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GRUPO I –  CLASSE VII – Plenário 

 

TC-027.227/2014-6 

Natureza: Representação. 

Órgão: 2º Batalhão de Engenharia de Construção/Comando do 

Exército. 

Interessado: Tribunal de Contas da União. 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO COM VISTAS À 

REFORMA NAS INSTALAÇÕES E DEPENDÊNCIAS FÍSICAS 

DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. UTILIZAÇÃO DA 

MODALIDADE DE CERTAME PREGÃO ELETRÔNICO E DO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 

DE OBRAS. CONTRATO COM OBJETO GENÉRICO, SEM A 

ELABORAÇÃO PRÉVIA DE PROJETOS E SEM A 

ESPECIFICAÇÃO DOS LOCAIS EM QUE SERIAM 

EXECUTADAS AS REFORMAS. AUTORIZAÇÃO PARA 

PAGAMENTO DE ITENS DE MATERIAIS OU SERVIÇOS 

QUE NÃO FORAM LICITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA 

AOS GESTORES.  

1. A modalidade de licitação pregão não deve ser utilizada para 

contratação de obras, sendo permitida nas contratações de serviços 

comuns de engenharia. 

2. O sistema de registro de preços não é aplicável à contratação de 

obras, uma vez que nessa situação não há demanda de itens 

isolados, pois os serviços não podem ser dissociados uns dos 

outros.  

3. O parecer técnico e jurídico favorável a um determinado ajuste 

não retira a responsabilidade do administrador público pela prática 

de ato irregular, uma vez que cabe ao gestor, em última instância, 

decidir sobre a legalidade, a conveniência e a oportunidade de 

efetivar as avenças sob sua administração.  

4. Nos casos em que se verificam infrações graves à norma legal ou 

regulamentar, sem que as justificativas para tanto sejam suficientes 

para afastar as irregularidades apontadas, deixar de responsabilizar 

o administrador público secundarizaria o princípio da legalidade e, 

em consequência, apequenaria o dever geral de obediência ao 

ordenamento jurídico de regência.    

 

 

RELATÓRIO 

 

 

  Trata-se da Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado do 

Piauí – Secex/PI acerca de possíveis irregularidades nos Pregões Eletrônicos 34/2011, 28/2012, 

27/2013 e 34/2013, e correspondentes contratos, conduzidos pelo 2º Batalhão de Engenharia de 

Construção – 2º BEC, com vistas à “reforma nas instalações, dependências físicas e Próprios 

Nacionais Residenciais (PNR) e/ou o fornecimento de material de construção para atender as 

necessidades do Batalhão”. 
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2. Reproduzo, em parte e com ajustes de forma, a instrução elaborada na Secex/PI, na qual 

constam o resumo do iter processual e o exame técnico da matéria (peça 92): 

“2. Ante a presença dos requisitos de admissibilidade, a Representação foi conhecida pelo 

Ministro-Relator Marcos Bemquerer Costa, que autorizou a realização das diligências 

necessárias à instrução do feito, bem como a realização de inspeção no 2º BEC (peça 11). 

3. Verificada a necessidade de inspeção, esta foi executada em campo no período de 

11/9/2015 a 18/9/2015, consoante designação da Portaria de Fiscalização 916, de 3/9/2015 (peça 

13). 

4. Ao término do referido período, parte da documentação solicitada ao 2º BEC por meio 

do Ofício de Requisição 1, de 22/9/2015 (peça 19), ainda não havia sido disponibilizada. Foi 

apresentada resposta parcial em 8/10/2015, conforme Ofício 344-SCCR/CCIEx (peça 28), tendo 

sido complementada apenas em 9/3/2016, por meio do Ofício 76-SCCR/CCIEx (peça 37). 

5. Considerando os achados contidos no relatório da inspeção realizada (peça 60), o 

secretário da Secex/PI concordou com a proposta de audiência dos responsáveis (peça 62). O 

Ministro-Relator Marcos Bemquerer Costa determinou a audiência dos responsáveis conforme 

proposto pela unidade técnica (peça 63): 

5.1. A audiência do Sr. José Gramoza Vilarinho Filho (CPF 006.873.093-44), fiscal do 

Contrato16/2011, foi realizada mediante o Ofício 0513/2017-TCU/Secex-PI (peça 89), para que 

apresentasse razões de justificativa quanto à seguinte ocorrência:  

a) realizar as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª medições do [Hotel de Trânsito de Oficiais] HTO; 1ª e 2ª 

medições do [Hotel de Trânsito de Sargentos] HTS; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª medições do [Posto Médico 

da Guarnição] PMGu; 1ª, 2ª e 3ª medições da Assessoria Jurídica, no âmbito do Contrato 

16/2011, sem que a totalidade dos itens medidos correspondessem a serviços licitados e 

incluídos na planilha contratual, caracterizando burla à licitação, em violação aos arts. 2º, 3º, 66 

e 76 da Lei 8.666/1993. 

5.2. A audiência do Sr. Fábio Barros de Sousa (CPF 828.781.613-00), fiscal do Contrato 

16/2011, foi realizada mediante o Ofício 0005/2017-TCU/Secex-PI (peça 67), para que 

apresentasse razões de justificativa quanto à seguinte ocorrência: 

a) realizar as medições 1ª, 2ª e 3ª das reformas do HTO (segunda reforma); 1ª e 2ª 

medições do HTS; medição do Cassino Civil; medição do Alojamento Civil; 1ª e 2ª medições do 

PNR 116, no âmbito do Contrato 16/2011, sem que a totalidade dos itens medidos 

correspondessem a serviços licitados e incluídos na planilha contratual, caracterizando burla à 

licitação, em violação aos arts. 2º, 3º, 66 e 76 da Lei 8.666/1993. 

5.3. A audiência do Sr. Raimundo Elias Alves Nunes Junior (CPF 002.834.493-65), fiscal 

da obra do HTO, foi realizada mediante o Ofício 0004/2017-TCU/Secex-PI (peça 68), para que 

apresentasse razões de justificativa quanto à seguinte ocorrência: 

a) realizar as medições da primeira reforma (1ª e 2ª medições do HTO), no âmbito do 

Contrato 16/2011, sem que a totalidade dos itens medidos correspondessem a serviços licitados e 

incluídos na planilha contratual, caracterizando burla à licitação, em violação aos arts. 2º, 3º, 66 

e 76 da Lei 8.666/1993. 

5.4. A audiência do Sr. Antonio da Silva Calisto Neto (CPF 347.568.413-68), então Chefe 

de Assessoria Jurídica do 2º BEC, foi realizada mediante o Ofício 0003/2017-TCU/Secex-PI 

(peça 69), para que apresentasse razões de justificativa quanto às seguintes ocorrências: 

a) o Parecer Nr 081/2011-Asse Jur/2º BEC, de 10/11/2011, em que destaca a aplicabilidade 

da modalidade pregão e do Sistema de Registro de Preços ao objeto do Pregão 34/2011; 

b) a Análise Preliminar 044-2013-Asse Jur/2º BEC, de 27/8/2013, sem identificar a 

irregularidade quanto à escolha da modalidade de licitação e do regime de execução dos 

serviços, em que pese a descrição do objeto do Pregão 27/2013 prever a realização de reforma. 

5.5. A audiência do Sr. Rogerio Cetrim de Siqueira (CPF 981.036.527-68), então 

Comandante e ordenador de despesas do 2º BEC, foi realizada mediante o Ofício 0002/2017-



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 027.227/2014-6 

 

3 

 

TCU/Secex-PI (peça 70), para que apresentasse razões de justificativa quanto às seguintes 

ocorrências: 

a) aprovar o edital do Pregão 27/2013, sem que o objeto pretendido (reforma das unidades 

imobiliárias do 2º BEC) se enquadrasse na modalidade de licitação pregão e no regime de 

execução do Sistema de Registro de Preços, em violação ao art. 6º do Decreto 5.450/2005, c/c o 

art. 6º, inciso I, art. 7º e art. 10º, todos da Lei 8.666/1993, e c/ o art. 2º do Decreto 3.931/2001 e 

art. 3º do Decreto 7.892/2013; 

b) assinar os Contratos 49/2012, 23/2013 e 31/2013, sem a definição precisa do que seria o 

objeto desses ajustes, sem a elaboração prévia de projetos e sem a especificação dos locais em 

que seriam executadas as reformas; sem a especificação dos critérios de reajuste de preços; e sem 

a existência de recursos orçamentários suficientes para fazer face ao valor global dos contratos, 

em violação ao art. 55 da Lei 8.666/1993; 

c) autorizar o pagamento das reformas do PNR 116, Hotel de Trânsito de Sargentos, Hotel 

de Trânsito de Oficiais; Cassino Civil; Alojamento Civil; Posto Médico da Guarnição e 

Assessoria Jurídica, no âmbito do Contrato 16/2011, sem que a totalidade dos itens medidos 

correspondessem a serviços licitados e incluídos na planilha contratual, em violação aos arts. 2º, 

3º, 66 e 76 da Lei 8.666/1993; 

d) autorizar a utilização, no Contrato 16/2011 (reforma dos PNR 02, 06, 1553 e 2707), de 

materiais adquiridos no Pregão 28/2012, caracterizando violação às cláusulas contratuais; 

alteração do objeto contratado sem qualquer tipo de formalização; e burla ao processo licitatório, 

em violação aos arts. 2º, 3º, 60 e 65 da Lei 8.666/1993. 

5.6. A audiência do Sr. Marcelo Arantes Guedon (CPF 842.552.267-68), então 

Comandante e ordenador de despesas do 2º BEC, foi realizada mediante o Ofício 0001/2017-

TCU/Secex-PI (peça 71), para que apresentasse razões de justificativa quanto às seguintes 

ocorrências: 

a) elaborar a justificativa da necessidade da contratação e aprovar o edital do Pregão 

34/2011, sem que o objeto pretendido (reforma das unidades imobiliárias do 2º BEC) se 

enquadrasse na modalidade de licitação pregão e no regime de execução do Sistema de Registro 

de Preços, em violação ao art. 6º do Decreto 5.450/2005 c/c o art. 6º, inciso I, art. 7º e art. 10º, 

todos da Lei 8.666/1993, e c/ o art. 2º do Decreto 3.931/2001 e art. 3º do Decreto 7.892/2013; 

b) assinar o Contrato 16/2011, sem a definição precisa do que seria o objeto desse ajuste, 

sem a elaboração prévia de projetos e sem a especificação dos locais em que seriam executadas 

as reformas; sem a especificação dos critérios de reajuste de preços; e sem a existência de 

recursos orçamentários suficientes para fazer face ao valor global dos contratos, em violação ao 

art. 55 da Lei 8.666/1993. 

5.7. Todos os ofícios de audiência acima citados foram encaminhados ao Gen. Bda. Sr. 

Paulo Cesar Souza de Miranda, Chefe do Centro de Controle Interno do Exército, por meio do 

Ofício 0009/2017-TCU/Secex-PI (peça 65), para que fossem entregues aos interessados as 

mencionadas comunicações. 

5.8. As ciências de comunicação de todos os ofícios constam às peças 72, 79, 80, 81, 84, 

86 e 90. 

EXAME TÉCNICO 

6. Antes do exame das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, transcreve-

se, a seguir, a visão geral do objeto auditado constante na instrução à peça 60: 

Pregão Eletrônico 34/2011 

‘6.  Realizado no Sistema de Registro de Preços (SRP), tinha por objeto serviços de 

reforma nas instalações, dependências físicas e Próprios Nacionais Residenciais (PNR) sob 

a responsabilidade do 2º BEC e 3º BEC (peça 5, p. 1-10). Além dos serviços, o objeto 

incluía o fornecimento de todos os projetos, equipamentos, materiais e mão de obra 

necessários. 
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7.  De acordo com o Termo de Referência, o Item 1, estimado em R$ 1.032.146,92, seria 

destinado ao 2º BEC, enquanto o Item 2, estimado em R$ 1.660.221,35, seria destinado ao 

3º BEC (peça 5, p. 11-32). A planilha orçamentária que definia os serviços a serem 

contratados está acostada à peça 5, p. 21-23 e peça 39, p. 17-19. 

8.  O edital foi devidamente publicado (peça 40, p. 31-32), tendo 8 empresas participado 

da etapa de lances. Sagrou-se vencedora, nos dois Itens, a Construtora WN Ltda. (CNPJ 

11.724.406/0001-33), com o valor de R$ 720.000,00 para o Item 1 e R$ 890.000,00 para o 

Item 2. A composição dos preços da proposta da contratada consta da peça 41, p. 6-9. 

9.  A ata de registro de preços foi assinada em 9/12/2011, com vigência de 12 meses (peça 

42, p. 74-77). 

10. O Contrato 16/2011, referente ao Item 1, foi assinado em 12/12/2011 com vigência de 

12 meses (peça 42, p. 78-86). O 1º Termo Aditivo prorrogou a vigência até 12/12/2013 

(peça 42, p. 100-102). O 2º Termo Aditivo, assinado em 14/6/2013, acrescentou R$ 

179.320,69 ao contrato (peça 42, p. 104-106). A especificação dos serviços adicionados 

consta da peça 42, p. 6-9. Foi liquidado e pago o total de R$ 750.347,55 nesse contrato 

(peça 45). 

11. Em 13/3/2013 houve pedido de reajuste do Contrato 16/2011 (peça 43, p. 23-24), que 

foi calculado em R$ 37.729,87 pelo 2º BEC (peça 43, p. 34-37). Em 15/2/2015, o pedido 

foi repetido (peça 43, p. 62-63), não constando ocorrência de pagamento. 

12. O Contrato 49/2012, referente ao Item 2, foi assinado em 6/12/2012 (peça 42, p. 108 

até peça 43, p. 1-4). Foi instaurado procedimento que culminou com a anulação desse 

contrato em 8/10/2013, sob o fundamento de que seria executado no 3º BEC, unidade 

gestora distinta da que realizou a licitação, bem como de que seu objeto seria genérico 

(peça 43, p. 19-22). Foi pago o total de R$ 58.366,91 nesse contrato (peça 45).’ 

Pregão Eletrônico 28/2012 

‘13. Realizado no SRP, tinha por objeto a aquisição de material de construção em geral, 

destinado à Sede e aos Destacamentos do 2º BEC (peça 4, p. 1-19). De acordo com o 

Termo de Referência, o valor estimado da contratação era de R$ 3.892.513,81, dividido em 

1310 itens de material (peça 4, p. 20-66). 

14. Ainda conforme o Termo de Referência, a contratação visava a suprir as ‘necessidades 

dos trabalhos diversos e manutenção dos destacamentos responsáveis pelas obras 

delegadas ao Batalhão, assim como também das instalações de sua sede (alojamentos, 

refeitórios, Companhias, Seções e demais áreas) (...) fazendo com que a OM mantenha 

uma boa apresentação de suas instalações’. 

15. A licitação foi realizada em 23/11/2012, tendo sido selecionadas diversas empresas 

(sessões). As atas de registro de preços foram assinadas em 3/12/2012, com validade de 12 

meses, no valor global de R$ 3.132.634,26 (peça 46, p. 25-30). Não houve formalização de 

contratos, mas apenas a emissão de requisições. Foi pago o total de R$ 1.227.318,53, dos 

quais R$ 604.416,87 foram pagos à Construtora WN Ltda. (peça 45).’ 

Pregão Eletrônico 27/2013  

‘16. Realizado no SRP, teve como objeto serviços de reforma nas instalações, 

dependências físicas e Próprios Nacionais Residenciais (PNR) sob a responsabilidade do 2º 

BEC, de forma semelhante ao Pregão 34/2011 (peça 3, p. 1-29). Além dos serviços, o 

objeto incluía o fornecimento de todos equipamentos, materiais e mão de obra necessários. 

17. De acordo com o Termo de Referência, o Item 1, estimado em R$ 1.317.093,46, seria 

destinado à reforma das instalações e dependências físicas, enquanto o Item 2, estimado 

em R$ 749.965,84 seria destinado à reforma dos PNRs (peça 3, p. 30-44). A planilha 

orçamentária que definia os serviços a serem contratados está acostada à peça 3, p. 55-60. 

18. A licitação foi publicada no Diário Oficial da União e em jornal local (peça 48, p. 12 

13), entretanto, somente a Construtora WN Ltda. participou do pregão, sagrando-se 
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vencedora dos dois Itens do edital. A ata de registro de preços foi assinada em 30/10/2013, 

com validade de 12 meses (peça 48, p. 81 84). 

19. O Contrato 23/2013, referente ao Item 1, foi assinado em 31/10/2013, no valor de R$ 

1.254.945,50, representando economia de apenas 5% em relação ao orçamento da licitação 

(peça 48, p. 85-99). O detalhamento dos preços propostos pela contratada consta da peça 

48, p. 55 57. 

20. O 1º Termo Aditivo, assinado em 17/10/2014, alterou o valor total do contrato para R$ 

784.310,51 e prorrogou a vigência até 31/5/2015 (peça 49, p. 106-108). Em 4/3/2015 foi 

assinado um apostilamento ao contrato, que concedeu reajuste de 7,34% para as medições 

posteriores a outubro de 2014 (peça 49, p. 110-111). Em 28/5/2015 foi assinado novo 

aditivo, que prorrogou a vigência até 31/10/2015 (peça 49, p. 112-114). 

21. O Contrato 31/2013, referente ao Item 2, foi assinado em 13/12/2013, no valor de R$ 

712.113,82 (peça 48, p. 102-116). O detalhamento dos preços propostos pela contratada 

consta da peça 48, p. 58 59. Teve somente uma nota de empenho no valor de R$ 8.000,00 

(peça 50).’ 

Pregão Eletrônico 34/2013  

‘22. Realizado no SRP, tinha por objeto a aquisição de material de construção em geral, 

destinado à Sede e aos Destacamentos do 2º BEC (peça 6, p. 1-23). De acordo com o 

Termo de Referência, o valor estimado da contratação era de R$ 5.567.821,50, dividido em 

1617 itens de material (peça 4, p. 25-105). 

23. Ainda conforme o Termo de Referência a contratação visava a suprir as ‘necessidades 

dos trabalhos diversos e manutenção dos destacamentos responsáveis pelas obras 

delegadas ao Batalhão, assim como também das instalações de sua sede (alojamentos, 

refeitórios, Companhias, Seções e demais áreas) (...) fazendo com que a OM mantenha 

uma boa apresentação de suas instalações’. 

24. A licitação foi realizada em 16/12/2013, tendo sido selecionadas diversas empresas. A 

ata de registro de preços foi assinada em 20/12/2013, no valor global de R$ 5.002.577,63 

(peça 52, p. 53). Não houve formalização de contratos, mas apenas a emissão de 

requisições. Até o período da inspeção, havia sido pago o total de R$ 376.735,55 nesse 

contrato, do qual R$ 177.412,26 à empresa WP de Sousa – EPP (peça 45), cuja ata 

individualizada teve o valor global de R$ 1.884.582,01 (peça 52, p. 58-132). 

25. Registra-se que a empresa WP de Sousa – EPP (CNPJ 18.178.997/0001-30) foi aberta 

em 24/4/2013 e tem como sócio o Sr. Waldenes Pereira de Sousa, sócio majoritário da 

Construtora WN Ltda.’ 

7. A seguir serão descritas e analisadas as razões de justificativa dos responsáveis. Para 

fins de concisão, a análise referente às defesas dos fiscais das obras e dos contratos será 

consolidada em item único, sendo que argumentos semelhantes serão sumarizados apenas para o 

primeiro responsável, e apenas os argumentos que se diferenciam ou são relativos a 

circunstâncias subjetivas serão reproduzidos nos itens subsequentes. 

