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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência do servidor cedido a 

outro Ente Federado 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Gestor do Fundo de Previdência dos Servidores do município 

de Abadiânia - ABADIANAPREV, quanto à responsabilidade pelo pagamento do abono de 

permanência de servidor cedido a outro Ente Federado. O Relator apresentou seu voto 

concordando com a Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e com o Ministério Público de Contas. A 

SAP ressaltou que o abono de permanência, instituído pela EC n° 41/03, é um direito assegurado 

ao servidor que, tendo implementado as condições para aposentadoria voluntária integral, 

estabelecidas no art. 40, III, “a”, da CR/88, opte por permanecer em atividade funcional. Salientou 

que o abono é um incentivo para que o funcionário permaneça no serviço público se assim o 

desejar, mesmo após completar os pressupostos da aposentadoria voluntária, em razão da 

economia da Administração Pública que, “além de evitar os custos que teria com o pagamento de 

aposentadoria ao servidor, se abstém de ter que nomear novo servidor para ocupar a vaga 

daquele que se aposentou, o que incrementaria os gastos com o pessoal”. A Secretaria observou 

que mesmo que o servidor esteja à disposição de outro Ente Federativo, no interesse da 

Administração Pública, tem direito ao abono, sob pena de tratamento discriminatório. Asseverou 

que “a competência para legislar sobre Previdência Social é concorrente entre os entes 

federativos, conforme dispõe o art. 24, XII c/c art. 30, I e II, da Constituição Federal. Contudo, 

incumbe à União a edição de normas gerais, nos termos do art. 24, § 2º”. Informou que o 

Ministério da Previdência Social expediu a ON nº 02/09, que estabelece em seu art. 86, § 5º, que 

o responsável para o pagamento do abono de permanência será o órgão ou entidade ao qual 

incumbe o ônus pelo pagamento ou subsídio, salvo disposição expressa em sentido contrário. 

Colacionou jurisprudência do STF corroborando com o entendimento da Secretaria. Ressaltou que 

o abono de permanência não elide com a obrigação do ente público de realizar o desconto da 

contribuição previdenciária, por ser uma substituição da isenção de contribuição previdenciária, 

com previsão no § 1º do art. 3º e no § 5º do art. 8º da EC nº 20/98. Ressaltou que “com a 

instituição do abono de permanência, o servidor continua a contribuir para o regime próprio de 

previdência ao qual esteja vinculado, ficando por conta do Tesouro do ente público o encargo de 

pagar-lhe o abono no mesmo valor da contribuição”. Reforçou que o servidor público, titular de 

cargo efetivo, mantém o vínculo com o regime previdenciário do órgão cedente, mesmo no caso 

de cessão a órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de outro Ente da 

Federação, com ou sem ônus para o cessionário. O Ministério Público corroborou com as 

conclusões exaradas pela Unidade Técnica, sustentando que, nos casos em que a remuneração 

do cedido couber ao cessionário, este deverá repassar as contribuições previdenciárias à unidade 

gestora do RPPS a que está vinculado o cedido, em conformidade com o art. 1º-A, da Lei nº 

9.717/98. A proposta foi aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: a) o ente responsável 

pela remuneração do servidor público cedido à órgão ou entidade da Administração Pública da 

Administração Direta ou Indireta de outro ente federativo também é responsável pelo pagamento 

do abono de permanência, salvo disposição expressa em sentindo contrário no ato de 

formalização da cessão; b) o pagamento do abono de permanência não elide a obrigação do ente 

responsável pelo pagamento dos vencimentos de realizar o desconto da contribuição 

previdenciária a que se vincula o servidor cedido. (Acórdão-Consulta nº 00001/19. Processo nº 

14056/18, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 7.02.18). 
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Regras para a majoração da alíquota de contribuição previdenciária funcional 

 

Em resposta à Consulta formulada pelo gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Aurilândia - AURIPREV, o Plenário do TCMGO se manifestou no sentido de que é 

possível a majoração da alíquota de contribuição do pessoal civil, ativo, inativo e dos pensionistas 

vinculados ao RPPS, desde que sejam observados os critérios estabelecidos no art. 3º da Portaria 

