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GRUPO I – CLASSE VII – Plenário
TC 020.118/2012-0 
Natureza: Representação.
Representante: Via Áppia Projetos e Construções Ltda. (CNPJ 07.394.648/0001-39).
Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit.
Advogado: não há. 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CAUTELAR. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DE PONTOS RODOVIÁRIAS NA BR‑429/RO. ACATAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO DNIT. INDEFERIMENTO DA CAUTELAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS E ECONÔMICAS MAIS ROBUSTAS QUANDO DA INADMISSÃO DE CONSÓRCIO DE EMPRESA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CIÊNCIA À AUTARQUIA.

RELATÓRIO

Adoto como relatório o parecer da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia abaixo transcrito, que consubstancia a peça 15 destes autos e que contou com a anuência dos dirigentes daquela unidade:
“I.	INTRODUÇÃO
1.	Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, relacionadas ao edital da Concorrência Pública 0205/2012 (peça 3), que possui como objeto a execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, das obras de construção, recuperação e alargamento de pontes rodoviárias na rodovia BR-429/RO.
II.	EXAME DE ADMISSIBILIDADE
2.	Inicialmente, deve-se registrar que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade. Além disso, a licitante possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante inciso VII do art. 237 do RI/TCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993.
3.	Dessa forma, a representação poderá ser apurada, para fins de comprovação de sua procedência, nos termos do art. 234, § 2º, segunda parte, do Regimento Interno do TCU, aplicável às representações de acordo com o parágrafo único do art. 237 do mesmo RI/TCU.
IIi.	ENCAMINHAMENTO ANTERIOR (peça  5)
Ausência de parcelamento do objeto licitado
4.	A representante alega que o Edital da Concorrência Pública 0205/2012 restringe a competitividade ao não parcelar o objeto da licitação. Defende a necessidade de divisão do objeto por lotes, pois seguem projetos dessemelhantes e independentes. 
5.	Verificando o edital da licitação, o auditor instrutor observou que a Concorrência Pública 0205/2012 possui como objeto a execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de construção, recuperação e alargamento de pontes rodoviárias na rodovia BR-429/RO, em lote único, a saber:

LOTE: ÚNICO
Rodovia
BR-429/RO
Trecho
Entr. BR-364 (A) (Ji-Paraná) - Entr. RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques)
Subtrecho
Entr. BR-473 (Alvorada do Oeste) - Entr. RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques)
Segmento 01
Intervenção: (Recuperação, Reforço e Alargamento - Concreto Protendido)  
Inicio (km 115,98) – Fim (116,03) (Ponte sobre o Igarapé Sossego) (50,00 m)
Segmento 02
Intervenção: (Recuperação, Reforço e Alargamento - Concreto Protendido)  
Inicio (km 121,87) – Fim (121,91) (Ponte sobre o Córrego Terra Boa) (40,00 m)
Segmento 03
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido)
Inicio (km 147,32) – Fim (147,40) (Ponte sobre o Rio Xibutaia) (75,00 m)
Segmento 04
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido)
Inicio (km 148,31) – Fim (148,35)(Ponte sobre o Rio sem nome Est.2623) (40,00m)
Segmento 05
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido) 
Inicio (km 173,99) – Fim (174,09) (Ponte sobre o Rio São Miguel) (100,00 m)
Segmento 06
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido)
Inicio (km 176,94) – Fim (km 177,01) (Ponte sobre o Rio Preto) (75,00 m)
Segmento 07
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido)
Inicio (km 198,88) – Fim (198,96) (Ponte sobre o Rio Bananeiras) (80,00 m)
Segmento 08
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido)
Inicio (km 234,71) - Fim (km 234,79) (Ponte sobre o Rio Caio Espindola) (80,00 m)
Segmento 09
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido) 
Inicio (km 235,27) – Fim (km 235,35) (Ponte sobre o Rio Manoel Correa) (75,00 m)
Segmento 10
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido)
Inicio (km 259,14) – Fim (km 259,21) (Ponte sobre o Rio Cantarinho) (75,00 m)