Audiência do Sr. José Gramoza Vilarinho Filho  

8. Razões de justificativa (peça 91) 

8.1. As condutas imputadas não configuram grave infração à norma legal ou regulamentar, 

requisito indispensável para aplicação da sanção de que trata o art. 58 da Lei 8.443/1992, quando 

considerado o contexto em que foram praticadas e o fato de que não houve prejuízo para 

administração ou beneficiamento para a contratada, porquanto resta comprovado que todos os 

atos foram praticados com a intenção de melhor atender as necessidades do 2º BEC. 

8.2. Para o art. 58 da Lei 8.443/1992 não basta a mera infração à norma legal ou 

regulamentar para aplicação da sanção. A norma exige que a conduta tenha configurado uma 

infração grave. Em respeito ao princípio da motivação, o julgador deve demonstrar, de forma 

concreta, quais os elementos que comprovam que a conduta imputada configura grave infração à 
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norma legal ou regulamentar. 

8.3. Para verificar se a conduta imputada configura grave infração à norma legal ou 

regulamentar devem ser analisadas as circunstâncias que circundam os fatos, o caso concreto. 

Deve ser levado em consideração, por exemplo, se a conduta, ainda que contrária à norma legal 

ou regulamentar, foi voluntariamente dirigida para benefício próprio ou a terceiros, se houve 

risco ou prejuízo para Administração, se a finalidade da contratação pública (satisfação da 

necessidade pública) foi concretizada, se houve um ganho ou não para Administração, os valores 

de recursos envolvidos etc. 

8.4. No caso dos autos, resta evidente que as circunstâncias são todas favoráveis para 

afastar a configuração de grave infração à norma legal ou regulamentar, porquanto sua 

participação na fiscalização do Contrato 16/2011 foi somente na execução, não participou das 

outras fases (planejamento e licitação) do processo de contratação (o que proporciona menos 

conhecimento das especificidades do objeto). 

8.5. Todos os itens medidos estavam relacionados aos serviços de reforma/recuperação de 

bens imóveis, como poderia saber que não estavam licitados? A impressão que sempre teve foi a 

de que estava fazendo as medições de acordo com o que foi licitado. Além disso, os serviços 

constantes das planilhas de medição foram efetivamente executados pela contratada, com 

qualidade e sem beneficiamento a terceiros ou quaisquer danos ao erário, fato este reconhecido 

pela equipe de auditores na proposta de audiência (peça 60, p. 13). Resta comprovado nos autos 

(peça 57-58) que todos os serviços medidos (na 1ª e 2ª medições) foram executados em favor da 

Administração. 

8.6. Quando começou a atuar como responsável pelas medições dos serviços, estava com 

apenas três meses como servidor civil do 2º BEC (entrou em exercício no dia 21/5/2012), nunca 

havia realizado qualquer curso ou treinamento sobre fiscalização de contratos administrativos, 

portanto, inexperiente, de modo que tais circunstâncias devem ser consideradas favoravelmente 

no momento da avaliação acerca da gravidade da conduta para ensejar a aplicação de multa. 

8.7. Todos os serviços contidos nas questionadas medições eram simples, corriqueiros e 

com preços unitários de pequeno valor e abaixo do valor de referência (tabelas Sinapi e 

Seinfra/CE, peça 38, p. 24). Todas as condutas foram baseadas em informações constantes da 

planilha de medição elaborada pela Seção Técnica do 2º Batalhão, e o que fez foi verificar se tais 

serviços foram efetivamente executados em qualidade e quantidade. Nessas medições não houve 

pagamento sem que o serviço tenha sido realizado, fato este comprovado pela própria equipe de 

auditores na proposta de audiência dos responsáveis. 

8.8. Como pode ser verificado nos autos, a conduta imputada, considerando as 

circunstâncias que circundam o fato, não possui os elementos necessários para se afirmar que a 

suposta infração à norma legal deve ser considerada grave, condição indispensável para 

aplicação da sanção prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. A configuração de infração 

grave deve ser atribuída para condutas com grau de culpabilidade acentuado, em que o agente 

tenha atuado com excessiva desídia ou imprudência, com a intenção de beneficiar a contratada 

ou a si mesmo ou tenha causado danos ao erário. Nada disso restou comprovado nos autos, o que 

afasta a aplicação da sanção. 

8.9. As provas contidas nos autos demonstram que o grau de culpabilidade da conduta, 

ainda que ocorrida, é de pequena monta. É de fácil percepção que realizou as medições com a 

intenção de atestar que os serviços contidos na planilha elaborada pela Seção Técnica do 

Batalhão foram efetivamente executados. 

8.10. No julgamento deve ser considerado o fato de que não participou do planejamento e 

nem da licitação, sem conhecimento, portanto, das especificidades do objeto. Além disso, deve 

ser considerado também o fato de que não tinha experiência. A proposta de audiência, em 

especial no item 92, destaca que as condutas apuradas na auditoria não geraram beneficiamento 

para a empresa contratada, não houve prejuízo para Administração, ou seja, os fins pretendidos 
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pela Administração do 2º BEC por meio da contratação, a despeito das supostas irregularidades, 

foram integralmente alcançados. Tal fato deve ser considerado no julgamento do presente caso. 

8.11. Portanto não existe amparo legal para aplicação de sanção, por absoluta falta de 

adequação do fato à previsão contida no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no sentido de que a 

conduta imputada tenha causado grave infração à norma legal ou regulamentar. 

Audiência do Sr. Fábio Barros de Sousa  

9. Razões de justificativa (peça 83) 

9.1. No caso dos autos, as circunstâncias que circundam os fatos são todas favoráveis para 

afastar a configuração de grave infração à norma legal ou regulamentar. No período 

compreendido entre 2005 e 2013, o 2° BEC atuava com uma sobrecarga de grandes obras. Nos 

anos de 2012 e 2013 (período de execução do Contrato 16/2011), o 2º BEC possuía grandes 

obras em andamento (duplicação da BR 101 NE, Lote 5, João Pessoa/PB; o Programa de 

Integração do Rio São Francisco, Cabrobó/PE; duplicação da BR 101 NE, Lote 2, Maceió/AL; 

recuperação do Aeroporto de São Luís/MA; pavimentação da BR 135, Manoel Emídio/PI; 

construção do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN). 

9.1.1. Nessa época, exercia a função de chefe da seção técnica do Batalhão, responsável 

pelo planejamento, coordenação e acompanhamento de todas essas obras e das obras internas do 

Batalhão. Por isso, durante a execução do Contrato 16/2011 conviveu com realidade complexa, 

tendo que planejar e acompanhar a execução de obras que envolviam recursos de 

aproximadamente 519 milhões de reais, em que a estrutura administrativa do Batalhão estava 

focada, prioritariamente, nas atividades que envolviam os grandes empreendimentos existentes à 

época, a milhares de quilômetros de distância da sede. Em torno de 60% do efetivo do 2º BEC, 

inclusive a equipe técnica, encontravam-se destacadas da sede. Tinha que planejar e acompanhar 

a execução de obras de grande complexidade técnica a mais de 1.000 km de distância da sede do 

Batalhão em Teresina/PI. 

9.2. O contexto demonstra que todos os agentes envolvidos tinham a pretensão de melhor 

atender os anseios do 2º BEC de ter as suas instalações físicas em excelentes condições de uso, o 

que de fato ocorreu, como verificado pela própria unidade técnica. 

9.3. A eficiência é um dos princípios que norteiam a atuação da Administração Pública 

(art. 37, caput, da CF). O vocábulo liga-se à ideia de ação, para produzir resultado de modo 

rápido e preciso. O princípio da eficiência determina que a Administração deva agir de modo 

rápido e preciso. Buscar elevar os índices de produtividade deve ser um dos objetivos do Sistema 

de Engenharia do Exército, mesmo porque, em tempo de conflito ou não, as ações dos militares 

devem produzir resultados imediatos.  

9.4. Se tais medidas não tivessem sido tomadas pelos agentes da Administração do 

Batalhão, na qual se inclui, haveria grande possibilidade de existirem problemas como a 

devolução de recursos ao Tesouro, maior depreciação dos imóveis inacabados e 

consequentemente gerariam um dano ao erário, o que não foi o caso. 

9.5. As medidas tomadas pela Administração propiciaram a concretização de um serviço 

de interesse público (a reforma das instalações que constituem patrimônio da União). A omissão 

de seus agentes, quando se exigiam decisões convenientes e oportunas, poderia causar 

consequências imprevisíveis e danos ao erário, mesmo que para isso tenha sido necessário tomar 

medidas pouco ortodoxas. 

9.6. Durante a realização das medições, não se teve outra intenção que não fosse atender ao 

interesse público e o bom uso dos recursos da União. Houve transparência na elaboração das 

planilhas de medição de forma que qualquer pessoa que confrontasse o que estava sendo medido 

(executado) poderia conferir se foi realmente materializado. As obras foram entregues prontas 

para o uso com elevada qualidade, conforto e segurança aos usuários, com economicidade para 

os cofres públicos e dentro dos prazos previstos. Com a entrega da obra dentro das condições 

técnicas previstas, há a garantia de preservação do patrimônio público sob responsabilidade da 
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administração do 2º BEC. 

9.7. Considera-se que as medidas tomadas atenderam aos princípios que regem a 

Administração, prevalecendo o interesse público, a boa-fé e a moralidade dos atos 

administrativos. Verifica-se que os atos aqui avaliados caracterizam relevante preocupação no 

bom emprego dos recursos públicos e carreados de elementos para que se possa reconhecer a 

boa-fé do agente. 

Audiência do Sr. Raimundo Elias Alves Nunes Junior 

10. Razões de justificativa (peça 77) 

10.1. No caso dos autos, resta evidente que as circunstâncias são todas favoráveis para 

afastar a configuração de grave infração à norma legal ou regulamentar, porquanto sua 

participação na fiscalização do Contrato 16/2011 foi eventual (abril a junho de 2012), não 

participou das outras fases (planejamento e licitação) do processo de contratação, o que 

proporciona menos conhecimento das especificidades do objeto, e que os valores referentes às 

medições por ele realizadas (1ª e 2ª do HTO) correspondem apenas 3,89% (R$ 35.000,00) do 

valor total do contrato (R$ 899.320,69). Além disso, consta nos itens 92 e 93 da proposta de 

audiência que não houve beneficiamento da empresa contratada ou qualquer comprovação nos 

autos no sentido de que obteve qualquer vantagem decorrente da contratação. 

10.2. Quando atuou como responsável pelas medições dos serviços do HTO, estava com 

apenas um ano e cinco meses no Exército Brasileiro, como oficial temporário, sem capacitação 

adequada para fiscalização de contratos administrativos, portanto inexperiente, de modo que tais 

circunstâncias devem ser consideradas favoravelmente no momento da avaliação acerca da 

gravidade da conduta para ensejar a aplicação de multa. 

10.3. Esteve na condição de fiscal dos serviços objeto do Contrato 16/2011, no HTO, por 

menos de dois meses (10/5 a 12/6/2012), realizando apenas duas medições (lª e 2ª) no valor total 

de R$ 35.000,00, pois estava prestando serviço no Projeto da Integração do Rio São Francisco 

(dezembro/2010 a abril/2012) e havia retornado à sede do Batalhão por conta de sua aprovação 

em concurso público e para aguardar o início do curso de formação em academia de polícia civil 

(p. 6-21). Foi nesse período, entre o resultado e a convocação para o curso de formação, que 

ficou responsável pela fiscalização de parte dos serviços no HTO. 

10.4. As provas contidas nos autos demonstram que o grau de culpabilidade da conduta, 

ainda que ocorrida, é de pequena monta. É de fácil percepção que realizou as medições com a 

intenção de atestar que os serviços contidos na planilha elaborada pela Seção Técnica do 

Batalhão foram efetivamente executados, sendo que, pela simplicidade dos serviços, não 

imaginou que tais itens poderiam não ter sido licitados. No julgamento deve ser considerado o 

fato de que não participou do planejamento nem da licitação e que atuou na fiscalização do 

contrato de forma eventual, quando estava aguardando o seu licenciamento para realização do 

curso de formação de perito da Polícia Civil do Estado do Ceará, sem conhecimento, portanto, 

das especificidades do objeto. Além disso, deve ser considerado também o fato de que não tinha 

a devida capacitação e experiência sobre fiscalização de contratos administrativos. A proposta de 

audiência, em especial no item 92, destaca que as condutas apuradas na auditoria não geraram 

beneficiamento para a empresa contratada, não houve prejuízo para Administração, ou seja, os 

fins pretendidos pela Administração do 2º BEC por meio da contratação, a despeito das supostas 

irregularidades, foram integralmente alcançados. 

11. Análise 

11.1. De acordo com o art. 2º da Lei 8.666/1993, as obras, serviços, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 

serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e de 

inexigibilidade de licitação. O contrato é a confirmação do direito à execução do objeto licitado. 

Após concluído o processo licitatório, a Administração adota as providências necessárias para 

celebração do contrato correspondente. 
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11.1.2. Ao celebrar um contrato, a Administração está obrigada a manter o vínculo com a 

licitação que o originou. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão na licitação. Por 

isso, antes de licitar, a Administração tem que definir o que quer contratar. Não pode ser 

celebrado contrato contendo compras/serviços/obras estranhos ao procedimento de licitação, sob 

pena de ser declarado nulo de pleno direito. 

11.1.3. O primeiro parágrafo e a cláusula primeira do Contrato 16/2011 estipulavam que o 

objeto do contrato deveria ser executado conforme o Pregão 34/2011 (peça 42, p. 78), tanto 

assim que a Construtora WN Ltda. foi contratada por ter sido a empresa vencedora do Pregão 

34/2011, cuja proposta (peça 41, p. 6-9) contêm todos os itens previstos na planilha orçamentária 

do Pregão 34/2011 (peça 5, p. 21-22). A Ordem de Serviço 001/2012 referente à autorização 

para início dos serviços objeto do Contrato 16/2011 (peça 54, p. 67-69) também mencionava, em 

seu primeiro parágrafo, que os serviços deveriam seguir as especificações contidas no termo de 

referência do Pregão 34/2011. 

11.1.4. Portanto apenas os insumos de mão de obra e de materiais de construção incluídos 

na planilha orçamentária anexa ao edital do Pregão 34/2011 poderiam ser adquiridos e 

executados no âmbito do Contrato 16/2011. Entretanto, foram realizados medições e pagamentos 

por itens de materiais e serviços totalmente distintos daqueles presentes na planilha orçamentária 

do Pregão 34/2011, conforme descrito nos parágrafos 61 a 69 da instrução à peça 60. 

11.1.5. A referida prática constituiu burla ao processo licitatório, em ofensa direta ao art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 41, caput, da Lei 8.666/1993. O princípio da 

vinculação ao ato convocatório, no caso ao Pregão 34/2011, obrigava a observância das regras 

editalícias pelo 2º BEC e pelos licitantes, de forma que nada poderia ser exigido, aceito ou 

permitido além ou aquém de suas cláusulas e condições estabelecidas no instrumento 

convocatório. A jurisprudência deste Tribunal vincula o contrato a todas as condições previstas 

no edital (Acórdãos 966/2011-1ª Câmara, 1.308/2010-Plenário, 2.588/2010-Plenário, 369/2009-

1ª Câmara, 998/2009-Plenário, 2.842/2009-1ª Câmara, 731/2008-2ª Câmara, 3.803/2008-1ª 

Câmara e Acórdão 227/2007-Plenário). 

11.1.6. Verificado pela Administração do 2º BEC que os itens licitados não se adequavam 

às necessidades do Batalhão, não restaria outra alternativa a não ser rescindir o contrato e 

realizar novo procedimento licitatório. De forma alguma poderiam os fiscais do contrato e o 

ordenador de despesas autorizar o pagamento de serviços e materiais não constantes da planilha 

vencedora da licitação e anexa ao contrato. 

11.2. A execução de contrato deve ser acompanhada por servidor especialmente designado 

para tanto. A cláusula décima terceira do Contrato 16/2011 estipulava as atribuições do fiscal do 

contrato. 

11.2.1. Como se nota à peça 54, p. 30-39, 79-125 e 128-133, o Sr. José Gramoza Vilarinho 

Filho foi o fiscal que atestou a execução da 1ª e 2ª medições do Hotel de Trânsito de Sargentos 

(HTS), 1ª, 2ª, 3ª e 4ª medições do Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO), 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

medições do Posto Médico da Guarnição (PMGu) e 1ª, 2ª e 3ª medições da Assessoria Jurídica. 

11.2.2. No caso do Sr. Fábio Barros de Sousa, como se nota à peça 54, p. 14-18, 23-27, 32-

34, 37-39, 42-43, 72-77, 81-82, 87-88 e 99-100, atestou a execução da 1ª, 2ª e 3ª medições do 

HTO (segunda reforma); 1ª e 2ª medições do HTS; medição do Cassino Civil; medição do 

Alojamento Civil; 1ª e 2ª medições do PNR 116, todas correspondentes a reformas realizadas no 

âmbito do Contrato 16/2011. 

11.2.3. Como se nota à peça 54, p. 57-65, o Sr. Raimundo Elias Alves Nunes Junior 

atestou a execução da 1ª e 2ª medições do HTO (primeira reforma) no âmbito do Contrato 

16/2011. 

11.3. A planilha orçamentária da proposta apresentada pela empresa contratada mediante o 

Contrato 16/2011 (peça 41, p. 6-9) tem serviços e quantidades idênticas à planilha orçamentária 

do Pregão 34/2011 (peça 38, p. 19-22). Assim, mesmo não tendo participado do planejamento e 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 027.227/2014-6 

 

10 

 

da realização do Pregão 34/2011 (peças 38 a 41), os responsáveis, como fiscais do Contrato 

16/2011, deveriam ter total conhecimento da planilha orçamentária do contrato, com todos os 

serviços contratados, suas quantidades e preços unitários. 

11.4. Conhecedores da planilha orçamentária contratual, deveriam estar cientes da 

existência, nas medições por eles atestadas, de itens de materiais e serviços distintos daqueles 

presentes na planilha orçamentária do contrato, que eram os mesmos da planilha orçamentária do 

Pregão 34/2011. 

11.5. Ou seja, os responsáveis sabiam que os serviços executados pela Construtora WN 

Ltda. na reforma dos imóveis não correspondiam integralmente aos contratados pelo 2º BEC, 

apesar de serem considerados serviços simples, corriqueiros. 

11.6. Quando da assinatura do Contrato 16/2011, o 2º BEC não tinha, ainda, definido qual 

seria o objeto do ajuste, fazendo constar apenas a mesma descrição genérica disposta no edital do 

Pregão 34/2011, em ofensa ao art. 55, inciso I, da Lei 8.666/1993. Não havia sequer a indicação 

dos locais em que seriam executadas as reformas, quanto menos a referência a qualquer tipo de 

projeto que permitisse identificar o que seria realizado, por qual preço e em que prazo de 

execução. 

11.6.1. Certamente, a não especificação do objeto do contrato favoreceu o ‘ajuste’ de 

serviços e materiais promovido no âmbito do Contrato 16/2011 (peça 57, p. 2-3), para utilização 

de material de construção, oriundo do Pregão 28/2012, no Contrato 16/2011, o qual já previa o 

fornecimento de todos os materiais. 