MPS nº 402/08, na implementação do plano de custeio proposto em avaliação atuarial – realizada 

nos moldes da norma vigente, Portaria MF nº 464/18 –, visando ao cumprimento do princípio 

constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS (art. 40, CR/88), atentando-se, contudo, 

para o princípio do não confisco (art. 150, IV, CR/88). O Relator adotou o posicionamento 

apresentado pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas. A Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão apresentou uma evolução do sistema previdenciário no Brasil e destacou que 

os fundos gestores devem revisar periodicamente o plano de custeio, que constitui na definição 

das fontes de recursos necessárias para o financiamento dos benefícios oferecidos pelo Plano de 

Benefícios e da taxa de administração, quais sejam: aportes financeiros estatais e contribuições 

previdenciárias a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos vinculados e 

pelos pensionistas ao respectivo RPPS. Salientou que, sendo apurado déficit atuarial no exercício, 

deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento, conforme disposto no art. 53 da 

Portaria nº 464/18 do Ministério da Fazenda. Ressaltou que a fixação da alíquota dos segurados 

dos Regimes Próprios de Previdência municipais não poderá ser inferior à alíquota fixada aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União (atualmente em 11%), em consonância com o §1º 

do art. 149 da CR/88, e que deverá ser observado o art. 3º da Portaria MPS nº 402/08 que 

estabelece: I – a alíquota de contribuição dos segurados ativos destinada ao RPPS não poderá 

ser inferior à dos servidores titulares de cargos efetivos da União; II – as contribuições sobre os 

proventos de aposentadoria e sobre as pensões observarão a mesma alíquota aplicada ao 

servidor ativo do respectivo ente federativo e incidirá sobre a parcela dos proventos e pensões 

concedidas pelo RPPS que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS; III – 

a contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo 

nem superior ao dobro desta, observado o cálculo atuarial inicial e as reavaliações atuariais 

anuais. Afirmou que, caso o plano de custeio indique a necessidade de majoração da alíquota 

relativa aos segurados ativos, aposentados e pensionistas, a lei deve ser publicada em prazo 

compatível com o previsto no §6º do art. 195 da CR/88, em obediência ao princípio da 

anterioridade nonagesimal. Por fim, a Unidade Técnica ressaltou a obrigatoriedade de se observar 

o princípio do não confisco, estabelecido no art. 150, IV, da CR/88, sendo explicitamente vedado 

que a carga tributária seja tão elevada ao ponto de se assemelhar à tomada da propriedade do 

contribuinte pelo Estado e que o administrador público, quando da fixação da alíquota aplicável às 

contribuições previdenciárias, deve se atentar para os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. O parecer foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00002/19. 

Processo nº 17357/18, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 20.2.19). 

 

Possibilidade de conversão das férias do Prefeito Municipal em pecúnia 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo de Santo Antônio de Goiás, 

quanto à possibilidade de converter as férias do Prefeito em pecúnia, por entender que há 

previsão legal na municipalidade. O Relator esclareceu que o direito às férias anuais remuneradas 

encontra inserido no rol de Direitos Sociais estabelecido no art. 7º, XVII, da CR/88, estendido aos 
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servidores públicos, com base no § 3º do art. 39, e previsto nos Estatutos de Servidores Públicos 

dos diversos Entes Federativos. Ressaltou que com o julgamento do RE nº 650898/17 do STF e a 

Edição da INTC n° 12/17 foi pacificado o entendimento acerca da possibilidade de recebimento do 

acréscimo de 1/3 de férias aos agentes políticos, desde que expressamente previsto na legislação 

municipal. Informou que o Estatuto do Servidor Público do município de Santo Antônio de Goiás 

contém a previsão do direito de férias acrescidas de 1/3 para Prefeito e Secretários Municipais, 

porém a consulta se originou de dúvida gerada quanto à interpretação do § 5º do art. 117 do 

referido Estatuto: “Será permitida a conversão de férias em dinheiro, mediante requerimento do 

funcionário apresentado, 30 (trinta) dias antes do seu início, vedada qualquer outra hipótese de 

conversão em dinheiro”. O Relator observou que a conversão das férias em pecúnia é um direito 

originário da Consolidação das Leis do Trabalho, que traz em seu art. 143, a aplicação apenas 

aos trabalhadores da iniciativa privada e aos empregados públicos, submetidos ao regime 

celetista. Neste contexto, asseverou: “para que o prefeito e demais agentes políticos ou, 

servidores públicos em geral, façam jus a referida conversão deve haver previsão em lei 

específica ou, se for o caso, no Estatuto do Servidor Público”. Informou que a doutrina mais 

abalizada entende não serem aplicáveis aos agentes políticos as regras contidas no Estatuto do 

