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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, contém 

resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência deste 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Revisão automática de valores na Ata de Registro de Preços pelo referencial contido na tabela 

de abrangência nacional do petróleo ANP — Impossibilidade — Exceção para produtos 

asfálticos derivados do petróleo — Possibilidade condicionada a pressupostos 

 

Foi formulada a seguinte Consulta a este Tribunal: (1) é possível adequar os valores registrados nas Atas 

de Registro de Preços a cada três meses durante a sua vigência, mediante provocação do licitante, 

utilizando-se como referencial os preços contidos na tabela ANP para os produtos derivados do petróleo, 

veiculados trimestralmente? (2) havendo possibilidade, qual é o instrumento adequado para promover 

essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser realizada? Em preliminar, o Relator conheceu da 

Consulta, ainda que carente do parecer da assessoria técnica ou jurídica do Consulente, entendendo que 

a inobservância do requisito formal não seria óbice para a extinção processual sem resolução do mérito, 

sob pena de lesar o princípio da primazia do mérito, nos termos do § 6º do artigo 282 e § 2º do artigo 

488 do NCPC. No que se refere ao item (1), o Relator afirmou ser impossível a revisão automática pela 

simples variação dos preços divulgados pelas tabelas da ANP, já que a legislação de regência (alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 7.892/13) permite a revisão de preço nos 

casos de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando a alea econômica extraordinária e extracontratual. Esclareceu que não é possível fixar 

periodicidade exata para tal alteração. Assim, quando a precificação for superior às práticas 

mercadológicas, por mero motivo superveniente, o órgão gerenciador deverá negociar a redução dos 

preços aos valores praticados no mercado ou o ente municipal deverá negociar com os demais 

participantes da licitação originária, observada a ordem classificatória. Contudo, prevê-se uma exceção 

para os produtos asfálticos derivados do petróleo, aos quais se admite a revisão da precificação acima do 

valor mercadológico por sua categorização como produto regulado pelo mercado, desde que se atendido, 

cumulativamente, todos esses pressupostos:  (a) ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém de consequência incalculáveis, posteriores à assinatura da ata de registo de preços; (b) elevação 

dos encargos ao particular; (c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação dos encargos 

da empresa; (d) inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata de registro de preços, que 

assuma o preço originalmente registrado. Em resposta ao questionamento (2), declarou que o 

instrumento adequado para formalizar a alteração dos preços unitários registrados em Ata de Registro de 

Preços é o aditamento, devendo ser seguido o rito processual para a sua celebração, estabelecido no art. 

60 da Lei Federal nº 8.666/93. Ao final, encampou os posicionamentos das Secretarias Especializadas e 

do Ministério Público de Contas em suas razões de decidir e ressaltou que em todos os casos citados é 

necessário o acompanhamento do órgão de controle, sendo obrigatórias as renegociações dos preços 

registrados decorrentes das expressivas alterações do mercado. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. (Acórdão-Consulta nº 00009/2020, Processo nº 08403/19. Cons. Subst. Flávio Monteiro 

de A. Luna, 8.7.20). 
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Suspensão do pagamento da gratificação aos professores da rede pública municipal, por razão 

de difícil acesso ao local de trabalho na zona rural, em decorrência da calamidade pública da 

pandemia do coronavírus / COVID 19 – Possibilidade 

Consulta formulada pelo prefeito de Rio Verde sobre a possibilidade de interromper ou suspender o 

pagamento da gratificação aos professores da rede pública municipal, por razão de difícil acesso ao local 

trabalho na zona rural, em razão da paralização das aulas provocadas pela pandemia do coronavírus / 

COVID 19. O Relator acatou os entendimentos da Secretaria de Controle Externo e do Ministério 

Público de Contas no sentido de reconhecer a natureza da gratificação propter laborem como transitória, 

condicional e inábil ao direito subjetivo à continuidade de sua percepção, portanto, passível de suspensão 

do pagamento no período em que contraprestação laboral está prejudica pela pandemia. Mostra-se 

inofensiva a posição ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no inciso XV do art. 37 

da CF/88, porque o motivo fático ensejador da gratificação (difícil acesso à zona rural) permanece 

momentaneamente ausente na paralização decorrente da calamidade pública e, portanto, incapaz de 

justificar o seu pagamento, sob pena de ilicitude de despesa sem o fato gerador correspondente. 