11.6.2. Se a Administração não se preocupou em elaborar projetos na fase preliminar da 

licitação, deveria, ao menos no momento da contratação, ter cumprido a expressa determinação 

contida no art. 55, inciso I, da Lei 8.666/1993. Deveria, pois, ter feito constar do contrato todos 

os projetos necessários à identificação do que seria a obrigação da contratada, bem como qual o 

preço e prazo de execução. A descrição precisa do objeto compreende a elaboração de 

documento técnico indispensável ao entendimento daquilo que está sendo contratado. 

11.7. Entretanto, conforme instrução à peça 60, itens 91 e 92, com os elementos 

disponíveis, não é possível afirmar que houve beneficiamento da Construtora WN Ltda. e 

prejuízo ao erário no âmbito do contrato de reformas decorrente do Pregão 34/2011, pois apesar 

da totalidade dos itens medidos não corresponderem aos serviços licitados e incluídos na planilha 

do Contrato 16/2011, não foi possível constatar sobreposição entre os itens medidos no âmbito 

desse contrato e os presentes na planilha do Pregão 28/2012, ou seja, pagamentos em duplicidade 

pelo mesmo item de material. Também não foram levantadas dúvidas quanto à execução dos 

serviços medidos. 

11.8. O Sr. José Gramoza Vilarinho Filho alega, ainda, que quando iniciou a fiscalização 

do Contrato 16/2011 estava com apenas três meses como servidor civil do 2º BEC e sem ter 

realizado qualquer treinamento sobre fiscalização de contratos administrativos e que suas 

condutas foram baseadas em informações constantes da planilha de medição elaborada pela 

Seção Técnica do 2º Batalhão, verificando, somente, se tais serviços foram efetivamente 

executados em qualidade e quantidade.  

11.8.1. Nas medições atestadas pelo Sr. José Gramoza Vilarinho Filho, há, também, a 

assinatura do adjunto da Seção Técnica do 2º BEC (peça 54, p. 34, 82, 111 e 133). Entretanto, 

pelo que consta dos autos, não é possível afirmar que as referidas planilhas de medições foram 

elaboradas pela Seção Técnica do 2º Batalhão. 

11.9. O Sr. Fábio Barros de Sousa alega, ainda, que, à época das referidas medições, 

exercia a função de chefe da seção técnica do Batalhão, sendo responsável pelo planejamento, 

coordenação e acompanhamento de todas essas obras e as obras internas do Batalhão 

(aproximadamente 519 milhões de reais), atuando com uma sobrecarga de trabalho, em uma 

realidade bastante complexa. 

11.10. O Sr. Raimundo Elias Alves Nunes Junior alega, ainda, que sua participação na 
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fiscalização de serviços do Contrato 16/2011 foi eventual (apenas duas medições), quando era 

oficial temporário do 2º BEC, enquanto aguardava nomeação em concurso público, e que não 

tinha capacitação adequada para fiscalização de contratos administrativos.  

11.11. Apesar de os responsáveis terem realizado medições das reformas acima citadas, no 

âmbito do Contrato 16/2011, sem que a totalidade dos itens medidos correspondessem a serviços 

licitados e incluídos na planilha contratual, não resta demonstrado nos autos que tenham agido 

com a intenção de beneficiar a contratada ou a si mesmo.  

11.12. Portanto, considerando que, apesar das razões de justificativa apresentadas pelos 

fiscais não elidirem as irregularidades a eles imputadas, pelo constante dos autos, não foi 

possível afirmar que houve beneficiamento da Construtora WN Ltda. e prejuízo ao erário 

decorrente de tais medições, nem foram levantadas dúvidas quanto à execução dos serviços 

medidos, bem como que não houve comprovação da má-fé dos responsáveis, e, principalmente, 

que as irregularidades tiveram sua origem, aprovação e consentimento em instâncias superiores, 

com a não definição prévia pelo 2º BEC dos serviços/materiais necessários às reformas 

pretendidas (não ocasionada pelos fiscais) que acarretou a execução de itens não constantes da 

planilha orçamentária do Pregão 34/2011 e do Contrato 16/2011, entende-se que devem ser 

acatadas as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. José Gramoza Vilarinho Filho, Fábio 

Barros de Sousa e Raimundo Elias Alves Nunes Junior, deixando de aplicar-lhes a multa prevista 

no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.  

Audiência do Sr. Antonio da Silva Calisto Neto 

12. Razões de justificativas (peça 78) 

12.1. Não há amparo para aplicação de sanção em nenhuma das hipóteses previstas nos 

arts. 46, 58 e 60, da Lei 8.443/1992, pois considerando as circunstâncias que cercavam os fatos, 

conforme demonstrado a seguir, a conduta imputada, ainda que ocorrida, não pode ser 

considerada de natureza grave, elemento indispensável à aplicação de sanção. 

12.2. Toda ação da Administração Pública depende de prévia autorização legal. É o 

princípio da legalidade, específico do Estado de Direito. Não restam dúvidas de que a 

Administração Pública no exercício da função administrativa poderá aplicar sanções, que 

decorrem de inobservância das condutas desejadas pelo ordenamento jurídico. No entanto, esse 

poder punitivo do Estado submete-se à prévia autorização legal. 

12.3. A sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 (declaração de inidoneidade) somente 

pode ser aplicada ao licitante. A sanção de multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 somente 

pode ser aplicada se restar configurada a hipótese prevista no inciso II (ato praticado com grave 

infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial), ou seja, para aplicar a sanção de multa a Administração tem o dever 

de demonstrar que o ato foi praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar. A 

sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito 

da Administração Pública prevista no art. 60 da Lei 8.443/1992 somente pode ser aplicada se os 

membros do Tribunal de Contas da União, por maioria absoluta, considerarem grave a infração 

cometida. 

12.3.1. No caso dos autos, não há como a conduta ser considerada grave. Primeiro, porque 

a inobservância da suposta irregularidade quanto à escolha da modalidade de licitação a despeito 

do edital prever a realização de reforma diz respeito a uma das questões mais polêmicas em 

matéria de licitações de contratos administrativos, o que demonstra a inexigibilidade de conduta 

adversa. Segundo, porque é razoável se cometer equívocos dessa natureza, sobretudo quando se 

tem um volume muito grande de trabalho, conforme demonstrado a seguir. E terceiro, porque a 

análise preliminar referente ao Pregão Eletrônico 27/2013 não foi realizada por este defendente. 

12.4. Para o artigo 6º da Lei 8.666/1993, obra é toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta e serviço, toda atividade 

destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, 
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conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 

transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

12.4.1. Acerca da distinção entre obra e serviço, o membro do Ministério Público junto ao 

TCU, Lucas Rocha Furtado, asseverou que: 

‘a lei não estabelece conceitos, mas tão-somente indica atividades que serão consideradas 

obras ou serviços. Na indicação do que será obra ou serviço houve, é evidente, casuísmo 

por parte da lei. Por exemplo: por que demolição é considerada serviço e não obra? Ou 

ainda, por locação de bens é considerada serviço?’ 

12.4.2. E que para se distinguir obra de serviço, o mais usual é o critério da verificação da 

tangibilidade, da materialidade de seu objeto: 

‘Será obra o contrato que crie nova materialidade, o mesmo não sendo verificado nos 

serviços. Assim, no caso de um edifício que necessite de ‘reforma’, como será criado novo 

aspecto material, será licitada e contratada a execução de obra. Ao contrário, na 

conservação (serviço), não será criado nenhum aspecto material visualmente novo.’ 

12.4.3. O ilustre jurista Joel de Menezes Niebuhr entende possível realizar licitação de obra 

por meio da modalidade pregão: 

‘A Lei 10.520/2002 condiciona o uso da modalidade pregão somente aos bens e serviços, 

sem excluir espécies de serviços e de contratações. Quer dizer que a Lei não excluiu, de 

antemão, a utilização do pregão para a contratação de obra e serviço de engenharia. Se 

houvesse obra ou serviço de engenharia de natureza comum, em princípio, seria permitida 

a adoção do pregão.’ 

12.4.4. A questão é tão polêmica que o próprio TCU, no Acórdão 817/2005 – 1ª Câmara, 

entendeu ser possível contratar obras por meio da modalidade licitação pregão: 

‘7. Desse modo, as normas regulamentares que proíbem a contratação de obras e serviços 

de engenharia pelo pregão carecem de validade, visto que não possuem embasamento na 

Lei n° 10.520, de 2002. O único condicionamento que a Lei do Pregão estabelece é a 

configuração como bem ou serviço comum.’ 

12.4.5. Portanto, a linha que separa a configuração de obra ou serviço é tênue. Mesmo que 

os objetos das questionadas licitações sejam efetivamente considerados como obra, não há como 

considerar o parecer acerca da escolha da modalidade como grave infração. 

12.5. O que ocorreu foi um erro na terminologia empregada no item ‘objeto’, em vez de 

escrever ‘serviço de conservação ...’ foi escrito ‘serviço de reforma...’. Todavia, cabe ressaltar 

que não é a terminologia empregada que define se o objeto é obra ou serviço, mas as atividades 

descritas no anexo 1 do edital. Todas as atividades previstas no anexo 1 e na planilha 

orçamentária estão relacionadas no inciso II do art. 6º da Lei 8.666/1993: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção. 

12.5.1. Além disso, os serviços executados pelo 2º BEC no âmbito desses contratos não 

criaram nenhum aspecto material visualmente novo. Para a melhor doutrina, a configuração de 

obra exige a criação de nova materialidade. 

12.6. Essa questão de não se realizar licitação de obra por meio do pregão é meramente 

legalista, porquanto todo mundo sabe na prática que perfeitamente possível se realizar licitação 

de obra por meio de pregão. Há projeto de lei em tramitação no Congresso prevendo a 

possibilidade de licitação de obra por meio do pregão. O RDC [regime diferenciado de 

contratação], que na verdade é a modalidade pregão com pequenas adequações, vem sendo usado 

na contratação de grandes obras públicas. Portanto, não faria qualquer diferença esses objetos 

terem sidos licitados por concorrência ou pregão. 

12.7. A conduta ora imputada não pode ser considerada grave infração também porque, 

conforme afirma a proposta de audiência, não houve danos ao erário. O objeto foi executado e o 

fim da contratação pública (satisfação da necessidade pública) foi atingido. Não se pode afirmar 

que a conduta de ter aprovado os editais tenha dado causa a eventuais irregularidades na 
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execução do contrato. 

12.8. A análise do caso deve levar em consideração o contexto em que ocorreram as 

condutas. O 2º BEC gerenciava, à época, três grandes obras de engenharia: transposição do rio 

São Francisco, duplicação da BR-101, ampliação do aeroporto de São Luís/MA. No ano de 

2011, foram acompanhados pela assessoria jurídica 47 processos licitatórios (média de 3,9 por 

mês) e, em 2013, foram 86 (média de 7,1 por mês). Além desses processos, foram 76 (2011) e 94 

(2013) manifestações da assessoria jurídica em sindicâncias e inquéritos policiais militares, sem 

falar nos pedidos de informações referentes à defesa da União em juízo remetidas para a 

Advocacia-Geral da União. Não há como se acertar tudo, ainda mais numa situação em que o 

entendimento não é pacífico. 

12.9. Como afirma o jurista J. J. Calmon de Passos, ‘sempre que aprofundamos nossa 

análise, abrandamos nosso julgamento’. O direito não repousa inerte nos livros ou nos mármores 

dos gabinetes e tribunais, pelo contrário, se faz presente nas dificuldades do dia a dia de quem 

analisa inúmeros processos administrativos, como ocorreu no caso. Portanto, as circunstâncias 

dos fatos devem ser analisadas no julgamento das condutas ora imputadas. 

12.10. Portanto, as condutas, ainda que ocorridas, não podem ser consideradas graves 

infrações, não havendo, assim, amparo legal para aplicação de sanção. Inúmeros acórdãos do 

TCU não aplicaram multa em situações idênticas (Acórdão 3605/2014-Plenário). 

12.11. Quando da análise do edital do Pregão Eletrônico 27/2013, a Assessoria Jurídica do 

2º BEC não foi a responsável pela aprovação do processo licitatório, nos termos do parágrafo 

único do art. 38 da Lei 8.666/1993. A competência para análise de processos por parte de 

assessores jurídicos militares foi afastada por uma decisão da AGU em razão de uma demanda 

da OAB no sentido de que estavam usurpando a competência dos Advogados da União. 

12.11.1. Por isso, os processos licitatórios passaram a ser aprovados pelas Consultorias 

Jurídicas da União. No caso em apreciação, a assessoria jurídica do 2º BEC apenas realizou um 

checklist de documentos com o objetivo de agilizar o trabalho da CJU/PI (p. 13-14). Conforme 

parecer anexo (p. 8-12), resta evidente que a aprovação do edital foi realizada pela CJU/PI. Uma 

coisa é se analisar um edital para aprovação, outra, absolutamente distinta, é fazer um checklist 

de documentos, como ocorreu no caso. 

12.11.2. A análise preliminar referente ao Pregão Eletrônico 27/2013 não foi assinada por 

este responsável, pois conforme pode ser verificado no referido documento (p. 13-14) consta no 

local da assinatura a expressão ‘no impedimento de’. Portanto, a conduta relativa à análise do 

Pregão Eletrônico 27/2013 não pode ser imputada [ao defendente] nem à Assessoria Jurídica do 

2º BEC. 

13. Análise 

13.1. Relativamente à responsabilização de parecerista jurídico, esta Corte de Contas tem 

entendimento firmado no sentido de que esse profissional pode ser responsabilizado 

solidariamente com os gestores por irregularidades ou prejuízos ao erário, nos casos de erro 

grosseiro ou atuação culposa, quando seu parecer for vinculativo. Embora não exerça função de 

execução administrativa, o parecerista jurídico pode ser considerado como responsável por este 

Tribunal, pois o art. 71, inciso II, da Constituição Federal impõe a responsabilidade não só 

daqueles que derem diretamente causa a perda ou extravio de recursos públicos, mas também dos 

agentes que cometerem qualquer ato irregular de que resulte prejuízo ao erário.  

13.1.2. A responsabilização solidária do parecerista por dolo ou culpa decorre da própria 

Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), a qual, em seu art. 32, dispõe que o advogado é 

responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. A disciplina do 

art. 186 do Código Civil conduz à mesma conclusão ao estatuir que comete ato ilícito aquele 

que, agindo por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outro, 

ainda que esse ato seja exclusivamente moral. Ademais, complementando o dispositivo citado, o 

art. 927 do mesmo código prevê que o causador do dano fica obrigado a repará-lo.  
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13.1.3. O Supremo Tribunal Federal, tratando da responsabilização por parecer 

vinculativo, entendeu que o parecerista pode ser responsabilizado solidariamente com o gestor 

pelos danos causados (MS 24.631/DF, de 9/8/2007 e MS 24.584/DF, de 9/8/2007). Segundo o 

Ministro Joaquim Barbosa, relator do MS 24.584/DF, quando a lei estabelece a obrigação de 

decidir à luz de parecer vinculante, a manifestação de teor jurídico deixa de ter caráter 

meramente opinativo.  

13.1.4. O art. 38, parágrafo único, da Lei de Licitações, apresenta disposição no sentido de 

que a celebração de avenças no âmbito da Administração Pública deve ser precedida de exame 

jurídico das minutas dos respectivos instrumentos, conforme transcrição abaixo:  

‘Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 

convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria 

jurídica da Administração.’  

13.1.5. Assim, existindo parecer que, por dolo ou culpa, induza o administrador público à 

prática de irregularidade, ilegalidade ou quaisquer outros atos que firam princípios da 

administração pública, haverá responsabilidade solidária entre gestores e pareceristas.  

13.1.6. A jurisprudência desta Corte de Contas há muito consolidou esse entendimento, 

conforme consignado nos Acórdãos 1.730/2015-1ª Câmara, 1.560/2014, 2.890/2014, 1.656/2015 

e 1851/2015, todos do Plenário. 

13.1.7. Portanto, nos casos de erro grosseiro ou atuação culposa, quando seu parecer for 

vinculativo são irregulares os procedimentos adotados pelo parecerista, constituindo-se em grave 

infração à norma legal ou regulamentar, passível da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 

8.443/1992. 

13.2. Verifica-se que, em relação ao Pregão Eletrônico 27/2013, a Assessoria Jurídica do 2º 

BEC realizou uma análise preliminar (peça 48, p. 2-3) na qual é feita verificação de existência de 

vários documentos no processo licitatório (ver item ‘b’, aspectos analisados). Não há 

manifestação acerca do edital da licitação. Vê-se, também, que no final da referida análise há 

referência a encaminhamento à Consultoria Jurídica da União no Piauí (ver item 6).  

13.2.1. Considerando, ainda, parecer emitido pela citada Consultoria acerca da 

regularidade do procedimento licitatório (peça 48, 4-8 e 10-11), bem como que não foi o 

Sr. Antonio da Silva Calisto Neto quem assinou a análise preliminar realizada pelo 2º BEC (peça 

48, p. 3), não pode ser ele responsabilizado quanto à escolha da modalidade de licitação e do 

regime de execução dos serviços, em que pese a descrição do objeto do Pregão 27/2013 prever a 

realização de reforma. 

(...) 

13.4.1. A contratação dos serviços de reforma nas instalações, dependências físicas e 

PNRs, objeto do Pregão 34/2011, não tem demanda repetida e rotineira. Não há divisibilidade do 

objeto. Não há demanda de itens isolados, pois os serviços não podem ser dissociados uns dos 

outros. Também era possível definir previamente o quantitativo a ser demandado em cada 

reforma mediante o projeto básico e orçamento estimativo, conforme art. 7º, § 2º, incisos I e II, 

da Lei 8.666/1993. Essa mesma lei, define, ainda, em seu art. 10º, de forma bastante explícita, 

que, quanto à obra, os regimes de contratação (execução indireta) são empreitada por preço 

global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral, sem fazer menção à 

possibilidade de emprego do registro de preço. 

13.4.2. Não há, também, indicativo de que tais reformas fossem padronizadas a ponto de 

constarem em sistema de registro de preços e de, eventualmente, suscitarem o interesse de outros 

órgãos públicos na adesão à ata de registro de preços. Portanto, o sistema de registro de preços 

não é aplicável à contratação das obras ora questionadas. 

13.4.3. O TCU pronunciou-se, mediante o Acórdão 3.605/2014-Plenário, em caso 

semelhante ao aqui tratado, quando considerou indevida a utilização de pregão e Sistema de 

Registro de Preços pelo 9º Batalhão de Suprimento do Exército para contratação de obras, 
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determinando a anulação daquela licitação. 

13.5. A jurisprudência do TCU é no sentido de que o parecerista jurídico pode ser 

responsabilizado solidariamente com os gestores por irregularidades ou prejuízos ao erário, nos 

casos de erro grosseiro ou atuação culposa, quando seu parecer for vinculativo. Entretanto, não 

se vislumbra, no presente caso, erro grosseiro ou atuação culposa do responsável. Embora o 

entendimento deste Tribunal vede a utilização de pregão e Sistema de Registro de Preços na 

contratação de obras de engenharia, não se pode negar que há divergência entre os doutrinadores, 

conforme demonstrado nas razões de justificativas. 

13.5.1. Assim, considerando que o assunto traz discordância entre os estudiosos da 

matéria, entende-se que o Sr. Antonio da Silva Calisto Neto não cometeu erro grosseiro ou 

atuação culposa quando da emissão do Parecer Nr 081/2011-Asse Jur/2º BEC, em que se 

posicionou favoravelmente à aplicabilidade da modalidade pregão e do Sistema de Registro de 

Preços ao objeto do Pregão 34/2011. 