Servidor Público, uma vez que foram criadas para regular a relação jurídica funcional entre o 

servidor público estatutário e o Ente Federado. Explicou que as férias são direitos indisponíveis do 

trabalhador, destinadas à proteção da saúde, sendo, portanto, a conversão da totalidade do 

período de gozo das férias em pecúnia uma afronta ao escopo deste instituto jurídico, ensejando a 

inconstitucionalidade de qualquer norma que estabeleça essa possibilidade. Complementou que 

devem ser questionadas as normas estatutárias que autorizam o servidor, mediante requerimento, 

obter a conversão de todo o período de fruição de férias em pecúnia, conforme previsto no 

Estatuto do Município em questão, por confrontar com os objetivos e fundamentos deste instituto 

jurídico. Esclareceu que, mesmo sendo a declaração de inconstitucionalidade da lei matéria não 

competente dos Tribunais de Contas, estes podem apreciar a constitucionalidade de leis e atos do 

Poder Público além de orientar seus jurisdicionados quando for verificada alguma 

inconstitucionalidade no texto de suas leis. Orientou aos jurisdicionados para “ao inserirem nas 

normas municipais a possibilidade da conversão das férias em pecúnia estabeleçam limites para o 

número de dias em que será possível essa conversão”. Concluiu que a conversão do período de 

fruição das férias do Prefeito em pecúnia, mediante requerimento prévio, exige previsão em lei 

específica, sendo indevida a aplicação das disposições previstas no Estatuto do Servidor Público. 

A proposta foi aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: a conversão do período de 

fruição das férias do Prefeito em pecúnia necessita de previsão em lei específica, não lhe sendo 

aplicáveis as disposições previstas no Estatuto do Servidor Público. Os municípios foram 

orientados para que façam constar em suas leis a possibilidade de conversão das férias em 

pecuniária, limitando o número de dias a serem convertidos, com base nas normas de Direito 

Internacional (Convenção n° 132 da OIT) e de Direito Privado (art. 143 da CLT), que estipulam até 

1/3 do período de férias, com o objetivo de preservar a saúde e a segurança do trabalhador, 

conforme os ditames constitucionais. (Acórdão-Consulta nº 00003/19. Processo nº 07582/18, Rel. 

Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, Rev. Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 27.2.19). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Concessão de cautelar em Registro de Preços por desclassificação desarrazoada 

de participante 
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O Tribunal Pleno concedeu Medida Cautelar, proferida em Denúncia, para determinar a imediata 

suspensão do Pregão Presencial nº 99/18, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de 

Senador Canedo, na fase em que se encontrar, até ulterior deliberação do TCMGO. Trata-se de 

Registro de Preços objetivando futuro e eventual fornecimento de refeições hospitalares e para 

eventos realizados nas unidades administrativas vinculadas ao FMS. A denunciante informou ter 

havido afronta à isonomia no tratamento dos participantes do certame, pela desclassificação de 

alguns licitantes que descumpriram cláusula editalícia, cujo vício seria sanável. Apontou que a 

eliminação de algumas empresas licitantes poderia gerar prejuízo financeiro ao erário, uma vez 

que a proposta vencedora era superior à da empresa denunciante em quase um milhão de reais. 

Ao examinar o instrumento convocatório, o Relator verificou a existência de motivos para a 

suspensão imediata do procedimento licitatório. Em consonância com o parecer da Unidade 

Técnica, destacou que o art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93 autoriza a Comissão de Licitação a 

promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo. Afirmou que o art. 

