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Ve l h a s C a u s a s , N o v o s P r o b l e m a s
• Existe a percepção de que os aditamentos contratuais se
tornaram regra geral, quando deveriam ser exceção.
• Os construtores e os gestores públicos em geral tratam os
pleitos de aditamento contratual como uma espécie de direito
subjetivo do contratado, esquecendo-se que as alterações
contratuais nos contratos administrativos são cláusulas
exorbitantes para serem manejadas unicamente em
atendimento ao interesse público.
• Lacunas na formação jurídica dos fiscais e gestores de
contratos.

Ve l h a s C a u s a s , N o v o s P r o b l e m a s
• Celebração de aditamentos com inobservância das próprias
cláusulas contratuais e editalícias, bem como da alocação de
riscos estabelecida.
• A contratação integrada do RDC e da Lei das Estatais não
resolveu o problema, apenas tornou mais difícil sua percepção e
compreensão pelos gestores e órgãos de controle.
• Os aditivos não são lesivos apenas pelo aumento de custo da
obra, mas também pela burocracia envolvida em sua celebração e
pelo risco de a obra ser paralisada por falta de aportes adicionais
de recursos pelo concedente, no caso de o empreendimento ser
financiado com recursos de convênios.

Ve l h a s C a u s a s , N o v o s P r o b l e m a s
• Some-se a isso as frequentes perdas qualitativas e quantitativas que
são observadas nas alterações indevidas e lesivas dos projetos
justificados.
• Erros ou omissões nas planilhas orçamentárias não são fundamento
legal para a celebração de aditivos. As alterações ou inclusões de
serviços na planilha orçamentária só são admitidas nos casos de
alterações qualitativas ou quantitativas do projeto licitado.
• Erros nas composições de custo do orçamento-base da licitação não
servem como justificativa para o aditamento contratual.

Ve l h a s C a u s a s , N o v o s P r o b l e m a s
• Aliás, todo pleito de aditamento contratual baseado em suposto
erro do orçamento estimativo da licitação é de plano improcedente,
visto que tal orçamento não se correlaciona com o valor
efetivamente contratado e desconsidera a proposta e a planilha
orçamentária apresentada pela própria licitante.
• A demonstração de que o construtor está deficitário ou incorrendo
em prejuízo não é fundamento para o reequilíbrio econômicofinanceiro do ajuste, sendo frequentes o acolhimento de pleitos em
virtude da oferta de preços inexequíveis no certame licitatório.

Estudo de Caso1: Erros e Omissões na
Planilha Contratual
Acórdão 3.576/2019-1ª Câmara (Obra do Viaduto Cristo Redentor, em
João Pessoa):
[houve celebração de aditamento para inclusão dos serviços abaixo, que, embora
inexistentes na planilha orçamentária, já constavam como encargo da construtora
por conta de disposições editalícias e de legislação sobre o trânsito e segurança do
trabalho:
a) tapume de segurança inclusive pintura de painéis;
b) placa refletiva de sinalização provisória de obra;
c) cavalete refletivo de sinalização e segurança;
d) cone refletivo de sinalização e segurança;
e) bloqueador de tráfego com zebrado; e
f) rede de iluminação noturna para sinalização e segurança.]

Estudo de Caso1: Erros e Omissões na
Planilha Contratual
Acórdão 3.576/2019-1ª Câmara (voto condutor):
64. Adoto a análise acima como razões de decidir pela rejeição das alegações de defesa
da Sra. [...], sem prejuízo de enfatizar que o aditivo celebrado pela responsável é
acintosamente ilegal.
65. Não houve nenhuma alteração qualitativa ou quantitativa do objeto que
fundamentasse a inclusão desses novos itens na planilha. Além de o projeto não
ter sido alterado nesses aspectos, os serviços novos incluídos já estavam previstos tanto
nas cláusulas editalícias quanto na legislação acerca de segurança do trabalho, tais como
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Mais do que isso, não ocorreu
qualquer fato superveniente que justificasse a celebração do referido aditamento, que foi
de encontro ao princípio da supremacia do interesse público que rege os contratos
administrativos. O único intuito da alteração contratual foi majorar indevidamente o
preço acordado com a administração, mediante a inclusão de novos itens na planilha
contratual, sem que houvesse interesse público no aditamento ou qualquer
alteração no objeto contratado.
(...)

Estudo de Caso1: Erros e Omissões na
Planilha Contratual
Acórdão 3.576/2019-1ª Câmara (voto condutor):
68. A despeito disso, friso que são improcedentes as alegações reiteradas de que se
tratava de empreitada por preço unitário e que o orçamento contratado omitiu as
obrigações especificadas em edital. São plenamente aplicáveis ao caso as
considerações que teci ao relatar o Acórdão 852/2016- Plenário (destaques
acrescidos):
(...)
69. Portanto, o simples argumento de que determinados serviços não
estavam previstos na planilha orçamentária não é condição suficiente
para a celebração de aditamentos contratuais. Necessariamente, deve estar
presente também o interesse público na alteração contratual, assim como a
previsão legal para o aditamento, a exemplo de alguma alteração qualitativa ou
quantitativa no projeto licitado, o que não verifico no presente caso.