13.5.2. Ademais, não foi, em si, a modalidade de licitação ou o regime de execução que 

deu causa às irregularidades na execução dos contratos, mas, sim, as falhas no planejamento da 

licitação, na definição do objeto contratual, e nos demais atos praticados pelos Comandantes 

(enquanto ordenadores de despesa do Batalhão), que aprovaram pagamentos de itens não 

licitados, bem como aprovaram o fornecimento de material pelo próprio 2º BEC em contratos em 

que esta responsabilidade seria da contratada. Portanto as razões de justificativas apresentadas 

pelo responsável podem ser acatadas, deixando de aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso 

II, da Lei 8.443/1992. 

Audiência do Sr. Rogerio Cetrim de Siqueira  

14. Razões de justificativa (peça 85) 

14.1. É impossível dissociar as decisões e atos tomados pelo comandante da realidade 

vivida pelo 2º BEC à época. O 2º BEC é uma organização militar diretamente subordinada ao 1º 

Grupamento de Engenharia, o qual tem sua sede na cidade de João Pessoa/PB. A estrutura 

organizacional do Batalhão é diferenciada, pois, além da estrutura comum de um Batalhão do 

exército brasileiro, possui também um Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva 

(estabelecimento de ensino), um posto médico de guarnição (organização militar de saúde) e dois 

hotéis de trânsito (gestão hoteleira). 

14.1.1. O 2º BEC, além de ser um Batalhão de engenharia de construção com todas as 

missões inerentes à sua natureza, é também um estabelecimento de ensino, uma organização 

militar de saúde, realiza a gestão dos hotéis de trânsito e possui capacidade instalada para o 

cumprimento de todas as missões militares operacionais em períodos de demandas normais 

(operações nas eleições, greves de policiais militares etc.). 

14.1.2. O período que se estende de 2005 até 2013 caracterizou-se pela sobrecarga do 

Sistema de Engenharia do Exército, em particular as organizações militares de engenharia 

orgânicas do 1º Grupamento de Engenharia, como é o caso do 2º Batalhão de Engenharia de 

Construção, que possuía as seguintes obras em andamento: duplicação da BR 101 NE, Lote 5, 

João Pessoa/PB, Programa de Integração do Rio São Francisco, Cabrobó/PE, duplicação da BR 

101 NE, Lote 2, Maceió/AL, recuperação do Aeroporto de São Luís/MA, pavimentação da BR 

135, Manoel Emídio/ PI e construção do aeroporto internacional de São Gonçalo do 

Amarante/RN (em reforço ao 1º Batalhão de Engenharia de Construção). 

14.1.3. Para atender a esta amplitude de missões, em torno de 60% do efetivo do 2º BEC 

encontravam-se destacados da sede, atendendo à atividade fim do Batalhão, com uma frota de 

mais de 450 equipamentos e viaturas para fazer frente às obras. 

14.1.4. Diferentemente de outros comandantes, os oficiais que comandaram o 2º BEC, no 

período de 2007 a 2013, conviveram com uma realidade complexa, seja pelo volume de recursos 

das grandes obras (519 milhões de reais), seja pela ausência dos profissionais [mais bem] 

capacitados na sede, seja pela distância dos destacamentos, obrigando o comandante a se afastar 
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da sede por longos períodos e repetidas vezes, dificultando sobremaneira a fiscalização detalhada 

das rotinas administrativas internas, como por exemplo a manutenção dos imóveis na sede, ou a 

escrituração das saídas de material do almoxarifado. A preocupação adicional residia sobre o 

funcionamento adequado da logística e da administração voltada para as grandes obras, setores 

fundamentais para o cumprimento das metas institucionais estabelecidas para o Batalhão. 

14.1.5. Neste contexto, no período de 2012 e 2013, foram realizados 90 processos 

licitatórios, liquidados 87 milhões de reais e empenhados mais de 80 milhões, 97 contratos 

estavam sob a responsabilidade do Batalhão em 2012 e 81, em 2013. Portanto é razoável inferir 

que a própria estrutura administrativa do Batalhão estivesse focada, prioritariamente, nas 

atividades que envolviam os grandes empreendimentos existentes à época. 

14.1.6. A duplicação da BR 101 NE, Lote 5, e o Programa de Integração do Rio São 

Francisco, duas principais obras do Batalhão, possuíam complexidade de gestão muito elevada 

(p. 5-6) e podem relativizar a parte que compõe este processo em face do todo aqui 

contextualizado. 

14.1.7. É interessante destacar o que prevê o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais 

do Exército Brasileiro, em seu art. 20, que trata das atribuições do comandante: o comandante 

exerce sua ação de comando em todos os setores da unidade, usando-a com a iniciativa 

necessária e sob sua inteira responsabilidade. O parágrafo único deste mesmo artigo destaca: a 

ação de comando de que trata o caput deste artigo é caracterizada, principalmente, pelos atos de 

planejar, orientar, coordenar, acompanhar, controlar, fiscalizar e apurar responsabilidades. 

14.1.8. Assim, ainda que do comandante do 2º BEC se exigisse dividir seu tempo de modo 

a atender todas as atividades em curso, tal exigência não se afiguraria minimamente razoável. 

Isso porque, nesse caso, o razoável seria restringir tais acompanhamentos à reserva do possível, 

atendendo prioritariamente às obras de cooperação de maior materialidade e que empregavam 

maior efetivo. 

14.1.9. O 2º BEC foi o Batalhão responsável pelas principais obras do Sistema de Obras de 

Engenharia do Exército (SEE) naquele período, e aquele que movimentou o maior volume de 

recursos. Todas as obras foram concluídas, recebidas e tiveram suas contas aprovadas pelos 

órgãos convenentes. 

14.2. As condutas imputadas ao defendente, ainda que tenham sido consumadas, não 

configuram graves infrações à norma legal ou regulamentar, requisito indispensável para 

aplicação da sanção de que trata o art. 58 da Lei 8.443/1992, quando considerado o contexto em 

que foram praticadas, conforme exposto acima, e o fato de que não houve prejuízo para 

Administração ou beneficiamento para a contratada, porquanto resta comprovado que todos os 

atos foram praticados com a intenção de melhor atender as necessidades do 2º BEC. 

14.2.1. De fato, as condutas apontadas como reprováveis caracterizam tão somente desvio 

de objeto e representam menos de 1% dos recursos geridos pelo responsável nos exercícios de 

2012 e 2013. Não se afigura medida de justiça apenar o gestor público que geriu mais de 99% 

dos recursos públicos sem nenhum deslize, ferindo de morte uma brilhante carreira de mais de 

trinta anos de bons serviços prestados à nação brasileira. Não houve deliberada atuação deste 

gestor público no sentido de descumprir as normas legais e regulamentares que balizam a 

matéria, afastando de plano o dolo. 

14.2.2. Ao contrário, todos os recursos foram rigorosamente aplicados para satisfazer o 

interesse público, tanto assim que não restaram demonstrados quaisquer desvios de finalidade a 

caracterizar locupletamento ilícito próprio ou de terceiros, ensejando a instauração de tomada de 

contas especial para se quantificar eventuais danos ao erário e a consequente imputação de 

débito aos responsáveis arrolados. 

14.2.3. Em outras palavras, se atuou em desconformidade com o ordenamento jurídico, tal 

fato não se deu por dolo ou culpa, porquanto não lhe era exigível conduta diversa, ante a 

sobrecarga de fiscalizações a que era submetido no período auditado. Essa inexigibilidade de 
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conduta diversa constitui verdadeira excludente de responsabilidade do gestor. 

14.3. A jurisprudência do TCU se consolidou no sentido de que a responsabilidade dos 

administradores de recursos públicos, com base no art. 70, parágrafo único, da Constituição 

Federal, é de natureza subjetiva, seguindo a regra geral da responsabilidade civil. Portanto são 

exigidos, simultaneamente, três pressupostos para a responsabilização do gestor: ato ilícito na 

gestão dos recursos públicos, conduta dolosa ou culposa e nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Deve ser verificada, ainda, a ocorrência de eventual excludente de 

culpabilidade, tal como inexigibilidade de conduta diversa ou ausência de potencial 

conhecimento da ilicitude (Acórdãos 2.781/2016 e 2.420/2015, ambos do Plenário). 

14.3.1. Não era razoável se exigir do comandante que estivesse a par de todos os detalhes 

de todas as seis obras em curso na sua unidade, das atividades administrativas da sede, da gestão 

de mais de 1.100 militares e civis, das instruções para formação dos soldados, cabos e sargentos, 

da preparação de oficiais da reserva, da gestão completa do posto médico da guarnição, entre 

outras atribuições. Admitir o contrário equivaleria admitir sua onipresença nas diversas frentes 

que deveriam ser fiscalizadas. 

14.3.2. Sendo assim, por limitações físicas, não se lhe podia exigir outra conduta que não a 

de atender as obras prioritárias, de maior materialidade, sem que tal escolha importasse desvelo 

com a coisa pública ou mesmo desídia administrativa. A conclusão a que se chega é inevitável, 

pois se o gestor sequer agiu com culpa, sequer possui responsabilidade a ensejar a aplicação de 

qualquer sanção. 

14.4. A conduta de ter aprovado o edital do Pregão 27/2013, sem que o objeto pretendido 

(conservação das unidades imobiliárias do 2º BEC) se enquadrasse na modalidade de licitação 

pregão e no regime de execução do Sistema de Registro de Preços, não pode ser considerada 

grave, porque envolve uma das questões mais polêmicas em matéria de licitações de contratos 

administrativos (distinção de obra e serviços), o que demonstra a inexigibilidade de conduta 

diversa. 

14.5. A seguir o responsável elenca os mesmos argumentos apresentados pelo Sr. Antonio 

da Silva Calisto Neto nos itens 12.4 a 12.6 desta instrução, acerca da aplicabilidade do pregão à 

contratação de obras e acerca da distinção entre obra e serviço. Arremata afirmando que, mesmo 

que os objetos das questionadas licitações sejam efetivamente considerados como obra, não há 

como considerar como grave infração a aprovação do edital na modalidade pregão diante de um 

tema que não era/é pacífico. 

14.5.1. Alega que aprovou o edital do pregão eletrônico somente após a análise e 

aprovação do referido edital por parte da Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí (peça 

78, p. 8-12), e análise preliminar da Assessoria Jurídica do próprio Batalhão (peça 78, p. 13). Tal 

fato deve ser considerado na configuração da infração para possível aplicação de sanção. Não há 

como considerar grave infração legal à norma legal ou regulamentar nessas circunstâncias, 

sobretudo quando a decisão acerca do fato envolve questões de difícil interpretação em 

decorrência de divergências na doutrina e na jurisprudência. 

14.6. O Contrato 49/2012 foi imediatamente anulado quando houve o entendimento por 

parte do órgão de controle interno (10ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército) de 

que o seu objeto era genérico, conforme informação contida no item 53 da Proposta de 

Audiência (peça 60, p. 8), de modo que não existe prova nos autos de que o simples ato de 

assinar o contrato, que logo em seguida foi anulado (ato corrigido), é capaz de configurar grave 

infração à norma legal. 

14.6.1. O objeto do Contrato 23/2013 não pode ser considerado genérico, posto que o 

Anexo A do edital do Pregão Eletrônico 34/2011(especificações técnicas referentes aos serviços 

de reforma a serem executados nas instalações do 2º BEC) e a planilha orçamentária (peça 40, p. 

18-20) são suficientes para demonstrar que o objeto fora especificado de forma qualitativa e 

quantitativa. Os locais de execução dos serviços, a despeito de não terem sido inseridos no termo 
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de contrato, foram especificados em projetos (planilhas) entregues à contratada juntamente com 

a ordem de serviço (peça 54, p. 28-29, 59-60 e 67-69), de modo que tais documentos foram 

suficientes para detalhar os locais onde os serviços deveriam ser executados. Tanto é verdade 

que a documentação juntada aos autos (peças 55 a 58) comprova que todos os serviços foram 

executados com eficiência e que a necessidade do 2º BEC foi integralmente satisfeita. 

14.6.2. As supostas irregularidades apontadas em relação ao Contrato 23/2013 foram 

imediatamente corrigidas de acordo com as recomendações da 10ª ICFEx, posto que fora 

elaborado um termo aditivo (peça 49, p. 106-108 e p. 31-95) com as especificações dos locais e a 

adequação do valor do contrato ao valor do crédito empenhado. Tal fato foi reconhecido pela 

unidade técnica no item 53 da instrução (peça 60, p. 8). Portanto, ainda que se entenda pela 

configuração da infração, esta não pode ser considerada grave em razão do fato de que as 

supostas irregularidades foram corrigidas antes do início da execução do contrato, não restando 

evidências de que o ato de assinar o contrato tenha causado risco de prejuízo para a 

Administração. 

14.6.3. Quanto ao Contrato 31/2013, foi executado apenas o valor de R$ 8.000,00 (p. 17-

24) do total de R$ 712.113,82, tendo em vista a sua anulação em cumprimento às recomendações 

do órgão de controle interno. Portanto não há como afirmar que a assinatura do referido contrato 

configura grave infração à norma legal ou regulamentar, porquanto é notório que não existe risco 

de dano à Administração. 

14.6.4. As supostas irregularidades apontadas nos Contratos 49/2012, 23/2013 e 31/2013 

foram sanadas antes do início da execução. O Contrato 49/2012 foi anulado, sem qualquer risco 

para administração, o Contrato 23/2013 foi alterado por meio de termo aditivo para inserir os 

projetos com as especificações dos locais e com a adequação do valor do contrato aos recursos 

orçamentários e o Contrato 31/2013 também fora anulado e houve a execução de apenas 

R$ 8.000,00, restando evidente que as providências adotadas imediatamente após a assinatura 

dos referidos contratos afastaram qualquer risco de dano à Administração, o que determina a 

impossibilidade de configuração de grave infração à norma legal ou regulamentar. 

14.6.5. A anulação dos Contratos 49/2012 e 31/2013 e a correção do Contrato 23/2013 

afastam qualquer irregularidade acerca da ausência de previsão de critério de reajuste nos termos 

de contrato. 

14.7. Quanto ao pagamento das reformas sem que a totalidade dos itens medidos 

correspondessem a serviços licitados e incluídos na planilha contratual, as informações contidas 

nos autos, em especial nas planilhas de adequação dos serviços (peça 54, p. 28-29, p. 59-60) e no 

relatório de serviços (peças 55 a 58), demonstram que todos os esforços dos agentes da 

Administração foram voltados para obter a efetiva execução dos serviços de conservação das 

instalações do 2º BEC. Todas as informações colhidas pela unidade técnica na inspeção e nas 

respostas de comunicação (CD-peças associadas) levam a crer que a execução dos serviços 

proporcionou um ganho para a Administração, pois as instalações do Batalhão foram 

conservadas com padrão de qualidade superior ao especificado no edital e no contrato. 

14.7.1. Portanto está afastada a hipótese de que os atos foram praticados com a intenção de 

beneficiar o defendente ou a terceiros ou ainda de forma acentuadamente imprudente ou 

desidiosa que possibilitasse a ocorrência de prejuízo para a Administração. Pelo contrário, as 

informações demonstram que, apesar dos ‘ajustes’ não terem sido formalizados, as 

especificações dos serviços foram previamente definidas por meio de planilhas (peça 54, p. 28-

29, p. 59-60), com preços compatíveis com os de mercado, e o pagamento somente foi realizado 

quando os serviços foram efetivamente executados. 

14.7.2. Não foi incluído nenhum item de serviço que não estivesse relacionado com o 

objeto da licitação (conservação das instalações físicas do 2º BEC). Todos os itens medidos 

estavam relacionados aos serviços e aos locais determinados, sendo escusável, considerando a 

gama de atividades do comandante à época, desconhecer que os serviços medidos não tinham 
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sido licitados, ainda mais quando se considera que a estrutura administrativa do Batalhão estava 

focada, prioritariamente, nas atividades que envolviam os grandes empreendimentos existentes à 

época.  

14.7.3. Tais circunstâncias são suficientes para afastar a configuração de grave infração à 

norma legal ou regulamentar, elemento indispensável para aplicação de sanção.  

14.8. Quanto à conduta de ter autorizado a utilização no Contrato 16/2011 de materiais 

adquiridos no Pregão 28/2012, após a constatação das supostas irregularidades pela 10ª ICFEx, 

foram adotadas diversas medidas administrativas com o objetivo de verificar o efetivo emprego 

do material adquirido no âmbito do referido contrato (instauração de diversas sindicâncias com a 

finalidade de identificar os locais e as quantidades de materiais objeto do citado pregão). Foi 

realizado um minucioso e consistente inventário do material de construção adquirido no âmbito 

do Pregão Eletrônico 28/2012, cujo desfecho foi a constatação de que não houve sobreposição 

com o Contrato 16/2011 ou pagamento em duplicidade pelo mesmo item de material, fato este 

acatado pela unidade técnica nos itens 91 a 93 da instrução (peça 60). 

14.8.1. Não se pode deixar de considerar o contexto em que tudo isso aconteceu: o 2º BEC 

possuía sete PNR desocupados há mais de três anos e havia uma fila para ocupação em torno de 

sete anos de espera (para sargentos); a equipe de serviços gerais com sua capacidade reduzida 

devido à necessidade de se enviar militares qualificados para as frentes de serviços fora da sede; 

insuficiência de recursos para a contratação dos serviços. Os documentos juntados aos autos 

(CDs peça associada, peças 55-58) comprovam que as condutas foram bem intencionadas, com o 

propósito de ver as necessidades do 2º BEC satisfeitas no menor prazo possível. 

14.9. A aplicação das sanções de que trata o art. 58 da Lei 8.443/1992 são destinadas à 

gestores mal intencionados, que agem com o objetivo de se apropriarem do dinheiro público ou 

favorecer terceiros, que agem com desprezo ao atendimento das necessidades públicas. Deve ser 

considerado como circunstância favorável na avaliação da configuração de grave infração à 

norma legal o fato de que resta demonstrado nos autos (peças 55-58) que não houve prejuízo 

para a Administração. Consta no item 91 a 93 da instrução (peça 60, p. 13) que não houve 

beneficiamento da empresa contratada ou qualquer comprovação nos autos no sentido de que 

obteve qualquer vantagem decorrente das contratações, e que também restou evidenciado que 

não houve dano ao erário. 

14.9.1. As condutas imputadas não possuem os elementos necessários para configuração de 

infração à norma legal ou regulamentar, requisito indispensável para aplicação da sanção 

prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8443/1992, quando consideradas as circunstâncias que 

circundam os fatos. A configuração de infração grave deve ser atribuída para condutas com alto 

grau de culpabilidade, em que o agente tenha atuado com excessiva desídia ou imprudência, com 

a intenção de beneficiar a contratada ou a si mesmo ou tenha causado dano ao erário. No caso em 

questão, ocorreu o contrário, o contexto demonstra que todos os agentes envolvidos tinham a 

pretensão de melhor atender os anseios do 2º BEC de ter as suas instalações físicas em 

excelentes condições de uso, o que de fato ocorreu, fato este verificado pela própria unidade 

técnica (item 91 a 93 da instrução – peça 60, p.14). 

14.9.2. As provas contidas nos autos demonstram que o grau de culpabilidade das 

condutas, ainda que ocorridas, é de pequena monta, não podendo ensejar aplicação de sanção. 