4º, XII, da Lei nº 10.520/02 decidiu proporcionar ao Pregão menor burocracia, de modo que 

primeiro analisa-se o preço e depois os documentos de habilitação. Logo, considerou que houve 

falha da Administração em priorizar o formalismo exarcebado, determinando a desclassificação do 

licitante em vez de realizar diligência para solucionar a divergência constatada. Considerou a 

eliminação da denunciante como conduta rígida e desapropriada. Atentou que, no cumprimento do 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o gestor não deve pecar pelo formalismo, 

consistente no apego exacerbado à forma e à formalidade, a implicar à absoluta frustração da 

finalidade precípua do certame, que é a de selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. O que se procura evitar é que por um julgamento objetivo, porém, com 

apego literal ao texto da lei ou do ato convocatório, se excluam licitantes ou se descartem 

propostas que, potencialmente, representariam o melhor contrato para a Administração. Concluiu 

pela suspensão do certame, determinando que seja reconsiderada a fase de habilitação, tendo em 

vista que as divergências ensejadoras da desclassificação dos licitantes não foram suficientes. O 

voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 00929/19. Processo nº 00895/19, Rel. Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz, 13.2.19). 

 

Desvio de Função e Ascensão funcional ilegal 

 

Trata-se de Representação oferecida pela Secretaria de Atos de Pessoal do TCMGO, informando 

possíveis irregularidades na legislação municipal de Águas Lindas de Goiás que permitiu a 

ascensão dos servidores ocupantes do cargo de Vigia para o cargo de Guarda Municipal, em 

desacordo com o art. 37, caput, e inc. II da CR/88 e art. 92, II, da Constituição do Estado de 

Goiás. O Relator iniciou seu voto fundamentando a competência dos Tribunais de Contas para 

apreciação da constitucionalidade das leis, com base na Súmula nº 347 do STF, com observância 

da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CR/88. Sustentou que o art. 10 da Lei nº 

13.022/14 dispõe sobre os requisitos básicos para a investidura no cargo público de Guarda 

Municipal, não podendo os Tribunais de Contas estabelecerem requisitos diversos dos que 

constam na referida Lei Federal. Sustentou que a Lei Municipal nº 1.260/16, que regulamenta a 

Guarda Municipal de Águas Lindas, criou de forma ilegal o cargo de Guarda Patrimonial (nível 

fundamental), subindo para o cargo de Guarda Municipal se fosse concluído o nível médio de 

escolaridade, desrespeitando os preceitos gerais estabelecidos na Lei Federal. O Relator 

ressaltou que os critérios de ascensão na carreira são bastante diferentes e que a permissão de 

migração de um cargo para outro, conforme previsto na lei federal, configura transposição ilegal e 

desvio de função de um cargo inicio de carreira para os demais cargos no meio e fim da carreira. 
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Arrematou que é possível conferir que houve, no caso, a junção de dois cargos distintos em uma 

só carreira, devendo, para a regularização da situação, serem criados, mediante lei, de carreiras 

distintas para os cargos de Guarda Patrimonial (vigia) e Guarda Municipal, cada uma com seus 

respectivos requisitos de ingresso, promoção e progressão. Concordou com a Unidade Técnica e 

o Ministério Público de Contas (MPC) em manter a Medida Cautelar nº 0008/18, que determinou a 

imediata suspensão dos enquadramentos dos cargos de Vigias para Guarda Patrimonial e Guarda 

Civil Municipal, tendo em vista a presença do requisito liminar do fumus boni iuris, até que os 

responsáveis comprovem a regularização da carreira unificada de Guarda Patrimonial e Guarda 

Municipal. A representação foi conhecida e considerada procedente. A proposta do Relator foi 

aprovada por unanimidade e foi encaminhada cópia da documentação dos autos ao MPC, e da 

presente decisão ao Ministério Público Estadual para eventual propositura de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade em face do art. 26 da Lei Municipal nº 1260/16 de Águas Lindas de Goiás ou 

providências que entender cabíveis, alertando que a decisão não transitou em julgado. (Acórdão 

nº 01047/19. Processo nº 15155/18, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 20.02.19). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF – Procurador municipal e teto remuneratório 

  