Estudo de Caso1: Erros e Omissões na
Planilha Contratual
Acórdão 3.576/2019-1ª Câmara (voto condutor):
70. Também não cabe nenhuma alegação de que haveria enriquecimento sem
causa da administração em virtude das supostas omissões. Ora, se uma
obrigação contratual não está expressa ou detalhada na planilha orçamentária, tal fato
não significa que o preço apresentado não tenha incorporado os custos inerentes a tal
obrigação. Por óbvio, tratando-se de previsão editalícia, a empresa deveria tê-la
incorporado no preço apresentado, possivelmente como custo indireto na taxa de BDI.
Dito de outra forma, presume-se que a parcela do objeto que não se encontre expressa
na planilha orçamentária esteja incorporada na taxa de BDI.
71. Por derradeiro, não haveria embasamento para a inclusão dos novos serviços na
planilha contratual com o fundamento de manter o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato. No caso em discussão, além de os itens incluídos serem plenamente previsíveis
e calculáveis – visto que tratam de obrigação expressamente estipulada no instrumento
convocatório –, também representam gastos de pouca monta, inferiores a 1% do valor
acordado. Ou seja, ainda que a empresa construtora tivesse incorrido em erro e não
considerado os respectivos custos em sua formação de preços, tratar-se-ia de mera álea
ordinária.

Estudo de Caso 2: Inclusão/Alteração
Injustificada de Serviços
Acórdão 421/2020-Plenário (Construção do Complexo Olímpico de
Deodoro):

Figuras 1 e 2: Complexo Esportivo de Deodoro. Legenda: Zona A: 01 - Estádio Olímpico de Canoagem Slalom
/ 02 - Centro Olímpico de BMX / 03 - Parque Olímpico de Mountain Bike / Zona B: 04 - Centro Nacional de Tiro
Esportivo / 05 - Arena de Rugby / 06 - Arena de Deodoro / 07 - Centro Olímpico de Hóquei sobre Grama / 08 Centro Aquático de Pentatlo Moderno / Zona C: 09 - Vila dos Tratadores / 10 - Clínica Veterinária e Ferradoria
/ 11 - Centro Nacional de Hipismo. (Fonte: Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro).

Estudo de Caso 2: Inclusão/Alteração
Injustificada de Serviços
Acórdão 421/2020-Plenário (Construção do Complexo Olímpico de
Deodoro):

Estudo de Caso 2: Inclusão/Alteração
Injustificada de Serviços
Acórdão 421/2020-Plenário (Construção do Complexo Olímpico de
Deodoro):

• A espantosa quantidade de água contratada, da ordem de 1,6
milhões de m3, está em aparente duplicidade com outros serviços
da planilha contratual, no caso, os itens de “irrigação de gramado
e/ou canteiros com Caminhão pipa, inclusive fornecimento da água
(desonerado)”, “irrigação de árvore e/ou palmeira com Caminhão
Pipa, inclusive fornecimento da água (desonerado)” e “caminhão
tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de
operação e material de manutenção”.
• O consumo de água verificado na obra seria suficiente para
abastecer uma cidade com 266 mil pessoas por um mês inteiro.

Estudo de Caso 2: Inclusão/Alteração
Injustificada de Serviços
Acórdão 421/2020-Plenário (Construção do Complexo Olímpico de
Deodoro):

• Ausência de alteração qualitativa ou quantitativa no projeto que
justificasse o incremento no consumo de água.

Estudo de Caso 3: Aditivo Irregular na
Contratação Integrada
Acórdão 622/2018-Plenário (Obras de Contenção de Encostas de
Salvador):
A entidade contratante realizou licitações calcadas no RDC - contratação integrada,
transferindo para a iniciativa privada a responsabilidade pela elaboração dos projetos
básicos e executivos. A tabela a seguir resume essas licitações:
Licitação
RDC Presencial nº 3/2013
RDC Presencial nº 2/2014
RDC Presencial nº 3/2014

RDC Presencial nº 2/2015

Objeto
Grupo I
18 encostas
Grupo II
27 encostas
Grupo II
10 encostas
Grupo III
25 encostas
Grupo IV
19 encostas
Grupo IV
20 encostas
Grupo IV
06 encostas

Lote

Preço Edital

Único

R$25.151.318,65

I

R$29.374.885,87

II

R$12.991.532,80

Único

R$43.528.143,88

I

R$18.122.010,64

II

R$42.631.527,91

III

R$10.649.007,59

Contratado

Preço
Contratado

Consórcio ConcretaR$25.025.719,00
Ecla
Deserto
Consórcio ConcretaEcla
Consórcio PreservaTecnocret
Consórcio PreservaTecnocret
Metro Engenharia
Ltda.
PJ Construções e
Terraplanagem Ltda.