Ponderou, entretanto, que o pagamento não deve ser cessado nos casos em que a lei municipal preveja a 

incorporação desta gratificação caso o servidor tenha preenchido os requisitos legais da incorporação 

antes da data da publicação da Emenda Constitucional nº 103/19 (13.1.19), que incluiu o § 9º ao art. 39 

da CF, em face da natureza definitiva auferida pela incorporação. A proposta foi aprovada por 

unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00010/2020, Processo nº 05443/20, Rel. Cons. Subst. Vasco C. A. 

Jambo, 8.7.20). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 Tomada de Contas Especial – Ausência de formalização do pedido de concessão de diárias – 

Ocorrência de dano ao erário 

 

Em razão da constatação de dano ao erário do município de Adelândia, pela concessão de forma irregular 

de diárias ao Prefeito, no período de 2013 a 2016, foi determinada a realização de Tomada de Contas 

Especial. O Voto do Relator, corroborando com o entendimento da SAP e do MPC, foi aprovado por 

unanimidade declarando que na análise das contas tomadas foi verificada a irregularidade referente à 

ausência de formalização dos pedidos de concessão de diárias e à ausência de prestação de contas das 

diárias recebidas. Ainda, que não há no município processo administrativo de concessão de diárias nem 

informações obrigatórias, concernentes ao destino e motivo legítimo do deslocamento, ao período de 

permanência e ao número de diárias, de sorte que restou evidenciada clara discordância entre a situação 

encontrada no município e o estabelecido pela legislação. Um dos fundamentos do Voto foi o art. 8º da 

Lei Municipal nº 352/12, que define para a concessão de diárias a necessidade de relatório resumido da 

viagem e a apresentação de documentação comprovatória da efetiva realização do deslocamento. 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/05443/2020
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/05443/2020


 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Concluiu que a omissão do beneficiado deu causa a pagamento de indenizações em valores incompatíveis 

com as atividades administrativas do Prefeito, ocasionando dano ao erário pela presunção de utilização 

indevida dos recursos municipais, resultando na imputação de débito e na aplicação de multa. O Relator 

ressaltou que, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso 

Extraordinário nº 848.826/DF, o acórdão não produz efeitos para os fins da alínea “g” do inciso I do 

art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990 (inelegibilidade). (Parecer Prévio PP nº 00298/2020. Processo 

nº 11879/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 1.7.20). 

 

Referendada Medida Cautelar que constatou irregularidades em edital de contratação de 

empresa para gerenciamento eletrônico da frota municipal 

 

Foi referendada a Medida Cautelar nº 008/20, que determinou a imediata suspensão do Pregão Presencial 

nº 096/20, do município de Jataí, e de todos os eventuais atos a ela relacionados, cujo objeto é a prestação 

de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, serviço de 

guincho, fornecimento de óleo lubrificante, pneus, peças e demais insumos necessários à manutenção 

dos veículos pertencentes à frota da Superintendência Municipal de Trânsito. O Voto do Relator foi 

aprovado por unanimidade, mantendo-se a suspensão do certame e concedendo prazo aos responsáveis 

para que se manifestassem sobre as irregularidades identificadas: (a) exigência de preposto presencial da 

contratada durante o período de vigência do contrato; (b) exigência de especialista em gestão de 

manutenção de frotas, cedido pela contratada, pelo tempo que for necessário ao atendimento das 

demandas relativas ao contrato; e (c) exigência de serviço de vistoria a ser desempenhada pelos 

estabelecimentos credenciados. Em relação às irregularidades (a) e (b), explicou que nos contratos de 