“A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da 

República, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções 

essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco 

centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria e em conclusão de julgamento, 

ao apreciar o Tema 510 da repercussão geral, deu provimento a recurso extraordinário em que se 

discute a possibilidade de considerar-se como teto remuneratório dos procuradores municipais o 

subsídio dos desembargadores de tribunal de justiça (vide Informativo 821). O colegiado entendeu 

que o cerne da controvérsia está no alcance dado à expressão “procuradores”, contida na parte 

final do inciso XI do art. 37 da CF. O termo “Procuradores”, na axiologia do Supremo Tribunal 

Federal (STF), compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da 

Administração Direta, o que conduz à compreensão de que os procuradores municipais também 

estão abrangidos pela referida locução. Assim, é inconstitucional a hermenêutica que exclua da 

categoria “Procuradores” os defensores dos municípios, que desempenhariam idênticas 

atribuições dos procuradores congêneres no âmbito da União, dos estados e do Distrito Federal. 

Desse modo, não haveria fundamento para referido discrímen entre os procuradores, o que 

resultaria em uma advocacia pública municipal cujo subteto fosse o subsídio do prefeito. Ao assim 

proceder, os procuradores municipais estariam sujeitos às mais diversas contingências políticas, 

distantes do subteto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, 

em espécie, dos ministros do STF. Indubitável, portanto, que os procuradores municipais integram 

a categoria da advocacia pública a que a Constituição denomina de “funções essenciais à Justiça” 

e, quanto ao teto remuneratório, devem estar sujeitos ao subsídio dos desembargadores dos 

tribunais de justiça estaduais. Por fim, o Plenário assentou que o constituinte não obriga os 

prefeitos a assegurarem ao seu corpo de procuradores um subsídio que supere o do chefe do 

Executivo municipal. Nos termos do art. 61, §1º, II, “c”, da CF, compete ao chefe do Poder 

Executivo municipal a iniciativa privativa de lei que discipline o regime de subsídio de seus 

procuradores. Dessa forma, cabe ao prefeito avaliar politicamente, diante das circunstâncias 
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orçamentárias e da sua política de recursos humanos, a conveniência de permitir que um 

procurador de município receba mais do que o chefe do Poder Executivo municipal. Vencidos o 

ministro Teori Zavascki e a ministra Rosa Weber, que negaram provimento ao recurso, por 

entenderem não ser compatível com o princípio federativo submeter o teto de servidores 

municipais à fixação de remuneração do estado-membro.” (STF. Pleno, 28.2.19. RE 663696/MG. 

Rel. Min. Luiz Fux. Informativo do STF nº 932). 

 

TCU – A justificativa de preço em contratação decorrente de inexigibilidade de 

licitação (art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993) pode ser feita 

mediante a comparação do valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado 

junto a outros entes públicos ou privados, em avenças envolvendo o mesmo objeto 

ou objeto similar. 

 

“Denúncias oferecidas ao TCU apontaram possíveis irregularidades em contratações diretas de 

consultorias técnicas especializadas, sob o fundamento da inexigibilidade de licitação (art. 25, 

inciso II, da Lei 8.666/1993), firmadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

Entre os pontos discutidos nos autos, mereceram destaques a avaliação quanto à presença 

simultânea dos requisitos de natureza singular do objeto e notória especialização do contratado, 

que levaram à inviabilidade de competição, e a justificativa dos preços praticados. No que diz 

respeito aos preços contratados, o relator assinalou em seu voto, preliminarmente, a “dificuldade 

de justificar o preço nos casos de inexigibilidade à luz de propostas de outros fornecedores ou 

prestadores, razão pela qual foi nascendo o entendimento de que a razoabilidade do preço 

poderia ser verificada em função da atividade anterior do próprio particular contratado (nessa 

linha, item 9.1.3 do Acórdão 819/2005-TCU-Plenário)”. Segundo ele, essa linha de raciocínio “vem 

evoluindo no seio da Administração Pública (vide Portaria-AGU 572/2011) e sendo convalidada 

pelo Tribunal, como nos Acórdãos 1.565/2015, 2.616/2015 e 2.931/2016, todos do Plenário”. 