Segmento 11
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido) 
Inicio (km 274,23) – Fim (km 274,30) (Ponte sobre o Igarapé Conceição) (75,00 m)
Segmento 12
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido)
Inicio (km 295,01) – Fim (km 295,06) (Ponte sobre o Rio Fuxico) (50,00 m)
Segmento 13
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido)
Inicio (km 311,87) – Fim (km 311,95) (Ponte sobre o Rio Fuxico II) (80,00 m)
Segmento 14
Intervenção: (Recuperação, Reforço e Alargamento - Concreto Protendido)  
Inicio (km 319,04) - Fim (km 319,14) (Ponte sobre o Rio São Domingos) (100,00m)
Segmento 15
Intervenção: (Construção em Concreto Protendido)
Inicio (km 340,02) - Fim (km 340,07) (Ponte sobre o Rio São Domingos II) (50,00m)
Seg. Total  
Início (km 94,9) – Fim (km 341,21)
Extensão
246,31 km
Cód. PNV
429BRO0040 – 429BRO0100
Jurisdição
Superintendência Regional do DNIT no Estado de Rondônia / Acre
Orçamento
R$ 46.471.555,75 - com data base: Setembro/2011
6.	Este corpo técnico observou que cada ponte pode ser considerada unidade autônoma destacada das demais, cada qual em espaço territorial distinto. A princípio, não haveria óbice em dividir o objeto da licitação em tantas parcelas quantas se demonstrarem técnica e economicamente viáveis. 
7.	O auditor instrutor considera que a divisibilidade do objeto da licitação não esbarra em limites de ordem técnica, pois o fracionamento em lotes não comprometeria a integridade qualitativa do objeto a ser executado, nem de ordem econômica, pois cada ponte possui orçamento próprio e individualizado (p. 80, peça 3). Além disso, por haver possibilidade de subcontratação (p. 9-11, peça 3), presume-se a viabilidade técnica e econômica de parcelamento, pois evidencia-se que uma parte da obra seria realizável separadamente e também que o preço poderia ter sido menor, por não vir acrescido da remuneração da empreiteira principal subcontratante.
8.	O parcelamento propicia ampliação do número de competidores, na medida em que empreiteiras de menor porte ou de campo de atuação mais restrito não poderiam responsabilizar-se por todo o empreendimento, não obstante tivessem plena capacidade para executar uma parcela. Por conseguinte, com o acirramento da disputa torna-se aumentada a probabilidade de se encontrar o menor preço obtenível no mercado, devendo ser, portanto, a divisão do objeto o caminho adotado pelo gestor, em consonância com os artigos 3º, §1º, inciso I, e 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993. Na impossibilidade do parcelamento, os referidos dispositivos aduzem que deve constar dos autos justificativa fundamentada.
9.	Nesse sentido é a Súmula 247 do TCU: é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.
10.	Portanto, considerou este corpo técnico que a composição em lote único do objeto da Concorrência Pública 205/2012 restringe a competitividade, devendo o Dnit reformular o edital para divisão do objeto em tantas parcelas quantas se demonstrassem técnica e economicamente viáveis. 
Proibição de participação de empresas em consórcio
11.	A representante alega que o edital em tela veda a participação de empresas em consórcio, o que frustra ainda mais o caráter competitivo do certame. Solicita que, caso permaneça a decisão em licitar em lote único, que haja pelo menos a permissão de participação de consórcio de empresas na licitação. Verificando o edital, o auditor instrutor constatou que o subitem 8.8, alínea “d” (p. 9, peça 3), de fato, proíbe a participação, direta ou indiretamente, de consórcio de empresas.
12.	Considerou o auditor instrutor que a abertura da licitação à participação de consórcio proporciona a ampliação da competitividade, com a conjugação de esforços das empresas consorciadas, além de possibilitar a redução de custos e facilitar o gerenciamento em relação à administração de responsabilidades. Contudo, seguindo a jurisprudência do TCU, a admissão ou não de consórcio de empresas em licitações e contratações é competência discricionária do administrador, devendo este exercê-la sempre sob justificativa fundamentada. Não obstante, a participação de consórcio é recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto.
