorre fracionamento da despesa pela ausência de planejamento 

da Administração. O planejamento do exercício deve observar o princípio da 

anualidade do orçamento. Logo, não pode o agente público justificar o 

fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo 



  

 

 

Estado de Goiás 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
Escola de Contas 

 

Página 10 de 14 
 

exercício, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida para o total da 

despesa no ano, quando decorrente da falta de planejamento. 

LEMBRE-SE: Fracionamento refere-se à despesa, ou seja, à divisão do valor da 

despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada na legislação. 

14 – INDICAÇÃO DE MARCA 

Abstenha-se de indicar preferência por marcas, e na hipótese de se tratar de objeto 

com características e especificações exclusivas, a justificativa para a indicação de 

marca, para fins de padronização, deverá ser fundamentada em razões de ordem 

técnica, as quais precisam, necessariamente, constar no processo respectivo. 

Acórdão 62/2007 Plenário 

Pode ser aceita a indicação de marca na especificação de produtos de informática, 

frente ao princípio da padronização previsto no art. 15, inciso I, da Lei nº 

8.666/1993, desde que a decisão administrativa que venha a identificar o produto 

pela sua marca seja circunstanciadamente motivada e demonstre Tribunal de 

Contas da União 218 ser essa a opção, em termos técnicos e econômicos, mais 

vantajosa para a Administração. Acórdão 1521/2003 Plenário 

Atente para o disposto nos arts. 3º e 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, e bem assim 

para o entendimento deste Tribunal, firmado na Sessão Plenária de 29/08/2001, 

Decisão 664/2001 Plenário, no sentido de que, quando se tratar de objeto com 

características e especificações exclusivas, a justificativa para a indicação de 

marca, para fins de padronização, seja fundamentada em razões de ordem técnica, 

as quais devem, necessariamente, constar no processo respectivo, invocando, 

sempre que possível, a faculdade prevista no art. 75 do mesmo diploma legal. 

Acórdão 1334/2006 Primeira Câmara. 

15 - “EQUIVALENTE” OU “DE MELHOR QUALIDADE” 

Cf. Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e Contratos: orientações 

básicas. 3º Ed. rev. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria de Controle Interno, 2006, 

409p., p. 89-91. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCCP. Ano 1, nº 1, jan. 

2002, Belo Horizonte: Fórum, 2002, p. 3588, Acórdão 887/10, Segunda Câmara. 

Relator Min. José Jorge, DOU 12/03/2010. Acórdão 437/04 – 1ª Câmara, Relator 
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Min. Augusto Sherman Cavalcanti. DOU 15/06/2004. Acórdão 3.796/07 – Primeira 

Câmara. Relator Min. Valmir Campelo. DOU 05/12/2007. 

16 – SUSTENTABILIDADE 

Desafios para elaborar editais com padrões de sustentabilidade. 

I. Realizar treinamento de servidores para descreverem objeto com padrões 

de sustentabilidade; 

II. Analisar o arcabouço jurídico referente às licitações sustentáveis para 

verificar a normatização que corresponde àquela escolha; 

III. Apoio dos gestores para compras sustentáveis; 

IV. Promover a consciência ambiental nos órgãos e entidades; 

V. Ampliar o número de entidades públicas ou privadas credenciadas para 

qualificar um produto como sustentável e, 

VI. Desenvolver o estudo e a análise do ciclo de vida do produto. 

17 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  - PREÇOS DE MERCADO 

Lei 8.666/93 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários; 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 
dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início 
da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

§ 2o  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 
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X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 

permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, 

critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, 

ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48;  

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 

conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 

competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais 

deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 

desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 

Lei 10.520/02 

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

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá 
o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive 
com fixação dos prazos para fornecimento; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas 
no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 
estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 
promotora da     licitação, dos bens ou serviços a serem licitados 

Instrução Normativa nº 010/15 – TCM/GO 

Art. 3º, inciso III – levantamento inicial de preços, fundamentado em pesquisa prévia 

de preços de mercado, devidamente comprovada nos autos mediante documentos 

emitidos por empresas do ramo, consoante o disposto no art. 7º, inciso II c/c art. 

15, § 1º; art. 40, inciso X, art. 43, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/93 e art. 3º, incisos 

I e III, da Lei 10.520/02. 

JURISPRUDÊNCIA – TCU  

Realize uma detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada 

em informações de diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, 

cotações específicas de fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, 

contratos de outros órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema de 
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Registro de Preços Praticados do SIASG e nas atas de registro de preços da 

Administração Pública Federal, de forma a possibilitar a estimativa mais real 

possível, em conformidade com os arts. 6º,inciso IX, alínea “f” e 43, inciso IV, da 

Lei 8.666/93. (ACÓRDÃO N.º 47/2011 - TCU – Plenário. Relator: Ministro José 

Jorge) 

Instrua seus processos licitatórios com orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os custos unitários do objeto a ser contratado, 

fazendo constar do edital, sempre que couber, um modelo demonstrativo de 

formação de preços que possibilite demonstrar em sua completude todos os 

elementos que compõem o custo da aquisição, à luz dos arts. 7º, § 2º, inciso II e 

40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93. (AC nº 265/10 – Plenário. Rel. Min. Raimundo 

Carreiro. 24/02/10) 

18 – PREÇOS INEXEQUÍVEIS 

DECISÕES 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em seus julgados, vem entendendo que 

a inexequibilidade da proposta não pode ser presumida pelo representante do 

órgão que realiza a licitação. No julgamento do processo nº 2001.34.00.0180039-

0, o TRF esclareceu que: 

“a eventual inexequibilidade da proposta vencedora do procedimento licitatório não 

pode ser presumida. É necessário que a parte interessada demonstre cabalmente 

que o preço cotado não corresponde à realidade dos custos.” 

Além da demonstração de inexequibilidade não poder ser presumida, o TCU 

entende que há de ter motivação. No processo nº 575.094/98-2, de relatoria do Min. 

Valmir Campelo, assim decidiu-se: 

“...a  comissão de licitação, ao desclassificar proposta com base na sua 

inexequibilidade, deve motivar a sua decisão. O simples fato de o preço cotado ser 

20% inferior ao orçamento apresentado pela Administração não é justificador 

suficiente de desclassificação.” 
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19 – SANÇÕES – Lei 8.666/93 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

 