Acerca do caso concreto, o relator assinalou que a ECT conseguiu demonstrar a adequação dos 

preços pactuados levando em conta os valores praticados, pelas empresas contratadas, em 

outras avenças por elas mantidas, restando, pois, “demonstrada a equivalência dos valores 

cobrados da Administração com os valores praticados pelas contratadas em outros ajustes 

contemplando o mesmo objeto ou objeto similar”. E concluiu: “Com isso em mente, enfatizo que a 

justificativa dos preços contratados observou o art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 

8.666/1993 e seguiu a jurisprudência desta Corte de Contas sobre o tema”, no que foi 

acompanhado pelos demais ministros.” (TCU. Plenário, 12.12.08. Acórdão 2993/2018. Rel. Min. 

Bruno Dantas. Informativo de Licitações e Contratos n. 361). 

 

TCU – Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em 

solidariedade com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que 

reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela 

Administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar 

 

“Por determinação contida no Acórdão 127/2013-Plenário, proferido em processo de auditoria que 

objetivava “verificar a regularidade das aquisições diretas ou por meio de licitações, realizadas 

pelo município de Santana/AP com recursos do SUS, em especial a ocorrência de eventuais 

direcionamentos em contratações ou burla ao caráter competitivo dos certames, no período de 

2009/2011”, foram os autos convertidos em tomada de contas especial. Entre os fatos 

merecedores de apuração, destacou-se a “aquisição de produtos de limpeza por intermédio do 
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pregão presencial 007/2010, com preços superfaturados, apurados com base na licitação de 

mesmo objeto realizado no ano anterior (pregão 039/2009)”. Citada em solidariedade com o 

secretário municipal de saúde de Santana/AP, com o coordenador de apoio administrativo da 

prefeitura e com a pregoeira à época, a sociedade empresária contratada argumentou, em 

essência, que “inexiste tipicidade ‘superfaturamento’ no art. 3º da Lei 8.666/1993, motivo pelo qual 

não cabe a aplicação de sanções”, e também que “não pode a sociedade ser punida se a 

administração aceitou pagar o preço ofertado”. Em seu voto, com relação ao uso do Pregão 

39/2009 como referência de preços para o Pregão 7/2010, o relator ressaltou que este certame 

envolvera a aquisição da mesma quantidade dos mesmos materiais de limpeza, sendo que 

ambas as licitações tiveram como objetivo suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde, respectivamente, nos anos de 2009 e 2010. Nesse contexto, acrescentou o relator, “era 

esperado que houvesse pequena variação no preço dos itens, haja vista a identidade do objeto e 

da similaridade das condições de fornecimento dos materiais nas duas aquisições”. Não obstante, 

a equipe de fiscalização apurou excesso de preços de R$ 306.689,72, o que equivaleria a 89,7% 

do preço total de referência. Diante da confiabilidade do paradigma de comparação adotado e da 

magnitude do superfaturamento, a aquisição no âmbito do Pregão 7/2010 “gerou prejuízo ao 

erário, sendo cabível a imposição do dever de ressarcir”. Acerca do argumento da empresa 

contratada de que inexiste tipicidade “superfaturamento” no art. 3º da Lei 8.666/1993, a inviabilizar 

assim a aplicação de sanções, o relator deixou assente que a celebração de contratos com 

preços superiores aos de mercado viola a obrigação contida no art. 43, inciso IV, da Lei 

8.666/1993, dispositivo que, segundo ele, dirige-se tanto aos agentes públicos quanto às pessoas 

jurídicas ofertantes. Quanto ao outro argumento, de que a empresa agira de boa-fé e não poderia 

ser punida por ter a Administração aceitado pagar o preço ofertado, enfatizou o relator que a 

jurisprudência do TCU é remansosa no sentido de que os licitantes, sob risco de responderem por 

superfaturamento em solidariedade com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços 

que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela Administração no 

orçamento-base do certame se situem além daquele patamar. Ao propor a rejeição das alegações 

de defesa, o relator arrematou em seu voto: “Pelas circunstâncias relatadas acima, em especial a 

magnitude do superfaturamento e a facilidade de sua detecção, como visto, sou da opinião que 

todos os defendentes agiram com culpa grave, sendo, portanto, adequada a aplicação da multa 

especificada no art. 57 da Lei 8.443/1992”, no que foi acompanhado pelos demais ministros.” 

(TCU. Plenário, 12.12.08. Acórdão 183/2019. Rel. Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e 

Contratos n. 362). 
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