14.9.3. Portanto não existe amparo legal para aplicação de sanção, por absoluta falta de 

adequação do fato à previsão contida no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, visto que as 

condutas imputadas não configuram grave infração à norma legal ou regulamentar. 

15. Análise 

15.1. Tendo em vista a identidade entre os argumentos apresentados pelo responsável e 

pelo Sr. Antonio da Silva Calisto Neto nos itens 12.4 a 12.6 desta instrução, acerca da 

aplicabilidade do pregão à contratação de obras e acerca da distinção entre obra e serviço, 

remete-se à leitura da análise constante dos itens 13.3 a 13.4.3. 
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15.2. O responsável argumenta que aprovou o edital do pregão eletrônico somente após a 

aprovação do referido edital por parte da Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí (peça 

78, p. 8-12), e análise preliminar da Assessoria Jurídica do próprio Batalhão (peça 78, p. 13).  

15.2.1. Este Tribunal possui entendimento firmado (Acórdãos 2806/2014, 2871/2014, 

2904/2014, 341/2015 e 1001/2015, todos do Plenário) no sentido de que a responsabilidade do 

gestor não é afastada quando ele age com suporte em parecer jurídico e/ou técnico, pois a ele 

cabe a decisão sobre a prática do ato administrativo eventualmente danoso ao erário. O fato de 

ter agido com respaldo em pareceres técnicos e/ou jurídicos não tem força para impor ao 

administrador a prática de um ato manifestamente irregular, uma vez que a ele cabe, em última 

instância, decidir sobre a conveniência e a oportunidade de praticar atos administrativos, 

principalmente os concernentes a contratações, que vão gerar pagamentos.  

15.2.2. O fato de o administrador seguir pareceres técnicos e jurídicos não significa que os 

atos praticados não serão reprovados pelo Tribunal. Referidos pareceres não vinculam os 

gestores, os quais têm obrigação de analisar a correção e a suficiência do conteúdo desses 

documentos.  

15.3. A 10ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (10ª ICFEx) realizou 

auditoria no 2º BEC em abril de 2013, que resultou no Relatório de Auditoria 3/2013 (peça 53), 

publicado em setembro de 2013, tratando de irregularidades ocorridas no Pregão 34/2011, onde é 

afirmado (p. 30-31 e 34): 

‘(3) Não consta dos autos projeto básico em nenhum dos empreendimentos mencionados 

no processo e na documentação de prestação de contas das despesas analisadas. Não se 

sabe os critérios de medição, nem as condições de execução dos serviços e aquisição dos 

materiais licitados. Não consta dos autos nenhum descritivo técnico que fundamentasse a 

decisão para contratar tais empreendimentos, na modelagem em que foi feita a licitação 

(serviços e obras por registro de preços). [...] 

(6) Foi empregado o sistema de registro de preços para obras e serviços de engenharia que 

não justificam tal modelagem de contratação, mesmo tratando-se de serviços, quando na 

verdade, em alguns casos, se trata de obras, o que está em desconformidade com o art. 6º 

do Decreto 5.450/05 e com as normas de registro de preços. 

(7) Não constam dos autos as pesquisas de preços, orçamentos individualizados, nem 

projeto básico por unidade de obra (imóvel), em que deveriam ser detalhados os serviços e 

materiais, nos termos exigidos no art. 3º, I e III da Lei 10.520/02, e art. 7º, § 2º, I e II, da 

Lei 8.666/93. Todavia, o Edital da licitação exigiu projetos das licitantes, embora tais 

descritivos não constem das prestações de contas examinadas. 

(8) Falta identificação dos problemas dos PNR, Hotel de Trânsito, Posto Médico e demais 

instalações imobiliárias da OM, para os quais deveriam ser identificadas as necessidades 

que motivaram essa licitação e contratos decorrentes. 

(9) O BDI empregado pela UG, no Edital da licitação, é pouco claro e engloba inúmeros 

insumos estranhos ao tipo de objeto licitado. Por outro lado, a empresa Construtora WN 

Ltda., vencedora da licitação, apresentou, em sua Proposta de Preços (fl. 148), o BDI 

genérico quanto aos tributos (encapsulados), não permitindo a individualização de cada 

tributo que o compõe. 

(...) 

(17) Considerando a gravidade do assunto, quando dos trabalhos de campo, na reunião de 

encerramento, o Chefe da Equipe de Auditoria repassou ao Comando da OM a 

preocupação com os fatos observados. Foi sugerida, como medida acauteladora, a 

suspensão de todos os serviços decorrentes do Pregão 34/2011-2ºBEC, e dos contratos 

correlatos, para que fosse possível evitar um problema ainda maior, uma vez que já eram 

suficientes os indícios de que havia emprego de material com custos diretos para a 

Administração, decorrentes de outras licitações, e os mesmos materiais também estavam 
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sendo pagos à empreiteira, embutidos nos serviços, para diversas obras da OM, conforme 

consta do pregão citado e das medições examinadas, na oportunidade. Foi também 

sugerido a anulação imediata do Contrato 49/2012-2ºBEC, por infração às normas vigentes 

e ao certame do qual decorreu.’ 

15.3.1. Entretanto, em outubro de 2013, o 2º BEC publicou o Pregão 27/2013 dotado de 

irregularidades semelhantes às já verificadas no Pregão 34/2011 pela Inspetoria do Exército.  

15.3.2. Portanto o então Comandante do 2º BEC não observou às recomendações da 10ª 

ICFEx e publicou nova licitação, idêntica à primeira, sem efetuar as correções no que diz 

respeito à justificativa das necessidades de contratação, fundamentada na precisa descrição do 

objeto, inclusive por meio de projetos, mantendo a mesma modalidade de licitação e regime de 

execução. Ressalta-se que, no Pregão 27/2013, somente a Construtora WN Ltda., já contratada 

pelo Pregão 34/2011, ofertou lances, sagrando-se a vencedora dos dois lotes dessa licitação. 

15.3.3. Assim, está caracterizada a violação ao art. 6º do Decreto 5.450/2005, c/c o art. 6º, 

inciso I, art. 7º e art. 10º, todos da Lei 8.666/1993, e c/ o art. 2º do Decreto 3.931/2001 e art. 3º 

do Decreto 7.892/2013.  

15.4. Quando da assinatura dos Contratos 49/2012, 23/2013 e 31/2013, o 2º BEC não tinha, 

ainda, definido qual seriam os objetos dos ajustes, fazendo constar apenas a mesma descrição 

genérica disposta no edital do Pregão 27/2013, em ofensa ao art. 55, inciso I, da Lei 8.666/1993. 

Não havia sequer a indicação dos locais em que seriam executadas as reformas, quanto menos a 

referência a qualquer tipo de projeto que permitisse identificar o que seria realizado, por qual 

preço e em que prazo de execução. 

15.4.1. Se a Administração não se preocupou em elaborar projetos na fase preliminar da 

licitação, deveria, ao menos no momento das contratações, ter cumprido a expressa determinação 

contida no art. 55, inciso I, da Lei 8.666/1993. Deveria, pois, ter feito constar dos contratos todos 

os projetos necessários à identificação do que seria a obrigação da contratada, bem como qual o 

preço e prazo de execução. A descrição precisa do objeto compreende a elaboração de 

documento técnico indispensável ao entendimento daquilo que está sendo contratado. 

15.4.2. A não existência de critérios de reajuste de preços nos contratos, em ofensa ao art. 

55, inciso III, da Lei 8.666/1993, levou à formulação de pleitos por parte da contratada e ao 

pagamento de indenizações não previstas inicialmente. A celebração de contratos sem recursos 

orçamentários suficientes para fazer face ao valor global de cada contrato, em desobediência ao 

art. 55, inciso V, da mesma lei, propicia a ocorrência de obras inacabadas ou executadas com 

parâmetros não condizentes com as necessidades da unidade. 

15.4.3. A anulação dos Contratos 49/2012 e 31/2013 e as correções no Contrato 23/2013 

somente foram realizadas após recomendação da 10ª ICFEx. A planilha orçamentária presente no 

Pregão 34/2011 (peça 40, p. 18-20) indica ‘serviço de reforma nas instalações, dependências e 

PNR’, não especifica os locais onde as reformas seriam executadas. Somente quando da emissão 

da ordem de serviço do Contrato 23/2013 foram especificados os locais onde seriam executados 

o objeto do contrato.  

15.4.4. A anulação dos Contratos 49/2012 e 31/2013 e correção do Contrato 23/2013 não 

têm o condão de afastar as irregularidades cometidas, somente impediram que ocorresse dano ao 

2º BEC. A desobediência às normas já havia sido efetivada. 

15.5. Ao celebrar um contrato, a Administração está obrigada a manter o vínculo com a 

licitação que o originou. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão na licitação. Por 

isso, antes de licitar, a Administração tem que definir o que quer contratar. Não pode ser 

celebrado contrato contendo compras/serviços/obras estranhos ao procedimento de licitação, sob 

pena de ser declarado nulo de pleno direito. 

15.5.1. Acerca deste assunto, remete-se à leitura da análise constante dos itens 11.1.3. a 

11.1.5. desta instrução. 

15.5.2. A planilha orçamentária da proposta apresentada pela empresa contratada mediante 
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o Contrato 16/2011 (peça 41, p. 6-9) tem serviços e quantidades idênticas à planilha 

orçamentária do Pregão 34/2011 (peça 38, p. 19-22). Assim, o responsável, como ordenador de 

despesa do 2º BEC, deveria ter total conhecimento da planilha orçamentária do contrato, com 

todos os serviços contratados, suas quantidades e preços unitários. 

15.5.3. Ou seja, o responsável era sabedor de que os serviços executados pela Construtora 

WN Ltda. na reforma do PNR 116, HTS, HTO, Cassino Civil, Alojamento Civil, Posto Médico 

da Guarnição e Assessoria Jurídica não correspondiam integralmente aos contratados pelo 2º 

BEC.  

15.5.4. Verificado pela Administração do 2º BEC que os itens licitados não se adequavam 

às necessidades do Batalhão, não restaria outra alternativa a não ser rescindir o contrato e 

realizar novo procedimento licitatório. De forma alguma poderia o ordenador de despesas 

autorizar o pagamento de serviços e materiais não constantes da planilha vencedora da licitação e 

anexa ao contrato, em violação aos arts. 2º, 3º, 66 e 76 da Lei 8.666/1993. 

15.6. Houve utilização de material de construção, oriundo do Pregão 28/2012, no Contrato 

16/2011, que já previa o fornecimento de todos os materiais necessários à execução de seu 

objeto. Tal constatação foi confirmada pelo próprio 2º BEC (peça 57, p. 2-3): 

‘É importante informar que os insumos necessários à execução dos serviços nos PNR 

1553, 2707, 146/02, 146/06, 1577 e 2386 foram fornecidos pelo Batalhão e estão 

especificados a seguir, muito embora a mão de obra para estes mesmos serviços tenha sido 

oriunda do Contrato 16/2011. 

Esse ajuste contratual foi realizado à época, pois o 2º BEC possuía 7 PNR desocupados há 

mais de 3 anos, e a espera para ocupação passava dos 7 anos para os sargentos. Cabe 

ressaltar que pelo momento histórico vivido pelo 2º BEC, a Seção dos Sv Gerais estava 

reduzida, não possuindo condições de executar, em tempo razoável, todos os serviços de 

engenharia que estavam previstos. Ademais, a OM não possuía recursos suficientes para 

contratação de serviços. Portanto, ao considerar o inquestionável benefício proporcionado 

à administração com o retorno dos imóveis à finalidade a qual foram destinados (moradia), 

pode-se inferir que o ajuste contratual realizado foi vantajoso ao Erário. 

Finalmente, ressalta-se que o controle interno do Exército, por meio da 10ª Inspetoria de 

Contabilidade e Finanças (10ª ICFEx) e do Centro de Controle Interno do Exército 

(CCIEx), vem tomando as providências visando a sanar as inconsistências verificadas e 

que a solução apresentada à época para reativação dos PNR foi pontual, por haver sido 

considerada urgente, e não tem se repetido desde então.’ 

15.6.1. O responsável alega que ‘foi realizado um minucioso e consistente inventário do 

material de construção adquirido no âmbito do Pregão 28/2012, cujo desfecho foi a constatação 

de que não houve sobreposição com o Contrato 16/2011 ou pagamento em duplicidade pelo 

mesmo item de material’. 

15.6.2. No Relatório 001/2º BEC, é afirmado que teria sido realizado um ‘ajuste’ no 

âmbito do Contrato 16/2011, tendo em vista a necessidade de disponibilização de PNRs para 

utilização imediata pelos militares. Assim, na reforma dos PNRs (02, 06, 1553 e 2707), teria sido 

pago à Construtora WN Ltda. exclusivamente o equivalente à mão de obra, enquanto o material 

necessário teria sido fornecido pelo Batalhão, com base no Pregão 28/2012. 

15.6.3. Não existiu nenhum documento formalizando o alegado ‘ajuste’ no Contrato 

16/2011. As planilhas de medição desses PNRs também não previram o referido ‘ajuste’, tendo 

guardado correspondência com os itens originários da licitação. Ou seja, o que foi medido 

contemporaneamente aos pagamentos não corresponde ao que ora se alega ter sido o executado 

(somente mão de obra), conforme detalhamento apresentado no Relatório 001/2º BEC. 

15.6.4. Apesar de não ser possível constatar pagamentos em duplicidade pelo mesmo item 

de material, com beneficiamento da Construtora WN Ltda., o referido ‘ajuste’ implicou a adição 

de materiais de outra licitação (Pregão 28/2012) e a transformação de um contrato de reforma 
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(Contrato 16/2011) em contrato de mão de obra, com objeto diferente e de valor muito mais 

elevado, sem nenhuma formalização e sem submissão à concorrência licitatória.  

15.6.5. Portanto a irregularidade na utilização, no Contrato 16/2011, de materiais de 

construção adquiridos no Pregão 28/2012, configura ofensa aos arts. 2º, 3º, 60 e 65 da Lei 

8.666/1993. 

15.6.6. Conforme instrução à peça 60, itens 91 e 92, com os elementos disponíveis, não é 

possível afirmar que houve beneficiamento da Construtora WN Ltda. e prejuízo ao erário no 

âmbito do contrato de reforma decorrente do Pregão 34/2011, pois apesar da totalidade dos itens 

medidos não corresponderem aos serviços licitados e incluídos na planilha do Contrato 16/2011, 

não foi possível constatar sobreposição entre os itens pagos à Construtora WN Ltda. no âmbito 

desse contrato e os presentes na planilha do Pregão 28/2012, ou seja, pagamentos em duplicidade 

pelo mesmo item de material. Também não foram levantadas dúvidas quanto à execução dos 

serviços medidos. 

15.7. O responsável alega que, à época das ocorrências motivadores desta audiência, o 2º 

BEC executava grandes empreendimentos, envolvendo grande volume de recursos que forçava 

constantes deslocamentos do comandante, além de realizar várias atividades, ficando a estrutura 

administrativa do Batalhão focada, prioritariamente, nas grandes obras então existentes. E, 

também, que não houve prejuízo para a Administração e não houve beneficiamento da empresa 

contratada ou qualquer comprovação nos autos no sentido de que obteve qualquer vantagem 

decorrente das contratações. 

15.7.1. Conforme citado pelo responsável, o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do 

Exército Brasileiro, em seu art. 20, parágrafo único, destaca que ‘a ação de comando de que trata 

o caput deste artigo é caracterizada, principalmente, pelos atos de planejar, orientar, coordenar, 

acompanhar, controlar, fiscalizar e apurar responsabilidades’. 

15.7.2. Portanto do comandante do 2º BEC esperava-se que atendesse as necessidades de 

seu Batalhão sem desprezar as normas legais relativas a licitações e contratos, em especial a Lei 

8.666/1993. A priorização às obras de maior materialidade e que empregavam maior efetivo não 

pode servir de justificativa para violação às normas legais e regulamentares, em especial, quando 

já havia orientação da 10ª ICFEx alertando sobre as irregularidades. 

15.7.3. Caso não tivesse havido recomendação da 10ª ICFEx para anulação dos Contratos 

49/2012 e 31/2013 e para as correções no Contrato 23/2013, possivelmente teria ocorrido 

prejuízo para a Administração do 2º BEC e beneficiamento da empresa contratada.  

15.7.4. Registre-se, por fim, que, em nenhum momento de suas justificativas, o 

responsável trouxe argumentos capazes de demonstrar que os atos por ele praticados não 

violaram a legislação citada no ofício de audiência. 

15.7.5. Mesmo se as circunstâncias acima alegadas tivessem o condão de interferir nas 

decisões tomadas pelo comandante do 2º BEC, o Sr. Rogério Cetrim de Siqueira praticou não 

somente um, mas vários atos contrários às normas vigentes, quais sejam: 

a) utilização de pregão e Sistema de Registro de Preços para contratação de reforma das 

unidades imobiliárias do 2º BEC (Pregão 27/2013), em violação ao art. 6º do Decreto 

5.450/2005, c/c o art. 6º, inciso I, art. 7º e art. 10, todos da Lei 8.666/1993, e c/ o art. 2º do 

Decreto 3.931/2001 e art. 3º do Decreto 7.892/2013, não observando orientação da 10ª ICFEx; 

b) celebração de contratos cujo objetos tinham descrição genérica, sem indicação dos 

locais em que seriam executados os objetos (reformas), nem referência a qualquer tipo de projeto 

que permitisse identificar o que seria realizado, por qual preço e em que prazo de execução, sem 

definir os critérios de reajuste e sem existência de recursos orçamentários suficientes para fazer 

face ao valor global dos contratos, em violação ao art. 55, inciso I, da Lei 8.666/1993;  

c) autorização de pagamento de reformas no âmbito do Contrato 16/2011, sem que a 

totalidade dos itens medidos correspondessem a serviços licitados e incluídos na planilha 

contratual, em violação aos arts. 2º, 3º, 66 e 76 da Lei 8.666/1993; 
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d) utilização de material de construção, oriundo do Pregão 28/2012, no Contrato 16/2011, 

que já previa o fornecimento de todos os materiais necessários à execução de seu objeto, em 

violação aos arts. 2º, 3º, 60 e 65 da Lei 8.666/1993. 

15.7.6. Portanto são irregulares os procedimentos adotados pelo Sr. Rogério Cetrim de 

Siqueira, constituindo-se em graves infrações às normas legais ou regulamentares, não devendo 

ser acatadas as razões de justificativa apresentadas pelo responsável e, por consequência, deve 

ser aplicada a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. 

Audiência do Sr. Marcelo Arantes Guedon 

16. Razões de justificativa (peça 87) 

16.1. As condutas imputadas não configuram grave infração à norma legal ou 

regulamentar, requisito indispensável para aplicação da sanção de que trata o art. 58 da Lei 

8.443/1992, quando considerado o contexto em que foram praticadas e o fato de que não houve 

prejuízo para administração ou beneficiamento para a contratada, porquanto resta comprovado 

que todos os atos foram praticados com a intenção de melhor atender as necessidades do 2º BEC. 

16.2. A conduta de ter elaborado a justificativa da necessidade da contratação e aprovado o 

edital do Pregão 34/2011, sem que o objeto pretendido (conservação das unidades imobiliárias 

do 2º BEC) se enquadrasse na modalidade de licitação pregão e no regime de execução do 

Sistema de Registro de Preços, não pode ser considerada grave infração à norma legal ou 

regulamentar, porque envolve uma das questões mais polêmicas em matéria de licitações de 

contratos administrativos (distinção entre obra e serviço), o que demonstra a inexigibilidade de 

conduta diversa. 