gerenciamento eletrônico de frota de veículos, a empresa contratada não executa diretamente o conserto 

e/ou a manutenção dos veículos, mas apenas os direciona, via sistema informatizado, para uma das várias 

oficinas credenciadas. Considerou que o termo de referência veiculado pelo município não sinaliza a 

necessidade de monitoramento presencial, o que se mostra, por si, incompatível com a natureza do 

serviço que se pretende contratar, que é prestado remotamente pelas empresas do ramo, sem demanda 

por assistência técnica presencial. Entendeu que a exigência de preposto e especialista em gestão de 

manutenção de frotas, para que atuem de modo presencial, podem gerar mais custos para a contratada, 

o que importará na elevação dos valores das propostas das licitantes, sem que haja algum acréscimo ou 

melhoria na qualidade da prestação dos serviços. Por fim, concluiu que a exigência de representantes in 

loco restringe o caráter competitivo da licitação, pois acaba por direcionar o procedimento a empresas 

cuja sede esteja localizada no município ou em um raio muito próximo, tanto por motivos de custo, 

quanto de logística de pessoal. Em relação ao item (c), constatou que são indevidas as exigências 

veiculadas em edital, que vinculam a atuação da empresa contatada e a realização do objeto ao 

desempenho do serviço de terceiro (estabelecimentos credenciados que prestarão, efetivamente, a 

manutenção dos veículos). Ressaltou que esta previsão foge da prestação do serviço a ser contratado e 

não deve, a princípio, fazer parte do instrumento editalício. O Voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 03242/20. Processo nº 06625/20, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 1.7.2020). 
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Irregularidade na cessão de estagiários do município para Órgãos integrantes de outro Ente 

Federativo em desacordo com a Lei do Estágio 

 

Representação proposta pelo Ministério Público Estadual, referente à supostas irregularidades em 

Convênio celebrado entre o município de Trindade, o Fundo Municipal de Saúde e o Instituto Euvaldo 

Lodi – IEL foi julgada, no mérito, parcialmente procedente, diante da irregular cessão de estagiários para 

órgãos de outro ente federativo, em desacordo com a relação delineada na Lei nº 11.788/08 e no próprio 

Convênio, além de ter havido descumprimento da reserva de 10% das vagas a pessoas portadoras de 

necessidades especiais, ao teor do § 5 º do art. 17 da Lei nº 11.788/08. O Relator constatou ser irregular, 

por ausência de amparo legal, a cessão ou disposição de estagiário a órgão diverso do vinculado, por ser 

imprópria a tríade: instituição de ensino, parte concedente e estagiário, especialmente pela inadequação 

do acompanhamento e da avaliação do estágio pela parte concedente, que não pode executá-la a partir 

da cessão, nos moldes do inciso VII do art. 9º da Lei nº 11.788/08.  Salientou que a despesa é vinculada 

à parte concedente, cuja autorização do custeio de despesas de competência de outros entes da federação 

pelos municípios por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal só é permitida nos casos de autorização na 

LDO e na LOA, no convênio, no acordo, no ajuste ou congêneres, hipótese não verificada no caso em 

estudo.  Igualmente, o Relator apontou o descumprimento da reserva de 10% das vagas de estágio às 

pessoas portadoras de necessidades especiais, nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 11.788/2008 e 

aplicou multa ao Gestor do Poder Executivo de Trindade pelo descumprimento do inciso VIII do art. 

47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 e, concomitantemente, alertou sobre o planejamento da efetiva 

necessidade e da quantidade exata de estagiários em cada órgão, alocação de estagiários em cumprimento 

ao art. 17 da Lei 11.788/2008 e comprovação de servidores suficientes para o exercício das atividades 

públicas a fim de não desvirtuar o contrato de estágio com o desempenho das funções típicas da 

administração. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 03267/20. Processo nº 09641/17, 

Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 8.7.20). 

