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 No artigo que segue, pretende-se tecer alguns comentários sobre o 
trecho do voto proferido no acórdão 1850/2015, publicado no informativo n.º 
253 do TCU e relatado pelo Min. Benjamin Zymler. Eis as conclusões 
destacadas sobre as quais se pretende dirigir a análise:  

A opção pelo regime de contratação integrada exige, nos termos do 
art.[i]9º da Lei 12.462/11 (Regime Diferenciado de Contratações), que 
haja justificativa sob os prismas econômico e técnico. No econômico, a 
Administração deve demonstrar em termos monetários que os gastos 
totais a serem realizados com a implantação do empreendimento serão 
inferiores se comparados aos obtidos com os demais regimes de 
execução. No técnico, deve demonstrar que as características do objeto 
permitem que ocorra real competição entre as contratadas para a 
concepção de metodologias/tecnologias distintas, que levem a soluções 
capazes de serem aproveitadas vantajosamente pelo Poder Público. 

 A Lei 12.462/11 de fato prevê que a contratação integrada pode ser 
utilizada desde que haja justificativa técnica e econômica (art. 9º). No entanto, 
mencionada Lei, também no art. 9º, condiciona a utilização desse arranjo 
contratual quando se esteja diante de objeto que contemple uma das seguintes 
hipóteses: contratação de inovação tecnológica ou técnica (inc. I); haja 
possibilidade de execução com diferentes metodologias (inc. II); ou 
possibilidade de execução com tecnologia de domínio restrito no mercado (inc. 
III). 

 Por isso, o excerto, ora objeto de análise, revela-se contrário à lógica da 
própria Lei 12.462/11, notadamente em relação ao critério econômico 
estabelecido pelo TCU.  

 Quanto ao critério técnico, não há dúvidas que a opção da 
Administração deverá sempre se pautar pelo esforço em viabilizar a 
competição entre licitantes. A concorrência estabelecida entre os licitantes, 
geralmente, tende a se revelar benéfica para Administração. A competição bem 
gerida costuma gerar uma contratação mais econômica, com diminuições de 
prazos e melhores soluções para a execução do contrato. 

 Quanto ao critério econômico, o entendimento do acórdão ora analisado 
gera contradição com a lógica estabelecida no art. 9º da Lei 12.462/11. Não é 
possível extrair do art. 9º da Lei a determinação de que a utilização da 
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contratação integrada deva ser justificada a partir da comparação simples de 
economicidade (no sentido do menor desembolso monetário) com outros 
regimes de execução contratual. Entende-se que o critério que se deve buscar 
está atrelado à ideia de eficiência econômica, que nem sempre significará 
contratar pelo menor valor. 

 Por isso, a interpretação do TCU ao mencionado dispositivo, quando 
aplicada de forma genérica e indiscriminada, se mostra logicamente contrária 
aos objetos sobre os quais incide a contratação integrada. Pode eventualmente 
inviabilizar projetos aptos a se enquadrar nas premissas e previsões da 
contratação integrada. A contratação integrada não necessariamente trará mais 
economia à Administração no momento da celebração do contrato. Porém, 
poderá (deverá) resultar uma execução contratual mais eficiente e vantajosa, 
do ponto de vista dos benefícios finais obtidos, gerando ao final resultados 
econômicos justificáveis, sob o prisma do valor do contrato, e benéficos à 
Administração e ao interesse público.  

 Alguns motivos explicam essa lógica, e apontam para existência de um 
liame direto de proporcionalidade entre o critério econômico e técnico para 
utilização da contratação. 

 O primeiro motivo parte da premissa de que o objeto licitado, e que se 
adequa às hipóteses previstas em lei de contratação integrada, tende a ser 
mais complexo que objetos usualmente contratados pela Administração. Tal 
complexidade determinará ora a possibilidade de que o objeto seja executado 
por metodologias diversas, ora a definição de um mercado mais restrito em que 
poucos players dominaram a tecnologia necessária para sua execução. A 
ausência da existência de um mercado homogêneo, e tendencialmente mais 
sofisticado, implicará no incremento de custos para contratação. 

 O próprio voto proferido no acórdão ora analisado admite que: “deverão 
ser utilizados os demais regimes de execução contratual nos objetos mais 
simples, que admitam soluções semelhantes, ou em que as diferenças 
metodológicas sejam mínimas ou pouco relevantes para o contratante, não 
abarcando diferenças significativas em termos de qualidade, prazo de 
execução, custo, durabilidade, sustentabilidade, prazo de garantia, 
desempenho ou quaisquer outros requisitos objetivamente avaliáveis”. 

 O segundo motivo consiste no fato de que, na contratação integrada, 
uma grande parcela dos riscos do projeto e da execução do contrato é 
repassada ao particular, diversamente do que ocorre nos casos em que o 
contratando se responsabiliza apenas pela execução do projeto disponibilizado 
previamente pela Administração. 