16.3. A seguir, o responsável elenca os mesmos argumentos apresentados pelo Sr. Antonio 

da Silva Calisto Neto nos itens 12.4 a 12.6 desta instrução, acerca da aplicabilidade do pregão à 

contratação de obras e acerca da distinção entre obra e serviço. Arremata afirmando que, mesmo 

que os objetos das questionadas licitações fossem efetivamente considerados como obra, não há 

como considerar como grave infração a aprovação do edital na modalidade pregão diante de um 

tema que não é/era pacífico na doutrina e na jurisprudência à época (2011). 

16.4. Alega que aprovou o edital do pregão eletrônico somente após a análise e aprovação 

do referido edital por parte da Assessoria Jurídica do Batalhão (peça 39, p. 29-32), e pelo 

comando do 1º Grupamento de Engenharia (peça 39, p. 41-42). Tal fato deve ser considerado na 

configuração da infração para possível aplicação de sanção. Não há como considerar grave 

infração à norma legal ou regulamentar nessas circunstâncias, sobretudo quando a decisão acerca 

do fato envolve questões de difícil interpretação em decorrência de divergências na doutrina e na 

jurisprudência. 

16.5. O objeto do Contrato 16/2011 não pode ser considerado genérico, posto que o Anexo 

A do edital do Pregão Eletrônico 34/2011(Especificações Técnicas referentes aos serviços de 

reforma a serem executados nas instalações do 2º BEC) e a planilha orçamentária (peça 40, p. 

18-20) são suficientes para demonstrar que o objeto fora especificado de forma qualitativa e 

quantitativa. Os locais de execução dos serviços, a despeito de não terem sido inseridos no termo 

de contrato, foram especificados em projetos (planilhas) entregues à contratada juntamente com 

a ordem de serviço (peça 54, p. 28-29, 59-60 e 67-69), de modo que tais documentos foram 

suficientes para detalhar os locais onde os serviços deveriam ser executados. A documentação 

juntada aos autos (peças 55 a 58) comprova que todos os serviços foram executados com 

eficiência e que a necessidade do 2º BEC foi integralmente satisfeita. 

16.6. A seguir o responsável apresenta argumentos muito semelhantes aos apresentados 

pelo Sr. Rogerio Cetrim de Siqueira nos itens 14.1. a 14.3.2. desta instrução, acerca da realidade 

vivida pelo 2º BEC à época, relativa às diversas missões do Batalhão, ao excesso de obras 

geridas no período, à distância dessas obras e ao contingente destacado para tal fim, à quantidade 

de processos licitatórios em andamento, às diversas atribuições do Comandante, ao pequeno 

valor dos contratos fiscalizados frente ao total gerido pelo Batalhão, bem como acerca da 
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ausência de desvio de finalidade, de locupletamento ou de dano ao erário e da inexigibilidade de 

conduta diversa. 

16.6.1. Tais circunstâncias são suficientes para afastar a configuração de grave infração à 

norma legal ou regulamentar, elemento indispensável para aplicação de sanção. Diante disso, é 

possível concluir que está absolutamente afastada a hipótese de que os atos foram praticados 

com a intenção de benefício próprio ou de terceiros ou, ainda, praticados de forma imprudente ou 

desidiosa que possibilitasse a ocorrência de prejuízo para a Administração. 

16.7. Deve ser considerado como circunstância favorável na avaliação da configuração de 

grave infração à norma legal o fato de que ficou demonstrado nos autos (peças 55 a 58) que não 

houve prejuízo para a Administração. Consta no item 91 a 93 da instrução (peça 60, p. 13) que 

não houve beneficiamento da empresa contratada ou qualquer comprovação nos autos no sentido 

de que obteve qualquer vantagem decorrente das contratações. 

16.7.1. Pode ser verificado nos autos que as condutas imputadas não possuem os elementos 

necessários para configuração de infração à norma legal ou regulamentar, requisito indispensável 

para aplicação da sanção prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, quando consideradas as 

circunstâncias que circundam os fatos e o contexto de que todos os atos foram praticados com a 

intenção de melhor atender ao interesse da Administração. A configuração de infração grave 

deve ser atribuída para condutas com alto grau de culpabilidade, em que o agente tenha atuado 

com excessiva desídia ou imprudência, com a intenção de beneficiar a contratada ou a si mesmo 

ou tenha causado danos ao erário. No caso em questão, ocorreu o contrário, o contexto 

demonstra que todos os agentes envolvidos tinham a pretensão de melhor atender os anseios do 

2º BEC de ter as suas instalações físicas em excelentes condições de uso, o que de fato ocorreu, 

fato este verificado pela própria unidade técnica (item 91 a 93 da instrução - peça 60, p.14). 

16.7.2. As provas contidas nos autos demonstram que o grau de culpabilidade das 

condutas, ainda que ocorridas, é de pequena monta, não podendo ensejar aplicação de sanção. É 

de fácil percepção que os atos foram praticados com a intenção de obter o melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis para atender às necessidades de manutenção das 

instalações físicas do 2º BEC, apesar das grandes demandas de obras em andamento à época. 

16.7.3. Portanto, não existe amparo legal para aplicação de sanção, por absoluta falta de 

adequação do fato à previsão contida no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, visto que as 

condutas imputadas não configuram grave infração à norma legal ou regulamentar. 

17. Análise 

17.1. Tendo em vista a identidade entre os argumentos apresentados pelo responsável e 

pelo Sr. Antonio da Silva Calisto Neto nos itens 12.4 a 12.6 desta instrução, acerca da 

aplicabilidade do pregão à contratação de obras e acerca da distinção entre obra e serviço, 

remete-se à leitura da análise constante dos itens 13.3 a 13.4.3. 

17.2. O responsável argumenta que aprovou o edital do pregão eletrônico somente após a 

análise e aprovação do edital pela Assessoria Jurídica do Batalhão e pelo comando do 1º 

Grupamento de Engenharia. Sobre o assunto, remete-se à leitura da análise constante dos itens 

15.2.1. e 15.2.2. desta instrução. 

17.3. Quando da assinatura do Contrato 16/2011, o 2º BEC não havia, ainda, definido qual 

seria o objeto do ajuste, fazendo constar do instrumento contratual a mesma descrição genérica 

disposta no edital do Pregão 34/2011, em ofensa ao art. 55, inciso I, da Lei 8.666/1993. Não 

havia indicação dos locais em que seriam executadas as reformas, nem referência a qualquer tipo 

de projeto ou esquema técnico que permitisse identificar o que seria realizado, por qual preço e 

em que prazo de execução, em ofensa ao art. 55, incisos III e IV, da Lei 8.666/1993. 

17.4.1. A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da 

competição, pois, pelo princípio da igualdade entre os licitantes, os potenciais concorrentes têm 

direito de conhecer das condições básicas da licitação (Súmula TCU 177). Não observada a 

norma quando da realização da licitação, caberia à Administração fazer constar do contrato todos 
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os projetos necessários à identificação do que seria a obrigação da contratada, bem como qual o 

preço, critérios de reajuste e prazo de execução, em cumprimento à determinação contida no art. 

55, incisos I, III e IV, da Lei 8.666/1993. 

17.4.2. Também não havia recursos orçamentários suficientes que suportasse o valor global 

do Contrato 16/2011, em desrespeito ao art. 55, inciso V, da Lei 8.666/1993. O Contrato somente 

poderia ter sido assinado no limite do crédito disponível. 

17.4.3. A necessidade de definição precisa e suficiente do objeto a ser contratado, bem 

como a indicação dos critérios exigidos no art. 55 da Lei 8.666/1993, é antes de qualquer 

exigência legal, uma questão de lógica, porque a entidade que se propõe a contratar uma obra 

tem o dever de definir ao contratado um objeto com parâmetros e elementos que traduzem 

fielmente o almejado, caso contrário, acarreta o que aconteceu nestes autos, com a execução de 

serviços não licitados, pagamento de indenizações não previstas inicialmente e realização de 

‘ajustes’ posteriores no contrato (peça 60, p. 7-12). 

17.5. O responsável alega que, à época das ocorrências motivadores desta audiência, o 2º 

BEC executava grandes empreendimentos, envolvendo grande volume de recursos, além de 

realizar várias atividades, ficando a estrutura administrativa do Batalhão focada, 

prioritariamente, nas grandes obras então existentes. E, também, que não houve prejuízo para a 

Administração e não houve beneficiamento da empresa contratada ou qualquer comprovação de 

que tenha havido locupletamento. 

17.5.1. Mesmo se as circunstâncias acima alegadas tivessem o condão de interferir nas 

decisões tomadas pelo Sr. Marcelo Arantes Guedon, do comandante do 2º BEC esperava-se que 

atendesse as necessidades de seu Batalhão sem desprezar as normas legais relativas a licitações e 

contratos, em especial a Lei 8.666/1993. É dever do gestor público, quando da prática de 

qualquer ato administrativo, observar as normas legais que regem a matéria. A execução de 

obras de maior materialidade e grande volume de recursos não pode servir de justificativa para 

violação às normas legais e regulamentares. 

17.5.2. Registre-se, por fim, que, em nenhum momento de suas justificativas, o 

responsável trouxe argumentos capazes de demonstrar que os atos por ele praticados não 

violaram a legislação citada no ofício de audiência. 

17.5.3. Portanto, são irregulares os procedimentos adotados pelo Sr. Marcelo Arantes 

Guedon, constituindo-se em graves infrações às normas legais ou regulamentares, não devendo 

ser acatadas as razões de justificativa apresentadas pelo responsável e, por consequência, deve 

ser aplicada a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.” 

3. Com base nessas anotações, a Secex/PI propõe o seguinte encaminhamento (peças 92 e 

93):  

3.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade 

previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1º, da 

Resolução – TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

3.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. José Gramoza Vilarinho Filho, 

Fábio Barros de Sousa, Raimundo Elias Alves Nunes Júnior e Antônio da Silva Calisto Neto; 

3.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Rogério Cetrim de Siqueira e 

Marcelo Arantes Guedon; 

3.4. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 aos Srs. Rogério 

Cetrim de Siqueira e Marcelo Arantes Guedon; 

3.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as 

notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 

3.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno 

do TCU. 

 É o Relatório. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

 

Trata-se da Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado do 

Piauí – Secex/PI acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos 34/2011, 

28/2012, 27/2013 e 34/2013, e correspondentes contratos, conduzidos pelo 2º Batalhão de Engenharia 

de Construção – 2º BEC, referentes à “reforma nas instalações, dependências físicas e Próprios 

Nacionais Residenciais (PNR) e/ou o fornecimento de material de construção para atender as 

necessidades do Batalhão”. 

2. Preliminarmente, registro que esta Representação deve ser conhecida, porquanto preenche 

os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do 

Regimento Interno/TCU. 

3. Como visto no Relatório precedente, os certames e os contratos examinados nestes autos 

foram os seguintes: 

3.1. Pregão Eletrônico 34/2011 – realizado por meio de Sistema de Registro de Preços 

(SRP), tinha por objeto a reforma nas instalações, dependências físicas e Próprios Nacionais 

Residenciais (PNR), sob a responsabilidade do 2º BEC e 3º BEC (peça 5, p. 1-10); o objeto incluía o 

fornecimento de todos os projetos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários; 

3.1.1. o Item 1, estimado em R$ 1.032.146,92, seria destinado ao 2º BEC, enquanto o Item 

2, orçado em R$ 1.660.221,35, seria em benefício do 3º BEC (peça 5, p. 11-32); sagrou-se vencedora a 

Construtora WN Ltda. nos dois Itens, com o valor de R$ 720.000,00 para o Item 1 e R$ 890.000,00 

para o Item 2; 

3.1.2. o Contrato 16/2011, relativo ao Item 1, foi assinado em 12/12/2011 com vigência 

de 12 meses (peça 42, p. 78-86); o 1º Termo Aditivo prorrogou essa data até 12/12/2013 (peça 42, 

p. 100-102); o 2º Termo Aditivo, de 14/6/2013, acrescentou R$ 179.320,69 ao contrato (peça 42, 

p. 104-106); foi liquidado e pago o total de R$ 750.347,55 nessa avença (peça 45); 

3.1.3. o Contrato 49/2012, concernente ao Item 2, foi assinado em 6/12/2012 (peça 42, p. 

108 até peça 43, p. 1-4); após, foi anulado em 8/10/2013, sob o fundamento de que o ajuste seria 

executado no 3º BEC, unidade gestora distinta da que realizou a licitação, bem como de que seu objeto 

seria genérico (peça 43, p. 19-22); foi pago o total de R$ 58.366,91 nesse ajuste (peça 45); 

3.2. Pregão Eletrônico 28/2012 – igualmente realizado mediante SRP, com objeto de 

aquisição de material de construção em geral, destinado à Sede e aos Destacamentos do 2º BEC (peça 

4, p. 1-19); de acordo com o Termo de Referência, o valor estimado da contratação era de R$ 

3.892.513,81; as atas de registro de preços foram assinadas em 3/12/2012, com validade de 12 meses, 

no valor global de R$ 3.132.634,26 (peça 46, p. 25-30); não houve formalização de contratos, mas 

apenas a emissão de requisições, sendo pago o total de R$ 1.227.318,53, dos quais R$ 604.416,87 

foram percebidos pela Construtora WN Ltda. (peça 45); 

3.3. Pregão Eletrônico 27/2013 – SRP destinado a reforma nas instalações, dependências 

físicas e Próprios Nacionais Residenciais sob a responsabilidade do 2º BEC, de forma semelhante ao 

Pregão 34/2011 (peça 3, p. 1-29); o objeto incluía o fornecimento de todos equipamentos, materiais e 

mão de obra necessários; 

3.3.1. o Item 1, estimado em R$ 1.317.093,46, seria destinado à reforma das instalações e 

dependências físicas, enquanto o Item 2, orçado em R$ 749.965,84, seria destinado para reforma dos 

PNRs (peça 3, p. 30-44); somente a Construtora WN Ltda. participou do pregão, sagrando-se 

vencedora dos dois Itens do edital; a ata de registro de preços foi assinada em 30/10/2013, com 

validade de 12 meses (peça 48, p. 81-84); 

3.3.2. o Contrato 23/2013, referente ao Item 1, foi assinado em 31/10/2013, no valor de 

R$ 1.254.945,50, representando economia de 5% em relação ao orçamento da licitação (peça 48, p. 85-
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99); o 1º Termo Aditivo, de 17/10/2014, alterou o valor total do contrato para R$ 784.310,51 e 

prorrogou a vigência até 31/5/2015 (peça 49, p. 106-108); em 4/3/2015 foi subscrito um apostilamento 

ao contrato, que concedeu reajuste de 7,34% para as medições posteriores a outubro de 2014 (peça 49, 

p. 110-111); em 28/5/2015 foi firmado novo aditivo, que prorrogou a vigência até 31/10/2015 (peça 

49, p. 112-114); 

3.3.3. o Contrato 31/2013, referente ao Item 2, foi pactuado em 13/12/2013, no valor de 

R$ 712.113,82 (peça 48, p. 102-116); nesse ajuste houve somente uma nota de empenho no valor de 

R$ 8.000,00 (peça 50); 

3.4. Pregão Eletrônico 34/2013 – SRP, tinha por objeto a aquisição de material de 

construção em geral, destinado à Sede e aos Destacamentos do 2º BEC (peça 6, p. 1-23); o valor 

estimado da contratação era de R$ 5.567.821,50, dividido em 1617 itens de material (peça 4, p. 25-

105); certame realizado em 16/12/2013, tendo sido selecionadas diversas empresas; a ata de registro de 

preços teve valor global de R$ 5.002.577,63 (peça 52, p. 53); não houve formalização de contratos, 

mas apenas a emissão de requisições; pagamentos totais de R$ 376.735,55, dos quais R$ 177.412,26 

foram efetuados à empresa WP de Sousa – EPP (peça 45). 

4. Ao despachar nos autos autorizei que fossem realizadas as diligências necessárias à 

instrução do processo e ainda efetuada inspeção no 2º BEC (peça 11). Em face dos achados 

decorrentes da inspeção (peça 60), determinei que os responsáveis fossem chamados aos autos 

mediante audiência, nos termos sugeridos pela unidade técnica, com vistas a justificar as ocorrências 

que se seguem (peça 63): 

4.1. Sr. José Gramoza Vilarinho Filho, fiscal do Contrato16/2011, por ter realizado as 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª medições do Hotel de Trânsito de Oficiais – HTO; 1ª e 2ª medições do Hotel de Trânsito de 

Sargentos – HTS; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª medições do Posto Médico da Guarnição – PMGu; 1ª, 2ª e 3ª 

medições da Assessoria Jurídica, sem que a totalidade dos itens medidos correspondessem a serviços 

licitados e incluídos na planilha contratual; 

 4.2. Sr. Fábio Barros de Sousa, fiscal do Contrato 16/2011, por ter feito as medições 1ª, 2ª 

e 3ª das reformas do HTO (segunda reforma); 1ª e 2ª medições do Hotel de Trânsito de Sargentos – 

HTS; medição do Cassino Civil, do Alojamento Civil e das 1ª e 2ª medições do PNR 116, sem que a 

totalidade dos itens medidos correspondessem a serviços licitados e incluídos na planilha contratual; 

 4.3. Sr. Raimundo Elias Alves Nunes Junior, fiscal da obra do HTO, por ter efetuado as 

medições da primeira reforma (1ª e 2ª medições do HTO), sem que a totalidade dos itens medidos 

correspondessem a serviços licitados e incluídos na planilha contratual; 

4.4. Sr. Antonio da Silva Calisto Neto, ex-Chefe de Assessoria Jurídica do 2º BEC, por 

emitir o Parecer 081/2011-Asse Jur/2º BEC, de 10/11/2011, em que opinou pela aplicabilidade da 

modalidade pregão e do Sistema de Registro de Preços ao objeto do Pregão 34/2011; e pela Análise 

Preliminar 044-2013-Asse Jur/2º BEC, de 27/8/2013, sem identificar a irregularidade quanto à escolha 

da modalidade de licitação e do regime de execução dos serviços, em que pese a descrição do objeto 

do Pregão 27/2013 prever a realização de reforma; 

 4.5. Sr. Rogerio Cetrim de Siqueira, ex-comandante e ex-ordenador de despesas do 2º 

BEC, por: 

 a) aprovar o edital do Pregão 27/2013, sem que o objeto pretendido (reforma das unidades 

imobiliárias do 2º BEC) se enquadrasse na modalidade de licitação pregão e no regime de execução do 

Sistema de Registro de Preços; 

 b) assinar os Contratos 49/2012, 23/2013 e 31/2013, sem a definição precisa do que seria o 

objeto desses ajustes, sem a elaboração prévia de projetos e sem a especificação dos locais em que 

seriam executadas as reformas e dos critérios de reajuste de preços; e ainda sem a existência de 

recursos orçamentários suficientes para fazer face ao valor global dos contratos; 

 c) autorizar, no Contrato 16/2011, o pagamento das reformas do PNR 116, Hotel de 

Trânsito de Sargentos, Hotel de Trânsito de Oficiais, Cassino Civil, Alojamento Civil, Posto Médico 

da Guarnição e Assessoria Jurídica, sem que a totalidade dos itens medidos correspondessem a 
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serviços licitados e incluídos na planilha contratual; 

 d) autorizar a utilização (reforma dos PNRs 02, 06, 1553 e 2707) de materiais adquiridos 

no Pregão 28/2012, caracterizando violação às cláusulas contratuais; alteração do objeto contratado 

sem qualquer tipo de formalização; e burla ao processo licitatório; 

4.6. Sr. Marcelo Arantes Guedon, ex-comandante e ex-ordenador de despesas do 2º BEC, 

por: 

a) elaborar a justificativa da necessidade da contratação e aprovar o edital do Pregão 

34/2011, sem que o objeto pretendido (reforma das unidades imobiliárias do 2º BEC) se enquadrasse 

na modalidade de licitação pregão e no regime de execução do Sistema de Registro de Preços; 

b) assinar o Contrato 16/2011, sem: a definição precisa do que seria o objeto desse ajuste; a 

elaboração prévia de projetos; a especificação dos locais em que seriam executadas as reformas; a 

especificação dos critérios de reajuste de preços; a existência de recursos orçamentários suficientes 

para fazer face ao valor global dos contratos. 