 

Destinação de honorários advocatícios sucumbenciais a advogados públicos e obediência ao 

teto constitucional 

 

 Representação formalizada pelo Ministério Público de Contas, com o intuito de suspender a distribuição 

de honorários advocatícios entre os servidores da Procuradoria Municipal de Goiânia, sem previsão de 

lei. Em síntese, foram apontadas as seguintes irregularidades: (a) que os honorários de sucumbência 

constituem-se receita pública e natureza de despesa com pessoal; (b) ausências de lei para a distribuição 

de honorários; (c) violação dos princípios de direito financeiro da universalidade do orçamento e da 

unidade de tesouraria; e (d) existência de grave prejuízo financeiro à municipalidade, o que justifica a 

concessão de Medida Cautelar para cessar a distribuição de honorários. No mérito, o Plenário julgou 

procedente a Representação quanto à distribuição a servidores municipais dos honorários advocatícios 

de sucumbência decorrentes dos processos judiciais dos quais o município de Goiânia é parte, porém, 

sem imputar multa, com o objetivo de estimular o exercício da autotutela, tendo em vista a boa-fé e as 

medidas empreendidas pelos responsáveis para sanar as ilegalidades verificadas. Ainda, determinou aos 
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responsáveis o aprimoramento da Lei Complementar Municipal (LCM) nº 313/18, por meio de atos 

administrativos próprios (ex. decreto), com destaque para as seguintes necessidades: (a) previsão de 

submissão da somatória dos subsídios e honorários de sucumbência, percebidos mensalmente pelos 

advogados públicos, ao teto remuneratório constitucional, nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88, 

em consonância com a decisão exarada pelo STF na ADI nº 6053; (b) adequação do caput do art. 52 da 

LCM nº 313/18, no sentido de que somente os honorários estipulados em sentença judicial sejam 

destinados aos procuradores públicos municipais, consoante o mandamento do § 19 do art. 85 do Código 

de Processo Civil; (c) os atos que demonstrem a efetiva regulamentação e a efetivação da retenção do 

IRPF incidente sobre os honorários advocatícios, por ser o município responsável tributário por 

substituição, observado que a responsabilidade pelo recolhimento e retenção do IRPF é do Comitê 

Gestor de Honorários, com o devido repasse à União, conforme Solução COSIT 83/19, da Receita 

Federal do Brasil; (d) cumprimento da ADI nº 6053, em que o STF declarou a constitucionalidade da 

percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o 

pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 23 da 

Lei nº 8.906/94, ao § 19 do art. 85 da Lei nº 13.105/15, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/16, 

estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos 

advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do STF, conforme o que dispõe o inciso 

XI do art. 37 CF/88. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 03301/20. Processo nº 

10629/13, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 8.7.20). 

 

Recomendações sobre a distribuição de produtos destinados à alimentação escolar aos alunos 

da rede municipal de ensino dos municípios goianos durante o período da pandemia da 

COVID19 

 

 Em processo de acompanhamento, analisando as contratações de terceiros para compra de produtos 

destinados à alimentação escolar distribuíveis às famílias dos alunos matriculados na rede municipal de 

ensino de diversos entes goianos, por unanimidade, o Colegiado acolheu o Voto do Relator, para emitir 

recomendação a todos os municípios, quanto aos seguintes pontos: (a) a alimentação adequada é um 

direito fundamental do ser humano, sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à 

realização dos direitos sociais relativos à saúde, educação e alimentação, consagrados na CF/88 e na 

CE/89, devendo o poder público municipal adotar as medidas apropriadas para assegurar a consecução 

desse direito; (b) a alimentação oferecida no ambiente escolar durante o período letivo, seja no âmbito 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou no respectivo programa municipal, contribui 

para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e 

nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo; 