 Na realidade, a espécie de objeto, delimitada pela Lei 12.462/11 para 
que se utilize a contratação integrada, direciona a Administração a buscar no 
mercado a expertise que lhe falta para iniciar e viabilizar determinados projetos 
considerados tecnicamente mais complexos. A contratação de expertise tende 
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a agregar mais valor ao montante total que deverá ser desembolsado pela 
Administração, que por outro lado se desonera de alguns riscos (não todos!). 

 É nesse ponto que a Administração deve concentrar as justificativas 
para adoção desse formato de arranjo contratual. E no próprio acórdão, do qual 
se extrai o trecho ora analisado, há a citação do entendimento do E. TCU no 
qual: “Os ganhos advindos da utilização da contratação integrada devem 
compensar esse maior direcionamento de riscos aos particulares. Essa 
demonstração é o cerne para a motivação da vantagem para utilizar o novo 
regime”. 

 Ou seja, a transferência de riscos ao particular, aliada ao valor de sua 
expertise, tende a acarretar o aumento do valor da proposta que será feita à 
Administração. Trata-se de uma lógica simples na qual o sujeito que assumirá 
mais riscos, acaba por precificá-los e cobrá-los. Médicos que realizam cirurgias 
neurológicas complexas e arriscadas tendem a cobrar mais do que médicos 
que realizam procedimentos mais ordinários, por exemplo. 

 Por outro lado, caberá à Administração justificar a necessidade de 
contar com essa expertise. 

 O trecho do voto ora analisado revela-se ainda mais contrário à 
racionalidade da contração integrada prevista no RDC, sobretudo a partir da 
recente alteração do texto legislativo. Ao art. 9º adicionou-se a seguinte 
previsão: 

§ 5º Se o anteprojeto contemplar matriz de alocação de riscos entre a 
administração pública e o contratado, o valor estimado da contratação 
poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e 
as contingências atribuídas ao contratado, de acordo com metodologia 
predefinida pela entidade contratante. (Incluído pela Lei nº 13.190, de 
2015) 

 A alteração pontual no RDC deixou ainda mais claro que a matriz de 
risco previsto no contrato deverá integrar o seu valor. Assim, o valor estimado 
do contrato certamente contará com taxas de risco compatíveis com a 
distribuição das responsabilidades entre os contratantes.  

 No caso concreto, analisado pelo TCU, verificou-se inicialmente um 
incremento no valor de “R$ 123 milhões relativos à taxa de risco”. Havia um 
valor considerável de risco que compunha o valor da contratação. Esse valor 
só não deveria ser considerado, caso a Administração assumisse os riscos da 
contratação, utilizando outro modelo em que lhe tocaria elaborar os projetos – 
eventualmente, prejudicando a eficiência na execução do projeto e implicando 
na necessidade de alterações contratuais. 

 Se a maior parte dos riscos for assumida pela Administração, o que se 
revelaria totalmente contrário à lógica da contratação integrada (a começar 
pelo fato de que o projeto básico é desenvolvido pelo contratado), seria 
possível preencher o requisito econômico estabelecido pelo TCU. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
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 Assim, como tal arranjo, a priori, não se mostra viável e oportuno, 
considerando que a Administração buscará na contratação integrada repassar 
a maior parte dos riscos da execução contratual com vistas a obter outras 
vantagens com isso, entende-se que o TCU deverá ponderar o posicionamento 
ora analisado para não tornar inviável a utilização do modelo ora analisado. 

 Por último, há ainda uma outra perspectiva que deve ser explorada. 
Partindo-se da premissa de que a contratação integrada poderia ser justificada 
economicamente, mostrando-se, para determinados objetos contratuais, menos 
custosa na execução que outros modelos, ainda assim outros custos deveriam 
também ser ponderados.  

 Os modelos tradicionais de contratação pressupõem a atribuição do 
dever de elaboração de projeto básico pela Administração Pública, 
eventualmente (e a depender da complexidade técnica) mediante a contratação 
de uma empresa especializada para tanto. Por outro lado, a contratação 
integrada alivia a Administração desse pesado encargo, tornando-a 
responsável pela disponibilização apenas do anteprojeto.   

Em síntese, há uma séries de custos que não dizem respeito 
propriamente ao valor da execução do contrato em si. Referem-se aos custos 
de transação para Administração viabilizar e realizar a licitação. Custos difíceis 
de serem mensurados, porém essenciais para que a aferição sobre a 
economicidade dos modelos de contratação possa ser devidamente realizada e 
cotejada dentro do entendimento estabelecido no acórdão ora analisado. 

 Enfim, é preciso que haja certa cautela sobre o alcance e a validade da 
diretriz estabelecida pelo acórdão do TCU relativo aos critérios para definição 
da utilização do modelo de contratação integrada previsto no RDC. Tal diretriz 
pode inviabilizar a adoção desse arranjo contratual em situação nas quais a 
opção poderá gerar diversos benefícios à Administração. 
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