5. Após examinar os elementos coligidos aos autos, a Secex/PI propôs que fossem acolhidas 

as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. José Gramoza Vilarinho Filho, Fábio Barros de 

Sousa, Raimundo Elias Alves Nunes Júnior (fiscais de contrato) e Antônio da Silva Calisto Neto 

(parecerista jurídico), uma vez que foram suficientes para demonstrar a ausência de responsabilidade 

ou a falta de culpabilidade em vista das irregularidades encontradas. 

6. Quanto às defesas oferecidas pelos Srs. Rogério Cetrim de Siqueira e Marcelo Arantes 

Guedon (ex-comandantes e ex-ordenadores de despesas), a unidade técnica sugere que não sejam 

acatadas. Por conseguinte, alvitra a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 

a esses ex-gestores.  

II 

7. Fixadas as ocorrências e a proposta de encaminhamento, passo ao exame dos elementos de 

defesa trazidos aos autos pelos ex-agentes, a principiar pelos que a Secretaria instrutiva opina pela 

rejeição das justificativas oferecidas ao descortino do Tribunal.  

8. O Sr. Rogério Cetrim de Siqueira, ex-comandante e ex-ordenador de despesas do 2º BEC 

no interregno de 18/1/2012 a 15/1/2014, assenta a sua defesa nas seguintes linhas: a) o Contrato 

49/2012 foi anulado quando houve entendimento por parte do órgão de controle interno, 10ª Inspetoria 

de Contabilidade e Finanças do Exército – 10ª ICFEx, de que o seu objeto era genérico; b) o Contrato 

23/2013 foi alterado por meio de termo aditivo para inserir os projetos com as especificações dos 

locais e com a adequação do valor do contrato aos recursos orçamentários, após a recomendação da 

10ª ICFEx; c) o Contrato 31/2013 igualmente foi anulado, consoante orientação do controle interno, e 

houve execução de apenas R$ 8.000,00; d) referendou o edital do Pregão 27/2013 após a aprovação da 

Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí e da análise preliminar da assessoria jurídica do 

próprio Batalhão; e) as condutas atribuídas ao defendente, ainda que consumadas, não configuram 

grave infração à norma legal ou regulamentar, requisito para aplicação de sanções; e f) o Batalhão 

estava sobrecarregado com seis grandes obras em andamento.  

9.   Quanto ao pagamento das reformas sem que a totalidade dos itens medidos 

correspondessem a serviços licitados e incluídos na planilha contratual (Contrato 16/2011), assevera 

que as informações demonstram que, apesar dos “ajustes” não terem sido formalizados, as 

especificações dos serviços foram previamente definidas por meio de planilhas, com preços 

compatíveis com os de mercado, e o pagamento somente foi realizado quando os serviços estavam 

efetivamente executados. Por fim, acerca do fato de ter autorizado a utilização, no Contrato 16/2011, 

de materiais adquiridos no Pregão 28/2012, afirma que adotou medida administrativa de realizar 

minucioso inventário do material de construção adquirido no âmbito aludido pregão, em que não se 

constatou haver sobreposição com o Contrato 16/2011. 

10. Preliminarmente, destaco que não há indícios neste processo de que houve dano ao erário 

decorrente de sobrepreço ou superfaturamento, tampouco se apurou a existência de pagamentos por 

serviços não realizados ou em duplicidade pelo mesmo item de material adquirido ou ainda 
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beneficiamento indevido de empresas contratadas. Nada obstante, há irregularidades relativas à 

inobservância dos diplomas legais que regulam as licitações e os contratos em que participam a 

Administração Pública, conforme será explicitado adiante. 

11. Quanto às assertivas constante das alíneas a, b e c do item 8 acima, em substância, o 

defendente objetiva demonstrar que tomou prontamente providências referentes a anulações e 

correções de contratos após ser admoestado pelo controle interno do Exército.  

12. Entretanto, os fatos não estão totalmente alinhados às justificativas do ex-comandante do 

Batalhão no período de 18/1/2012 a 15/1/2014. A 10ª ICFEx havia registrado as irregularidades que 

permeavam o Pregão 34/2011 no Relatório de Auditoria 3/2013 (peça 53), publicado em setembro de 

2013, consoante trecho a seguir (p. 30-31 e 34): 

“(3) Não consta dos autos projeto básico em nenhum dos empreendimentos mencionados 

no processo e na documentação de prestação de contas das despesas analisadas. Não se 

sabe os critérios de medição, nem as condições de execução dos serviços e aquisição dos 

materiais licitados. Não consta dos autos nenhum descritivo técnico que fundamentasse a 

decisão para contratar tais empreendimentos, na modelagem em que foi feita a licitação 

(serviços e obras por registro de preços). (...) 

(6) Foi empregado o sistema de registro de preços para obras e serviços de engenharia que 

não justificam tal modelagem de contratação, mesmo tratando-se de serviços, quando na 

verdade, em alguns casos, se trata de obras, o que está em desconformidade com o art. 6º 

do Decreto 5.450/05 e com as normas de registro de preços. 

(7) Não constam dos autos as pesquisas de preços, orçamentos individualizados, nem 

projeto básico por unidade de obra (imóvel), em que deveriam ser detalhados os serviços e 

materiais, nos termos exigidos no art. 3º, I e III da Lei 10.520/02, e art. 7º, § 2º, I e II, da 

Lei 8.666/93. Todavia, o Edital da licitação exigiu projetos das licitantes, embora tais 

descritivos não constem das prestações de contas examinadas. 

(8) Falta identificação dos problemas dos PNR, Hotel de Trânsito, Posto Médico e demais 

instalações imobiliárias da OM, para os quais deveriam ser identificadas as necessidades 

que motivaram essa licitação e contratos decorrentes. 

(9) O BDI empregado pela UG, no Edital da licitação, é pouco claro e engloba inúmeros 

insumos estranhos ao tipo de objeto licitado. Por outro lado, a empresa Construtora WN 

Ltda., vencedora da licitação, apresentou, em sua Proposta de Preços (fl. 148), o BDI 

genérico quanto aos tributos (encapsulados), não permitindo a individualização de cada 

tributo que o compõe. 

(...) 

(17) Considerando a gravidade do assunto, quando dos trabalhos de campo, na reunião de 

encerramento, o Chefe da Equipe de Auditoria repassou ao Comando da OM a 

preocupação com os fatos observados. Foi sugerida, como medida acauteladora, a 

suspensão de todos os serviços decorrentes do Pregão 34/2011-2ºBEC, e dos contratos 

correlatos, para que fosse possível evitar um problema ainda maior, uma vez que já eram 

suficientes os indícios de que havia emprego de material com custos diretos para a 

Administração, decorrentes de outras licitações, e os mesmos materiais também estavam 

sendo pagos à empreiteira, embutidos nos serviços, para diversas obras da OM, conforme 

consta do pregão citado e das medições examinadas, na oportunidade. Foi também 

sugerid[a] a anulação imediata do Contrato 49/2012-2ºBEC, por infração às normas 

vigentes e ao certame do qual decorreu.” 

13. Nada obstante, apesar de todas as observações feitas pelo controle interno, o responsável, 

no mês seguinte à publicação do Relatório da 10ª ICFEx, resolveu deflagrar o Edital do Pregão 

27/2013 (objeto: reforma nas instalações, dependências físicas e PNRs), eivado de irregularidades 

semelhantes àquelas que constaram no Pregão 34/2011. 

14. Colho da instrução inserta à peça 60 as constatações da unidade técnica acerca do Pregão 
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27/2013:   

“72. Para o Pregão 27/2013, a planilha que serviu de base para o Contrato 23/2013 era 

composta de 14 itens e 78 subitens (peça 48, p. 55-57). Os pagamentos oriundos desse 

certame (Contratos 23 e 31/2013) corresponderam aos itens constantes da planilha licitada. 

Logo, não é possível afirmar que houve pagamento por serviços não licitados. 

73. Nada obstante, também não é possível afirmar que os serviços executados foram 

exclusivamente os previstos na planilha contratual. Isso porque, como já salientado, o 

Pregão 27/2013 teve as mesmas falhas no tocante à definição do objeto e à ausência de 

projetos. As unidades imobiliárias reformadas foram definidas a posteriori, sendo difícil 

crer que as demandas então identificadas se conformaram exatamente aos 78 subitens 

constantes da planilha da licitação.” 

15. Como se percebe, o Comandante do 2º BEC à época não atendeu as recomendações da 

10ª ICFEx ao publicar novo edital de licitação (Pregão 27/2013), análogo ao anterior (Pregão 

34/2011), sem efetuar as correções acerca da precisa descrição do objeto, entrementes por meio de 

projetos. Igualmente não foram retificados os vícios relativos à modalidade de licitação e ao regime de 

execução (SRP) das obras e serviços de engenharia. 

16.  No presente caso, o agente deixou de agir com a precaução que se espera de um gestor 

público para impedir a reprodução em certame seguinte de irregularidades verificadas em instrumento 

convocatório anterior. A ideia de precaução tem sido tratada pela doutrina brasileira com natureza 

jurídica de princípio. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o princípio da precaução está em fase 

de evolução no Direito Administrativo sendo "importado" para este do Direito Ambiental. O autor 

explica que, tendo em vista a tutela do interesse público, se uma situação acarretar risco, a 

Administração deve adotar postura de precaução para evitar possíveis danos (Manual de direito 

administrativo, 27. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 40). 

17.  Em linha de interpretação semelhante, Juarez Freitas explica que: “o princípio 

constitucional da precaução, igualmente dotado de eficácia direta e imediata, estabelece (não apenas 

no campo ambiental, mas nas relações de administração em geral) a obrigação de adotar medidas 

antecipatórias e proporcionais mesmo nos casos de incerteza quanto à produção de danos 

fundadamente temidos (juízo forte de verossimilhança).” (Discricionariedade administrativa e o direito 

fundamental à boa administração. 1ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 98). 

18.  A questão não tem passado despercebida da doutrina estrangeira. Luís Filipe Colaço 

Antunes registra o dever de “os poderes públicos e os beneficiários do acto autorizativo a adoptarem, 

especialmente numa fase de incerteza científica, um comportamento prudente e diligentemente seguro, 

adequado à prevenção de riscos graves no exercício das respectivas actividades, sob pena de serem 

chamados a responder pelos danos causados a terceiros.” (Para um direito administrativo de garantia 

do cidadão e da administração. Coimbra: Almedina, 2000, p. 111). Por fim, Eberhard Schmidt-

Assmann afirma que o princípio da precaução exige a minimização dos riscos (La teoría general del 

derecho administrativo como sistema. Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 133). 

19.  Ora, ao deixar de atender as recomendações da 10ª ICFEx, fundamentadas que estavam em 

dispositivos legais, e, em seguida, autorizar a publicação de novel edital de licitação sem promover as 

devidas correções, o ex-gestor não agiu com precaução necessária para evitar riscos e 

consequentemente o descumprimento das normas de regência.  

20. De mais a mais, a anulação dos Contratos 49/2012 e 31/2013 e as correções no Contrato 

23/2013, por si sós, não eliminam as irregularidades antes constatadas, notadamente ao se considerar 

que o ex-ordenador de despesas do Batalhão estava ciente das falhas indicadas pelo controle interno. 

Ressalto que, no Relatório da 10ª ICFEx acima coligido (v. item 12 acima), além da publicação do 

documento ter ocorrido em setembro de 2013, há registro de que o “o Chefe da Equipe de Auditoria 

repassou ao Comando da OM [Organização Militar] a preocupação com os fatos observados”.  

21. Nada obstante, as anulações e retificações promovidas pelo ex-gestor podem ser tidas por 

medidas atenuantes, porquanto evitaram a ocorrência de dano ao erário. Acerca desse quesito 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 027.227/2014-6 

 

32 

 

(atenuantes), voltarei a tocar o tema adiante. 

22.  Quanto à assertiva de que referendou o edital do Pregão Eletrônico 27/2013 após a 

aprovação da Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí e da análise preliminar da assessoria 

jurídica do próprio Batalhão (alínea d do item 8), entendo, em afino com a jurisprudência desta Corte 

de Contas, que parecer jurídico favorável a determinado certame ou avença dele decorrente não retira a 

responsabilidade do administrador público pela prática de ato irregular, uma vez que cabe ao gestor, 

em última instância, decidir sobre a legalidade, a conveniência e a oportunidade de deflagrar torneios 

licitatórios e contratações sob sua administração (v., entre outros, o Acórdão 1.922/2017 – Plenário, de 

minha relatoria, e o Acórdão 2.296/2017 – Plenário, rel. min. Walton Alencar Rodrigues).  

23. Acerca do pagamento das reformas sem que a totalidade dos itens medidos 

correspondessem a serviços licitados e incluídos na planilha contratual (Contrato 16/2011), assere o 

ex-comandante que, apesar de os “ajustes” não terem sido formalizados, as especificações dos serviços 

foram previamente definidas por meio de planilhas, com preços compatíveis com os de mercado, e o 

pagamento somente foi realizado quando os serviços foram efetivamente executados. 

24.  Essa irregularidade permeou o Contrato 16/2011, decorrente do Pregão 34/2011, em que se 

constatou haver medição e o pagamento por itens de material e serviço distintos daqueles submetidos à 

licitação. Noutras palavras, somente após a assinatura do contrato, foram definidas as unidades 

imobiliárias que seriam reformadas e passou-se a pagar por qualquer material ou serviço que fosse 

necessário, ainda que não houvesse correlação com que foi previamente licitado. 

25. Vale destacar que no Pregão 34/2011, a planilha que serviu de base para o Contrato 

16/2011 era composta de 13 itens e 76 subitens (peça 41, p. 6-8). No entanto, os itens que compuseram 

as medições desse contrato não estavam em alinho com a planilha orçamentária da licitação. Poucos 

foram os itens medidos cuja identificação ou valor unitário encontravam correspondência com o que 

estava especificado no edital e na proposta da empresa contratada.  

26. Colho nos autos alguns exemplos que bem caracterizam a ocorrência em exame (peça 60, 

p. 9): a) reforma do PNR 116 – pago R$ 33.200,00 (peça 54, p. 10-29 e 48-56), mas apenas 

R$ 6.074,68 corresponderam a serviços licitados; b) reforma do Hotel de Trânsito de Sargentos – pago 

R$ 50.000,00 (peça 54, p. 30-39), somente R$ 33.974,20 corresponderam a serviços licitados; c) 

reforma do Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO), realizada de abril a junho de 2012, – pago 

R$ 35.000,00 (peça 54, p. 57-69), apenas R$ 5.089,82 referentes a serviços licitados; d) reforma do 

Cassino Civil – pago R$ 32.652,30 (peça 54, p. 70-74), apenas R$ 814,49 foram licitados; e) reforma 

do HTO, efetuada de outubro de 2012 a março de 2013, – pago R$ 258.061,83, mas somente R$ 

10.981,60 foi objeto de licitação.  

27. Ora, essa prática adotada pelo Batalhão infringe, pelo menos, os arts. 2º, 3º e 66 da Lei 

8.666/1993, aplicados subsidiariamente ao pregão por força do que dispõe o art. 9º da Lei 

10.520/2002. O art. 2º da Lei 8.666/1993 disciplina que as obras e os serviços serão necessariamente 

precedidos de licitação quando contratados com terceiros, ressalvadas as hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade de certame previstas em lei. O art. 3º traz um plexo de princípios que deve orientar o 

procedimento e o julgamento da licitação. Entre eles está o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, segundo o qual, exaurida a autonomia ou a discricionariedade para configurar o certame, 

em que é incumbência da administração determinar todas as condições da disputa antes do seu início, 

as escolhas anteriormente efetuadas vinculam a administração, a autoridade licitante e os participantes 

do torneio licitatório.  

28. O art. 66 dispõe que “[o] contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial”. Observa-se que o art. 66 está afivelado ao princípio precitado (vinculação 

ao edital), haja vista que o instrumento convocatório deve estabelecer as regras acerca da execução da 

prestação dos serviços.   

29. Quanto ao fato de ter autorizado a utilização no Contrato 16/2011 (decorrente do Pregão 

34/2011) de materiais adquiridos no Pregão 28/2012, assevera que adotou a medida administrativa de 
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realizar minucioso inventário do material de construção adquirido no âmbito do aludido pregão, em 

que se constatou não haver sobreposição com o Contrato 16/2011 ou pagamento em duplicidade pelo 

mesmo item de material. 

30. De fato, a unidade técnica não apurou pagamentos em duplicidade, sobrepreço ou 

superfaturamento, mas foi ratificado, em Relatório produzido pelo Batalhão e apresentado ao Tribunal, 

que houve emprego de material adquirido no Pregão 28/2012 em algumas das unidades reformadas no 

âmbito do Contrato 16/2011, verbis (peças 57, p. 2):  

“É importante informar que os insumos necessários à execução dos serviços nos PNR 

1553, 2707, 146/02, 146/06, 1577 e 2386 foram fornecidos pelo Batalhão [licitados do 

Pregão 28/2012] e estão especificados a seguir, muito embora a mão de obra para estes 

mesmos serviços tenha sido oriunda do Contrato 16/2011.” 

31. O aludido Relatório regista ainda que foram aplicados materiais licitados do Pregão 

28/2012 no Posto Médico da Guarnição (p. 13-14), no Hotel de Trânsito dos Oficiais (p. 15-17) e no 

Hotel de Trânsito dos Sargentos (p. 17-19), unidades que igualmente deveriam ser reformadas sob a 

égide do Contrato 16/2011. 

32. Nota-se que a adição de materiais de outro certame (Pregão 28/2012) ampliou o Contrato 

16/2011 e, por conseguinte, seu objeto sem qualquer tipo de formalização, o que vai de encontro aos 

comandos dos arts. 2º, 3º, 60 e 65 da Lei 8.666/1993.  