Deserto
R$12.991.532,80
R$43.419.323,45
R$18.076.705,61
R$39.007.848,06
R$10.463.646,12

Estudo de Caso 3: Aditivo Irregular na
Contratação Integrada
O Contrato 022/2014, proveniente do RDC Presencial 3/2013, possuía a
seguinte matriz de riscos:
Item

Identificação do Risco

Efeito Associado

Mitigação

Responsável

1

Perdas e Danos

Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade
física e de acidentes pessoais e/ou morte que ocorram
durante a execução e em consequência de tal execução

Transferência para
o Mercado
segurador

Contratado

2

Alteração das
quantidades estimadas

Acréscimo ou redução das quantidades estimadas em
Anteprojeto após elaboração dos projetos Básicos e
Executivos

3

Interferências de linhas
de água, esgoto, energia.

Remanejar e/ou relocar as interferências eventualmente
não previstas pelo Anteprojeto

4

Eventual atraso no
cronograma executivo
devido a remoções e
remanejamentos

Atraso no cronograma de entrega dos Marcos e no prazo
final das obras

5

Alterações de serviços e
elaboração de aditivo

É vedado na Contratação Integrada qualquer aditivo ao
contrato, exceto caso fortuito, força maior ou expressa
determinação do Poder Público (art. 9°, § 4°, incisos I e
II da Lei 12.462/11)

Fazer criteriosa
análise crítica do
Anteprojeto
Contratado
Realizar
vistoria/visita
técnica prévia em
todos os pontos das
18 encostas
Implementação do
Projeto TécnicoSocial e remoções e
remanejamentos
Fazer criteriosa
análise crítica do
Anteprojeto e dos
Projetos Básicos e
Executivos

Contratado

Contratado

Conder

Contratado
(via de
regra)
Conder (nas
exceções
legais)

Para fazer frente a esses riscos, foi adotada a taxa de 6,5%

Estudo de Caso 3: Aditivo Irregular
na Contratação Integrada
A despeito disso e não obstante a vedação legal prevista no art. 9º, §4º, da Lei
12.462/2011, o contrato sofreu aditamentos para incluir serviços extras tais como:
‘andaime metálico fachadeiro’, ‘andaime suspenso’, ‘limpeza manual com bota fora’,
‘Limpeza manual de taludes c/ alpinistas e bota fora’, ‘Desvio de rede de esgoto’,
‘Demolição de edificação existente’, ‘Desmonte de bloco de rocha’ e outros.
Dessa forma, o Acórdão 622/2018-Plenário determinou aos órgãos envolvidos que
se abstivessem de incluir no processo de reprogramação do Contrato 22/2014 os
serviços extras acima discriminados ou outros cuja natureza indica se tratarem de
serviços já contemplados no escopo do ajuste, especialmente em razão do regime
de contratação pactuado (contratação integrada) e do disposto na cláusula décimaterceira do referido contrato e na respectiva matriz de riscos, em observância ao
disposto no § 4º do art. 9º da Lei 12.462/2011.
Além disso, os gestores responsáveis pelo aditamento irregular foram multados.

Estudo de Caso 4: Jogo de Planilha
●

Situação tratada no Acórdão 2.878/2015-Plenário (BR-230/PA):

Houve a perda de
um
desconto
contratual
inicialmente
pactuado de 8,49%
e o surgimento de
um sobrepreço de
13,45%
após
aditivos.

Estudo de Caso 4: Jogo de Planilha
●

Situação tratada no Acórdão 2.878/2015-Plenário (BR-230/PA):

Observa-se que a banqueta do tipo MFC 01 possui dimensões e consumos de escavação,
concreto e fôrmas bem superiores aos da banqueta do tipo MFC 03 e, por isso, possui preço
de execução superior.
Estranhamente, a empresa construtora ofertou preços de R$ 8,49 para a banqueta MFC 01
(que deveria ser a mais cara) e R$ 21,99 para a banqueta MFC 03 (que deveria ser a mais
barata).

Estudo de Caso 5: Jogo de Planilha
●

Alterações nos serviços de transporte em obra no Rio de Janeiro:

Houve supressão do serviço de transporte com velocidade média de 20 km/h e aumento do
serviço com velocidade média de transporte de 15 km/h, com o evidente intuito de onerar o
preço contratado sem que houvesse qualquer alteração no objeto licitado.