(c) O TCMGO entende que a alimentação escolar é essencial aos alunos da rede pública municipal goiana 

de ensino e, com a suspensão das aulas em virtude da pandemia da COVID19, reconhece a possibilidade 

de formas alternativas de distribuição de alimentos aos estudantes e estimula os gestores municipais a 

promoverem a distribuição de alimentos em substituição às refeições que seriam oferecidas aos discentes, 
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observando-se a legislação aplicável e as orientações do TCMGO, atenuando os efeitos sociais negativos 

da crise de modo juridicamente seguro e responsável; (d) a distribuição sugerida abrangeria todo o 

período em que durar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 

em que as aulas presenciais estejam suspensas, até o retorno completo das atividades escolares; (e) a 

alimentação escolar tem de ser disponibilizada a todos os alunos matriculados na rede pública municipal 

de ensino, tendo em vista a diretriz da universalidade do atendimento no âmbito do programa 

suplementar à educação e o compromisso da República Federativa do Brasil de garantir segurança 

alimentar e nutricional ao educando; (f) os gêneros alimentícios já adquiridos ou que vierem a ser 

adquiridos em processos de contratação poderão ser distribuídos em forma de kits, definidos pela equipe 

de nutrição local, observando-se no mínimo dois critérios: per capita, adequado à faixa etária dos 

estudantes e; período de permanência na unidade escolar, considerando o número de refeições que o 

estudante faria diariamente; (g) o nutricionista, reconhecida e valorizada sua autonomia técnica, possui 

competência privativa para elaborar os cardápios e é o profissional mais qualificado para definir os 

gêneros alimentícios que serão adquiridos e comporão o kit a ser distribuído, incluído o atendimento aos 

estudantes com necessidades alimentares especiais; (h) a entrega dos kits deve ser periódica (e não entrega 

única), ficando a critério de cada gestão municipal a respectiva frequência (semanal, quinzenal, mensal, 

etc.), considerando o número de dias que o kit deverá atender e a garantia de uma alimentação escolar 

adequada e da segurança alimentar e nutricional ao educando, bem como a necessária adoção de medidas 

pactuadas com a autoridade sanitária visando a restrição de aglomerações nas unidades escolares no 

momento da distribuição e a prática de condutas que diminuam o risco de contágio do coronavírus; (i) 

no período de férias escolares, antecipadas ou não, a distribuição da alimentação escolar na forma de kits 

deverá ser suspensa, já que as férias e o calendário escolar estão intrinsecamente relacionados; (j) os 

municípios deverão utilizar os recursos dos programas de alimentação escolar exclusivamente para 

garantir a alimentação dos estudantes da rede pública municipal de ensino, apesar de permitida a 

distribuição dos gêneros alimentícios em equipamentos públicos e na rede socioassistencial, desde que 

garantida a alimentação para o estudante; (k) a aquisição de gêneros alimentícios para os programas de 

alimentação escolar deverá ser realizada por meio de licitação pública, ressalvadas as hipóteses legais, nos 

termos das Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e 11.947/09, permitindo-se a aquisição por meio de processos 

de contratação em andamento; (l) o destinatário dos kits substitutos da alimentação oferecida na escola é 

o aluno matriculado na rede pública municipal de ensino, não sua família ou qualquer outra pessoa não 

matriculada, que poderá ser beneficiada por outra iniciativa, programa ou política pública, como a 

assistência social, por exemplo; (m) por consequência, o objetivo do programa de alimentação escolar e 

da distribuição dos kits é garantir alimentação adequada e saudável e a segurança alimentar e nutricional 

ao educando, exclusivamente; (n) são oportunos a orientação aos pais e/ou responsáveis dos alunos, no 

ato do recebimento dos alimentos, sobre a vedação da venda ou destinação diferenciada dos produtos 

ofertados, e o oferecimento de informações básicas sobre os programas de assistência social existentes; 

(o) é imperiosa a observância do princípio constitucional e administrativo da impessoalidade, de modo 

que as ações desenvolvidas no âmbito do programa de alimentação escolar no período de suspensão das 

aulas presenciais durante a COVID19 não sejam utilizadas para fins de promoção pessoal do agente 

público, sob pena das sanções legais (Acórdão nº 03514/20. Processo nº 06078/20, Rel. Cons. Joaquim 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Alves de Castro Neto, 29.7.20). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 STF - Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas 

acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido 

contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração 

Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações 

 

 “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso 

extraordinário e fixou a seguinte tese: “”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator 

para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio 

(Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Carmen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, 

de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 

15.5.2020 a 21.5.2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, 

ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo 

determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, 

IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do 

Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, 

não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual 

expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro 

de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação 

temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, 

acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: 

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço 

constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado 

desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e 

reiteradas renovações e/ou prorrogações” (STF. Informativo de Jurisprudência nº 984. Sessão Virtual, 

RE 1.066.677, 24.06.20 a 03.07.20). 