33. Sobre a afirmação de que as condutas atribuídas ao defendente, ainda que consumadas, não 

configurariam grave infração à norma legal ou regulamentar (alínea e do item 8), entendo de forma 

diversa. O ex-comandante do 2º BEC infringiu, à guisa grave, diversos dispositivos legais, praticando 

atos que se antagonizam ao bloco normativo que norteia as licitações e contratos promovidos pela 

Administração Pública, como se seguem:  

a) utilizar a modalidade licitatória pregão e sistema de registro de preços para contratação 

de reforma das unidades imobiliárias do 2º BEC (Pregão 27/2013), em desacordo com o art. 6º do 

Decreto 5.450/2005 c/c o art. 6º, inciso I, art. 7º e art. 10, todos da Lei 8.666/1993 c/c o art. 2º do 

Decreto 3.931/2001 e art. 3º do Decreto 7.892/2013; além de não observar as orientações da 10ª 

ICFEx; 

b) entabular avenças (Contratos 49/2012, 23/2013 e 31/2013) cujos objetos contemplavam 

descrição genérica, sem indicação dos locais em que seriam executados os objetos (reformas), 

tampouco referência a qualquer tipo de projeto que permitisse identificar o que seria realizado, por 

qual preço e em que prazo de execução, sem especificar ainda os critérios de reajuste e sem haver 

recursos orçamentários suficientes para fazer face ao valor global dos contratos, o que viola o art. 55, 

incisos I, III e IV, da Lei 8.666/1993;  

c) autorizar pagamento de reformas, sob a égide do Contrato 16/2011, sem que a totalidade 

dos itens medidos correspondessem a serviços licitados e incluídos na planilha contratual, o que 

desatende os arts. 2º, 3º e 66 da Lei 8.666/1993; 

d) utilizar material de construção no Contrato 16/2011, decorrente do Pregão 28/2012, que 

já previa o fornecimento de todos os materiais necessários à execução de seu objeto, em ofensa aos 

arts. 2º, 3º, 60 e 65 da Lei 8.666/1993. 

34. Por fim, o Sr. Rogério Cetrim de Siqueira afirma que o Batalhão estava sobrecarregado 

com seis grandes obras em andamento (alínea f do item 8). Tal fato não afasta o dever de o gestor 

público cumprir as regras que disciplinam as licitações e os contratos administrativos. Considerar a 

situação do dia a dia por que passava o 2º BEC – desde que não se trate de algo excepcional ou 

intransponível, o que não é o caso –, para fins específicos de afastar a responsabilidade de seus agentes 

ou justificar infrações a dispositivos legais, fragilizaria de forma excessiva o princípio da legalidade, 

que no nosso ordenamento jurídico tem estatura constitucional (art. 37, caput, da CF) e igualmente 

está mencionado no art. 3º da Lei 8.666/1993 e no art. 5º do Decreto 5.450/2005, que regula o pregão 

eletrônico. 

35. Dessarte, a atividade licitatória deve necessariamente depender de autorização legislativa 
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específica e de se sujeitar às disposições legais existentes na ordem jurídica (Constituição, leis, 

decretos). Por conseguinte, não pode o agente público adotar qualquer providência sem prévio 

comando legislativo.  

36. Nas hipóteses quejandas, em que se verificam infrações graves à norma legal ou 

regulamentar como ocorreram nestes autos, deixar de responsabilizar o administrador público 

secundarizaria o princípio da legalidade e, em consequência, apequenaria o dever geral de obediência 

ao ordenamento jurídico de regência.    

37. Nada obstante essa interpretação, as circunstâncias que envolveram o caso concreto, a 

exemplo das obras outras que estavam sob os cuidados do Batalhão, a não constatação de pagamentos 

de materiais em duplicidade, as anulações e correções de avenças (Contratos 49/2012 e 31/2013 

anulados e Contrato 23/2013 retificado) serão sopesadas na dosimetria da pena a ser aplicada ao ex-

gestor por este Colegiado, mas, repisa-se, essas circunstâncias atenuantes não são suficientes para 

afastar as irregularidades que permeiam os autos. 

38. Diante desse contexto, entendo que as razões de justificativa trazidas ao conhecimento 

desta Casa de Contas pelo responsável não devem ser acolhidas, ante as graves infrações aos 

dispositivos legais precitados.  

III 

39. O Sr. Marcelo Arantes Guedon, ex-comandante e ex-ordenador de despesa do 2º BEC no 

período de 28/1/2010 a 18/1/2012, igualmente foi instado a se manifestar nos autos. Rememoro que o 

ex-gestor foi ouvido por: a) elaborar a justificativa da necessidade da contratação e aprovar o edital do 

Pregão 34/2011, sem que o objeto pretendido (reforma das unidades imobiliárias do 2º BEC) se 

enquadrasse na modalidade de licitação pregão e no regime de execução do Sistema de Registro de 

Preços; b) assinar o Contrato 16/2011, sem: a definição precisa do que seria o objeto desse ajuste; a 

elaboração prévia de projetos; a especificação dos locais em que seriam executadas as reformas; a 

especificação dos critérios de reajuste de preços; a existência de recursos orçamentários suficientes 

para fazer face ao valor global dos contratos. 

40. Em substância, o responsável alega que: a) a modalidade pregão pode ser aplicada em 

obras; b) aprovou o Edital após o exame da assessoria jurídica do Batalhão; c) o objeto do Contrato 

16/2011 não pode ser considerado genérico, porquanto o anexo A do edital do Pregão Eletrônico 

34/2011 e a planilha orçamentária são suficientes para demonstrar que o objeto fora especificado de 

forma qualitativa e quantitativa; d) havia muitas obras sob a responsabilidade do Batalhão; e) as 

condutas praticadas não configuram grave infração à norma legal ou regulamentar. 

41. A maioria das justificativas oferecidas pelo ex-gestor são semelhantes às suscitadas pelo 

Sr. Rogério Cetrim de Siqueira, razão pela qual me atenho às principais alegações ainda não 

apreciadas.    

42. Aduz que o objeto do Contrato 16/2011 não era genérico, porquanto o anexo A do edital 

do Pregão Eletrônico 34/2011 e a planilha orçamentária especificavam os itens.  

43. Ao revés do que afirma o ex-gestor, na época da assinatura do Contrato 16/2011, o 

Batalhão não havia definido qual seria o objeto da avença, repetindo a mesma descrição genérica 

disposta no edital do Pregão 34/2011, que deu origem ao aludido contrato. Como já mencionado 

alhures, não constou a indicação dos locais em que seriam executadas as reformas, não havia 

referência a qualquer projeto que pudesse identificar o que seria realizado, por qual preço e em que 

prazo de execução. 

44. Essa falta de especificação do objeto do contrato criou o ambiente favorável à pratica ilegal 

de utilizar material de construção, oriundo do Pregão 28/2012, para promover modificações ou ajustes 

nos serviços e materiais que deveriam estar presentes no Contrato 16/2011 (peça 57, p. 2-3). Ressalto 

que o Contrato 16/2011 previa o fornecimento de todos os materiais. 

45. Lembro ainda que apenas os insumos de mão de obra e de materiais de construção 

incluídos na planilha orçamentária anexa ao edital do Pregão 34/2011 poderiam ser adquiridos e 

executados no âmbito do Contrato 16/2011.  Todavia, consoante visto acima, foram efetuadas 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 027.227/2014-6 

 

35 

 

medições e pagamentos por itens de materiais e serviços distintos daqueles presentes na planilha 

orçamentária do Pregão 34/2011. 

46. Ao subscrever avença com as irregularidades precitadas (falta de definição precisa do 

objeto desse ajuste e de especificação dos locais em que seriam executadas as reformas, ausência de 

elaboração prévia de projetos e de critérios de reajuste de preço), o ex-gestor descumpriu o art. 55, 

incisos I, III e IV, da Lei 8.666/1993, que fixa entre as cláusulas necessárias dos contratos: a definição 

do “objeto e de seus elementos característicos” (inciso I); “o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento” (inciso III); e “os prazos de 

início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 

conforme o caso” (inciso IV). 

47. Acerca da definição do objeto, Marçal Justen Filho explica que o objeto do contrato é o seu 

núcleo. Segundo o escoliasta, todos os dados característicos e identificadores do objeto deverão ser 

indicados, pois essa descrição é relevante para permitir o exercício do controle. (Comentários à lei de 

licitações e contratos – Lei 8.666/1993. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 930). 

48. Quanto à assertiva de que modalidade pregão pode ser utilizada para licitar obras, esta 

Corte de Contas tem assentado que “não se aplica a modalidade pregão à contratação de obras de 

engenharia, locações imobiliárias e alienações, sendo permitida nas contratações de serviços comuns 

de engenharia”, conforme o Acórdão 1.540/2014 – Plenário, rel. min, Walton Alencar Rodrigues.  

49. Para melhor compreensão do tema, reproduzo trecho do voto que impulsionou o referido 

decisum:   

“(...) é questionado se a construção de banheiros públicos pode ser considerada obra de 

simples execução e, assim, se a modalidade adequada seria o convite ou o pregão. 

A Lei nº 10.520/2002, que instituiu o pregão, traz em seu art. 1º e parágrafo único: 

‘Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado.’ 

Embora a Lei nº 10.520/2002 em nenhum momento vede a contratação de obras por meio 

de pregão, condicionando apenas na figura do objeto da licitação como bens e serviços comuns, 

o Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão em sua forma eletrônica, é taxativo quanto a 

tal vedação [art. 6º]: 

‘A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se aplica às contratações de 

obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral.’ 

Assim, embora muito se discuta a viabilidade e vantajosidade prática na utilização do 

pregão para a contratação de obras, não existe margem à discricionariedade em comando tão 

específico (Acórdão 1538/2012 - TCU - Plenário). Nesse diapasão, não se aplica a modalidade 

pregão à contratação de obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações (vide Acórdãos 

em Licitações Contratos & Orientações e Jurisprudência do TCU, p. 48-64, 4ª Edição - Revista, 

atualizada e ampliada). 

A Lei nº 8.666/93, que subsidiariamente é aplicada ao pregão, estabelece nos incisos I e II 

do artigo 6º: 

‘I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta; 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 

seguro ou trabalhos técnico-profissionais;’ 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20120622/AC_1538_23_12_P.doc
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Diante da clara distinção entre o conceito de obra e de serviço, a utilização da modalidade 

pregão é permitida nas contratações de serviços comuns de engenharia, encontrando amparo na 

Lei nº 10.520/2002 (Enunciado da Súmula TCU nº 257/2010). 

Dessa forma, de acordo com os normativos legais vigentes, a construção de banheiros 

públicos não pode ser licitada mediante pregão eletrônico.” 

50. Igualmente nessa linha, cito excerto do Acórdão 592/2016 – Plenário (rel. min. Benjamin 

Zymler):  

“A terraplenagem constitui uma etapa da obra, não cabendo sua classificação como serviço 

comum de engenharia, razão pela qual é irregular sua contratação mediante utilização da 

modalidade pregão eletrônico, expressamente vedada pelo art. 6º do Decreto 5.450/2005.” 

51. No caso concreto ora examinado, além de ter sido empregada a modalidade de certame 

pregão (eletrônico), ocorreu a agravante da utilização do sistema de registro de preços. O Decreto 

7.892/2013 prevê, em seu art. 3º, o uso desse sistema nas seguintes hipóteses: 

“I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 

contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a 

ser demandado pela Administração.” 

52. A realização de obras não atende os comandos regulamentares acima. Entendo que o 

aludido normativo viabiliza a contratação de serviços comuns de engenharia com base no registro de 

preços quando a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Todavia o uso desse sistema com a 

finalidade de contratar obras não pode ser acolhido, uma vez que não há demanda por itens isolados, 

pois os serviços não podem ser divisados uns dos outros. Não há, nessa situação, fracionamento do 

objeto. Nessa linha de exegese, cito o Acórdão 3.605/2014 – Plenário, de minha relatoria.  

53. Sobre esse aspecto, ressalto que a opção de empregar registro de preço está prevista no art. 

15, inciso II, da Lei 8.666/1993. No entanto, quanto à obra, essa lei é cristalina ao especificar no seu 

art. 10 que os regimes de contratação são: a empreitada global, empreitada por preços unitários, tarefa 

e empreitada integral, sem fazer menção à possibilidade de emprego da sistemática de registro de 

preço.  

54. Creio que a exegese não poderia ser outra, porquanto, nos termos da Lei 8.666/1993, para a 

realização de licitação de obra é necessário estar de posse do projeto básico e do orçamento estimativo 

da obra (art. 7º, § 2º), assim como haver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 

pagamento das obrigações. 

55. De mais a mais, no caso concreto, não há indicativo de que as obras devem ser 

padronizadas a ponto de constarem em sistema de registro de preços e de, possivelmente, suscitarem o 

interesse de outros órgãos públicos na adesão à ata de registro de preços. 

56. Quanto às demais alegações apresentadas pelo Sr. Marcelo Arantes Guedon – de que 

aprovou o Edital após o exame da assessoria jurídica do Batalhão; havia muitas obras sob a 

responsabilidade do Batalhão; e as condutas praticadas não configurarim grave infração à norma legal 

ou regulamentar – remeto às razões jurídicas de decidir acima gizadas que se contrapõem às 

afirmações semelhantes oferecidas pelo Sr. Rogério Cetrim de Siqueira, relembrando que as 

particularidades fáticas atenuantes serão igualmente sopesadas na dosimetria da pena a ser imposta ao 

ex-gestor.  

IV 

57. Acerca da responsabilidade dos fiscais de contratos instados a se manifestar nos autos – 

Srs. José Gramoza Vilarinho Filho, Fábio Barros de Sousa e Raimundo Elias Alves Nunes Junior –, 

acolho a proposta da unidade de técnica de não aplicar multa aos agentes, porquanto as irregularidades 
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tiveram sua origem em etapas preliminares de planejamento dos certames e das contratações e, ainda, 

na aprovação e consentimento de atos produzidos por instâncias superiores do 2º BEC, a exemplo da 

não definição prévia dos serviços/materiais necessários às reformas pretendidas que deu causa a 

execução de itens não inseridos na planilha orçamentária do Pregão 34/2011 e do Contrato 16/2011. 

V 

58. Quanto ao Sr. Antonio da Silva Calisto Neto, ex-Chefe de Assessoria Jurídica do 2º BEC, 

rememoro que o agente foi ouvido por emitir o Parecer 081/2011-Asse Jur/2º BEC, de 10/11/2011, em 

que opinou pela aplicabilidade da modalidade pregão e do sistema de registro de preços ao objeto do 

Pregão 34/2011 e pela Análise Preliminar 044-2013-Asse Jur/2º BEC, de 27/8/2013, sem identificar a 

irregularidade quanto à escolha da modalidade de licitação e do regime de execução dos serviços, em 

que pese a descrição do objeto do Pregão 27/2013 prever a realização de reforma. 

59. Esta Corte tem remansosa jurisprudência acerca da possibilidade de apenar parecerista 

jurídico solidariamente com gestores quando houver dolo, culpa ou erro grosseiro ou ainda na hipótese 

de o experto não fundamentar devidamente seu arrazoado ou defendê-lo com tese não aceitável. 

Menciono alguns julgados colhidos com auxílio da ferramenta de pesquisa “jurisprudência 

selecionada” do Tribunal:  

Acórdão 362/2018 – Plenário (rel. min. Augusto Nardes) 

“O parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com o gestor quando, por 

dolo, culpa ou erro grosseiro, induz o administrador público à prática de ato grave irregular 

ou ilegal.” 

Acórdão 51/2018 – Plenário (rel. min. subst. Augusto Sherman) 

“O parecerista jurídico pode ser responsabilizado pela emissão de parecer obrigatório, nos 

termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, não devidamente fundamentado, que 

defenda tese não aceitável, por se mostrar frontalmente contrário à lei.” 

Acórdão 3.745/2017 – Segunda Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz) 

“O parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com os gestores por 

irregularidades ou prejuízos ao erário, nos casos de erro grosseiro ou atuação culposa, 

quando seu parecer for obrigatório - caso em que há expressa exigência legal - ou mesmo 

opinativo.” 

Acórdão 442/2017 – Primeira Câmara (rel. min. subst. Augusto Sherman) 

“Nos casos em que o parecer técnico ou jurídico, por dolo ou culpa, induzir o gestor à 

prática de irregularidades, a responsabilização deve recair não apenas sobre o gestor, mas 

também sobre o parecerista.”  

60. Ocorre que, no caso dos autos, não vislumbro a existência de dolo ou culpa, razão pela 

qual entendo que a proposta da unidade técnica de não multar o parecerista está em bom afino com a 

situação fática e com a jurisprudência desta Casa de Contas. 

61. As justificativas para fundamentar essa interpretação são as seguintes: a) há algum 

dissenso doutrinário acerca da possibilidade de utilizar pregão e sistema de registro de preços para 

contratação de obras, consoante as opiniões de escoliastas trazidas aos autos pelo defendente; b) as 

falhas mais graves que permearam o processo decorreram de irregularidades no planejamento da 

licitação, na definição do objeto contratual genérico e na aprovação de pagamentos de itens não 

licitados. 

62. Ademais, apesar de no Parecer 081/2011-Asse Jur/2º BEC (relativo no objeto do Pregão 

34/2011) o defendente ter afirmado ser possível utilizar a modalidade pregão e o sistema de registro de 

preços, no Pregão Eletrônico 27/2013, a assessoria jurídica do 2º BEC realizou apenas análise 

preliminar (peça 48, p. 2-3), que, em essência, consiste na verificação de existência de diversos 

documentos no processo licitatório, sem adentrar o mérito das disposições editalícias. Ou seja, a 

assessoria jurídica do Batalhão não foi a responsável pela aprovação do Pregão Eletrônico 27/2013, 

nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993, o que foi feito pela 

Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí (peça 48, p. 4). 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/3/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/3/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/3/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/3/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/4/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/4/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/parecerista/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/4/false
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63. Acrescente-se ainda que o referido documento (de análise preliminar) foi subscrito por 

outra pessoa que não o Sr. Antonio da Silva Calisto Neto (peça 48, p. 3), haja vista que no local de 

assinatura consta o fraseado “No impedimento de”.  

Com essas considerações, acolho o encaminhamento sugerido pela unidade técnica e 

manifesto-me por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado. 

 

T.C.U., Sala das Sessões, em 2 de maio de 2018. 

 

 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

  Relator 

 

 

 

 

 

  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 027.227/2014-6 

 

39 

 

ACÓRDÃO Nº 980/2018 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC-027.227/2014-6. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 

3.2. Responsáveis: Antonio da Silva Calisto Neto (347.568.413-68); Fábio Barros de Sousa 

(828.781.613-00); José Gramoza Vilarinho Filho (006.873.093-44); Marcelo Arantes Guedon 

(842.552.267-68); Raimundo Elias Alves Nunes Junior (002.834.493-65); e Rogerio Cetrim de 

Siqueira (981.036.527-68). 

4. Órgão: 2º Batalhão de Engenharia de Construção/Comando do Exército. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Piauí – Secex/PI. 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Secretaria de 

Controle Externo no Estado do Piauí – Secex/PI acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos 

Pregões Eletrônicos 34/2011, 28/2012, 27/2013 e 34/2013, e correspondentes contratos, conduzidos 

pelo 2º Batalhão de Engenharia de Construção – 2º BEC, referentes à “reforma nas instalações, 

dependências físicas e Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e/ou o fornecimento de material de 

construção para atender as necessidades do Batalhão”. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 

Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI e 

parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. aplicar aos Srs. Rogério Cetrim de Siqueira e Marcelo Arantes Guedon a multa 

prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, respectivamente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 

notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a, do Regimento 

Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a 

data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma 

da legislação em vigor; 

9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das 

dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os 

correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a 

falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 

217, § 2º, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 

9.4. autorizar o desconto das dívidas na remuneração ou proventos dos Srs. Rogério Cetrim 

de Siqueira e Marcelo Arantes Guedon, observado o disposto no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992; 

9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 

judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e/ou não seja possível efetuar os descontos a 

que se refere o subitem 9.4 acima; 

9.6. arquivar este processo. 

 

10. Ata n° 15/2018 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 2/5/2018 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0980-15/18-P. 
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13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa 

(Relator), André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 

 

 

 