Estudo de Caso 6: Alterações
Indevidas do Projeto
●

Barragem de Camará/PB:

Estudo de Caso 6: Alterações
Indevidas do Projeto
●

Barragem de Camará/PB:
Acórdão 1428/2003 – Plenário:
Situação concreta: contrato previa construção de uma barragem de terra e o aditivo passou a
prever a construção de uma barragem de concreto.
[VOTO](...) não posso concordar com o raciocínio simplista de que a alteração realizada no projeto
inicialmente licitado não ultrapassou o limite de 25% e, por isso mesmo, não existiu nenhuma
ilegalidade. Muito menos posso concordar com os fundamentos apresentados pela (omissis) quando
defende que 'se uma barragem de terra (...) tem seu método construtivo alterado para uma de
concreto compactado a rolo (CCR), não se pode de modo algum afirmar que houve alteração do
objeto'. Por certo continuará sendo uma barragem, mas jamais poderá ser considerado o mesmo
objeto licitado.

Estudo de Caso 6: Alterações
Indevidas do Projeto

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
Macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL:
Caso concreto tratado no Acórdão 1.093/2007-Plenário, que apreciou auditoria
realizada na Macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins, em Maceió/AL.
Segue a situação física do empreendimento à época da licitação (1996):

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto

Segue a solução projetada 1ª Etapa:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto

Segunda Etapa:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do Projeto

Segunda Etapa:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
Compatibilização de Projetos realizada em 1999:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
Projeto Executivo - 2003:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
Projeto Executivo - 2003:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
Resultado observado:
• O aumento da área drenada de 41,2 Km2 para 50 km2 não ocorreu por anexação de novas
bacias.
• Apesar do aumento da área, houve redução do volume total das lagoas e a execução da
obra em duas etapas, o que implicará de fato na redução da área drenada, pois na primeira
etapa serão executados apenas 49% do volume inicial previsto, implicando em significativa
redução do amortecimento de cheias e da área atendida.
• Todo o saldo do contrato acabou sendo utilizado apenas na primeira etapa.
• Apesar da redução do volume total na nova configuração proposta, houve aumento do valor
da obra.
• No projeto executivo não forma observadas a medidas mitigadoras do órgão ambiental.
• Serviços executados na sequência errada, com exclusão de componentes essenciais
(dissipador de energia do extravasor e controlador de vazão).

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
Resultado observado:
Apontamento de IG-P pelo TCU;
Bloqueio de recursos pelo CN
Obra inacabada;
Graves prejuízos à população e ao meio ambiente (erosão e Danos ambientais à calha do
corpo hídrico e alagamentos outros pontos.);
Operação Navalha da PF.

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
Ponte sobre o Rio Jacarecica, em Maceió/AL:
• O corpo hídrico receberia vazão adicional de 25 m3/s em virtude da implantação o sistema
de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins.
• Situação normal do trecho sob a rodovia AL-101:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
• O que acontece na chuva:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
• O que acontece na chuva:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
• O que acontece na chuva:

Estudo de Caso 7: Alterações Indevidas do
Projeto
• O que acontece na chuva:

Conclusões e Considerações Finais
• É relativamente simples para os órgãos de controle realizarem a
detecção de aditamentos irregulares.
• O principal “sintoma” de uma aditivo ilegal é sua própria origem,
sendo muito provável que o acolhimento de pleitos dos
contratados gerem a celebração de um termo de aditamento que
vai frontalmente contra o interesse público.
• Inobstante o exposto, o correto apontamento do real achado de
auditoria (aditamento irregular, jogo de planilha etc.) é muitas vezes
equivocadamente atribuído à uma suposta deficiência do projeto da
obra.

Conclusões e Considerações Finais
• Os Tribunais de Contas há muitos anos já elegeram que o principal
“vilão” das obras públicas é o projeto deficiente.
• Tal conclusão não está errada, mas nem sempre o aditamento
contratual decorre verdadeiramente da suposta deficiência dos
projetos, e sim de meros interesses financeiros do empreiteiro ou,
ainda, da manipulação do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato por meio da perniciosa prática conhecida como “jogo de
planilha”.

Conclusões e Considerações Finais
• Assim, ao se depararem com a celebração de termos de
aditamento contratual, cabe aos auditores de obras o exame de
suas verdadeiras motivações, analisando se realmente são
procedentes as supostas falhas do projeto.
• O atual momento necessita que os tribunais de contas exerçam o
controle punitivo de forma mais ostensiva com o intuito de coibir
esse tipo de irregularidade.
• A despeito de no cenário atual os aditamentos irregulares serem a
principal irregularidade na execução de obras públicas, vislumbra-se
o agravamento da situação em futuro próximo.

Conclusões e Considerações Finais
• Alguns índices inflacionários, tais como o IGP-M, já acumulam
expressiva variação nos últimos doze meses em virtude dos efeitos
indiretos da pandemia do Coronavírus. Cito as seguintes variações
em alguns índices de preços:

Obrigado!!!

