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1.1) Trata-se de auditoria de conformidade realizada por sugestão da AJUAssessoria Jurídica a fim de analisar os procedimentos que visavam à formalização do
primeiro Termo Aditivo, tendo em vista a alteração ocorrida na Convenção Coletiva da
categoria.

a)

b)

- -

O Diretor da SCI acolheu as conclusões do Parecer da CALC. Em
complementação, entendeu oportuno, contudo, tecer algumas considerações quanto à
questão da
fls. 647 e 658, e item 14.37 do TR - fl. 786), uma vez que
da
contratação deve ser entendido como sendo o valor a partir do qual a Administração já
presume ser inconveniente.
Conforme se sabe, a fixação do valor máximo para a contratação é uma
autorização normativa insculpida no art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/19931.
Trata-se, na verdade, de um critério de aceitabilidade, isto é, limitador das
propostas. A fixação desse critério de aceitabilidade dependerá de um juízo de
conveniência e oportunidade da Administração, levando-se em consideração cada caso
concreto, obviamente.
Com efeito, uma leitura superficial do dispositivo acima citado leva ao
entendimento de que o gestor possui discricionariedade para avaliar se cabe ou não
incluir critério de aceitabilidade dos preços unitário e global no edital da licitação. Só
que em oposição a essa tese já é pacífico no TCU o entendimento de que a interpretação
literal desse dispositivo não pode prosperar.
Acerca desse assunto, convém apresentar trecho do Voto do Ministro-Relator,
Augusto Nardes, condutor do Acórdão nº 1090/2007-Plenário, in verbis:
manifestado pelo menos desde a prolação da Decisão 60/1999-1ª
preços unitários, com a fixação de preços máximos, ao contrário do
que sugere a interpretação literal da lei, é obrigação do gestor e não
constatação de que o limite constitui fator ordenador da licitação, ao
evitar a disparidade exagerada dos preços unitários e global
constantes das propostas, predispondo a contratação futura a
1

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do TCU passou a reconhecer e se
consolidou no entendimento de que a ausência de critérios de aceitabilidade tanto de
preço unitário quanto de preço global é prejudicial ao bom andamento das contratações
no âmbito da Administração Pública, porque possibilita a falta de isonomia e a
ocorrência de prejuízos, mediante alterações futuras que desequilibrem a equação
econômico-financeira do contrato.
Para o TCU, ante as suas decisões majoritárias, era imprescindível, então,
exigir dos gestores públicos a previsão de critérios de avaliação de preços das propostas
apresentadas, unitários e globais, quando da elaboração de editais de licitação, sendo,
assim, autuado o processo nº TC-008.444/2009-7, visando converter em Súmula o seu
entendimento pacificado, no sentido de que a definição do critério de aceitabilidade dos
preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e
não faculdade do gestor.
O enunciado foi originalmente submetido ao Plenário com a seguinte redação:
unitário e
global, com a fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e
não faculdade do gestor, uma vez que o estabelecimento de limites
para os preços constantes das propostas das licitantes evitará,
durante a execução do contrato, alterações lesivas ao erário, como as

Só que, por sugestão do Ministro Benjamin Zymler, quando da apreciação do
supracitado processo, decidiu o TCU promover especificação no texto que estava sendo
submetido ao Plenário e o enunciado foi dirigido apenas a obras e serviços de
engenharia. A tese do Ministro Zymler foi centrada nos argumentos de que, para outros
serviços a serem contratados pela Administração, tais como os de prestação continuada,
o TCU já vinha, reiteradamente, admitindo não ser causa de desclassificação de
proposta pequenas variações entre os valores/percentuais cotados pelos licitantes em
suas planilhas de custos e aqueles estimados pela Administração, desde que o valor total
estivesse compatível com o preço de mercado.
Assim, com a sugestão oferecida pelo Ministro Benjamin Zymler, o TCU
aprovou o enunciado Sumular nº 259/2010, nos seguintes termos:
definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e
global, com fixação de preços máximos para ambos, é
.
Observe, então, que, não se tratando desses objetos (contratações de obras e
serviços de engenharia), a fixação de preços máximos (de aceitabilidade dos preços
unitários e global) é meramente facultativa.