 

TCU - O edital pode estabelecer, como critério de julgamento, percentual mínimo de desconto 

em itens licitados, o que significa, por via indireta, a fixação de preço máximo, que é permitida 

pelo art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. 

 

Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 

2/2020/Sedisc, lançado pela Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) em 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Cuiabá/MT e tendo por objeto a contratação de empresa especializada em “gestão de frota de veículos 

e embarcações com o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes, aditivos e filtros, por meio de 

sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartões magnéticos com disponibilidade de pontos 

de abastecimento em âmbito nacional para os veículos sob responsabilidade da Coordenação Regional 

de Cuiabá, de Coordenações Técnicas Locais (CTLs) jurisdicionadas, e da Frente de Proteção 

Etnoambiental (FPEA) Madeirinha-Juruena e Rendas Indígenas, localizadas nos estados do Mato 

Grosso, Rondônia e Pará”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a exigência, no edital, 

de proposta com percentual de desconto mínimo em itens licitados: “1.4. O Desconto Mínimo aceitável 

para os Itens 1 e 3 será de 3,77% (três vírgula setenta e sete por cento)”. Segundo o representante, tal 

exigência seria vedada pelo art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, além do que “a prática mercadológica 

local não corresponderia a uma taxa administrativa de 3,77%”. De acordo a unidade técnica, ao contrário 

do sustentado pelo representante, “não há proibição de exigência de percentual mínimo de desconto”, 

isso porque o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 “dispõe que é permitida a fixação de preços máximos 

e que é vedada a fixação de preços mínimos”. Na verdade, a fixação de percentual mínimo de desconto 

“não representa a fixação de preço mínimo, e sim a fixação de preço máximo por via indireta, já que este 

último, apesar de não expresso, pode ser deduzido por meio da aplicação do percentual de desconto 

mínimo sobre o preço referencial estabelecido em edital”. Quanto ao argumento de que a prática 

mercadológica local não corresponderia a uma taxa administrativa de 3,77%, a unidade instrutiva 

assinalou que o representante não demonstrou como teria chegado a essa conclusão, além de confundir 

percentual de desconto com taxa de administração. Destacou ainda que o pregoeiro, instado a se 

manifestar nos autos, teria apresentado pesquisas não só de taxas de administração praticadas no 

mercado, como também de descontos oferecidos por três empresas pesquisadas, por meio dos quais 

inferiu o percentual médio de desconto de 3,77%. Ao concluir pela improcedência dos argumentos do 

representante, a unidade técnica frisou que “a proposta atualmente vencedora do certame apresentou o 

melhor lance de 4% de desconto nos dois itens (1 e 3) licitados com base no critério do maior desconto”. 

Em seu voto, ao anuir à manifestação da unidade instrutiva, o relator ressaltou que, de fato, quanto ao 

estabelecimento de percentual mínimo de desconto, “o inciso X do art. 40 da Lei 8.666/1993 veda o 

estabelecimento de preços mínimos e permite a fixação de preços máximos”, e que o subitem 1.4 do 

edital, ao estabelecer percentual mínimo aceitável de desconto, “está a fixar, na verdade, preço máximo, 

por via indireta”. Portanto, “neste particular (fixação de percentual mínimo de desconto), o edital não 

desborda do regramento de regência”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar 

improcedente a representação (TCU. Informativo de Licitações e Contrato nº 394. Plenário, Acórdão 

1633/20, julgado em 24.06.20).  
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