Assim, dado o caráter discricionário do ato, cabe exclusivamente à autoridade
competente a definição de fixar valores unitários máximos e de qual será o valor que
representará o limite de conveniência da contratação, observando-se, obviamente, os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ante o exposto, os autos foram encaminhados ao Gabinete do Sr. Diretor-Geral
para ciência e providências que entender cabíveis, quanto à pertinência de se adotar ou
não preços unitários máximos nos futuros editais de licitação envolvendo serviços com
mão de obra residente.
02.

-

a)
Que houvesse uma manifestação acerca da previsão da obra no Plano de
Obras do Tribunal, considerando o disposto no art. 7º da Resolução nº 70/2010 do
CSJT. Caso não esteja prevista, que a contratação fosse submetida ao Tribunal Pleno ou
ao Órgão Especial para deliberação acerca do seu prosseguimento, considerando o grau
de prioridade para a Administração, em atenção à legislação correlata;
b)
Que se apresentasse a versão inteligível da Planilha Comparativa Modelo
CSJT, relativa ao orçamento-base da licitação, em prol do Princípio da Transparência; e
c)
Que se reavaliasse o detalhamento da planilha estimativa quanto aos
custos unitários dos equipamentos e demais peças/insumos que compõem o sistema de
refrigeração ou se complementasse a justificativa em relação à inviabilidade desse
procedimento.
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4.2) Após detida análise, recomendou-se:
a)
Que fossem prestadas informações técnicas suficientes que assegurassem
a viabilidade da instalação das unidades pretendidas naquele imóvel;
b)
Que se avaliasse se a melhor solução técnica para o uso pretendido é de
fato a demolição completa das áreas definidas na contratação, sem aproveitamento das
instalações existentes;
c)
Que fosse feito um adequado planejamento orçamentário para a execução
da obra vindoura, sob pena de possível desperdício dos recursos ora destinados para a
contratação; e
d)
Que os responsáveis técnicos pelo projeto atestassem expressamente que
as demolições previstas não afetam de qualquer forma a solidez estrutural do imóvel.
05.

Processo: PROAD nº 1281/2017.

Objeto: Avaliar a Política de Segurança da Informação e Comunicações
(POSIC) do Tribunal.
5.1) Trata-se de auditoria de conformidade com o escopo de analisar a Política
de Segurança da Informação do TRT/RJ, a fim de atender à solicitação do Comitê

Gestor de Segurança da Informação (CGSI) instituído pelo Ato TRT 69/2012, registrada
na ata da reunião realizada em 01/06/2016.
5.2) Ao término da auditoria, foram feitas as seguintes recomendações pela
equipe:
a) Que se baseasse a revisão da POSIC do Tribunal nas disposições da ISO
27002, especificamente as constantes no item que traz orientações para a elaboração de
uma política de segurança da informação. No mesmo sentido, que fossem tomadas as
políticas dos órgãos de excelência, a exemplo do TCU e do Banco Central, como
subsídio para o aperfeiçoamento da referida norma;
b) Que fosse estabelecido um processo de revisão da POSIC, consistindo na sua
análise crítica, em periodicidade determinada e quando mudanças significativas
ocorressem, a fim de resguardar sua contínua pertinência, adequação e eficácia;
c) Que se aprimorasse a divulgação de assuntos atinentes à segurança da
informação e disposições da POSIC no âmbito do TRT da 1ª Região, promovendo-se
campanhas de conscientização e treinamentos na área;
d) Que fossem observados os termos da Política de Segurança da Informação
aprovada, considerando o atributo da imperatividade da norma de cumprimento
obrigatório e sua eficácia; e
e) Que se prosseguisse com as medidas e procedimentos que visam a aumentar a
aderência do Tribunal às boas práticas consubstanciadas no Questionário IGOV TI do
TCU, nas perguntas atinentes à segurança da informação, para que se atinja um nível de
maturidade cada vez maior com relação à jurisprudência e à legislação correlata.
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