13.	Logo, a fim de haver uma conciliação, este corpo técnico considerou que a melhor solução seria aquela que permite levar em consideração a opção adotada pelo Dnit, ao não permitir a participação de consórcio de empresas na licitação, desde que, para que não seja comprometida a competitividade do certame, houvesse o parcelamento do objeto da Concorrência Pública 205/2012, conforme já exposto. 
Adoção de regime de execução contratual inadequado
14.	A representante alega que houve adoção inadequada do regime de execução contratual de empreitada por preço unitário, pois a escolha deveria ter sido a empreitada por preço global, devido à particularidade de cada segmento de serviço, alguns de reforma outros de construções. Explica que a empreitada por preço unitário é recomendada apenas para as obras de reforma, quando não se pode prever as quantidades certas e exatas que serão objeto do contrato. Porém, o objeto da licitação também contempla a construção de pontes novas. Verificando o edital, este corpo técnico observou, no preâmbulo, que o regime de execução contratual adotado foi o de empreitada por preço unitário. 
15.	Os serviços de recuperação ou de reforma em obras de engenharia possuem dificuldades operacionais que as diferenciam de uma construção nova, pois o projeto básico dificilmente contempla os elementos necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas com conhecimento completo do objeto da licitação. Como é sabido, obras de reforma trazem um componente de incerteza, muitas vezes gerada por imprevistos que só serão conhecidos durante a fase de execução, o que impede o completo conhecimento do objeto da licitação.
16.	Essas características interferem na escolha do regime de execução contratual, pois a opção pela empreitada por preço global acaba não sendo adequada em obras de reforma e recuperação, uma vez que não haveria como atender ao disposto no art. 47 da Lei nº. 8.666/93, segundo o qual, nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação. Porém, conforme exposto, o completo conhecimento do objeto da licitação é dificultado em obras de reforma e recuperação. 
17.	Além disso, a empreitada global envolve uma medição diferenciada, se comparada à empreitada por preços unitários. Em vez de pagamentos por unidade de serviços, procede-se a medições por parcelas do objeto ou fases da obra, definidas no cronograma físico-financeiro do empreendimento. Ela envolve, por princípio, menor esforço de fiscalização. A Administração assume o risco em pagar serviços cujas quantidades foram avaliadas em valor superior no momento da licitação. Já nas empreitadas por preço unitário, a regra da medição é a aferição dos serviços na exata dimensão em que foram executados. 
18.	Discordou o auditor instrutor, portanto, da proposta da representante, que defende a opção da empreitada por preço global como regime de execução contratual, pois a escolha do regime de execução contratual deve levar em consideração todo o conjunto do objeto licitado. 
Ausência de definição das taxas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 
19.	A representante alega que o edital da licitação não define a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN dos municípios em que serão prestados os serviços. Ao invés disso, o Dnit impõe às licitantes a utilização da taxa de 3,5% de ISSQN para a elaboração das propostas. Porém, argumenta a licitante que com a utilização da referida taxa, as contratadas estarão sujeitas a surpresas durante a execução com alíquotas menores ou maiores que a média. Solicita que o Dnit informe e determine que as propostas sejam elaboradas de acordo com a taxa do ISSQN dos municípios onde serão realizadas as obras. Verificando o edital, este corpo técnico constatou que procede a alegação da representante, face ao disposto no subitem 14.7.1 (p. 25, peça 3).
20.	A providência adotada pelo Dnit no sentido de orientar as empresas licitantes a utilizar, na formulação de suas propostas, a taxa de 3,5% para o ISSQN sobre o preço de venda, expressa a preocupação da entidade em assegurar a isonomia entre os licitantes. Por outro lado, o auditor instrutor considerou assistir razão à representante quando afirma que a referida previsão sujeita a futura contratada a possíveis prejuízos, pois existe a possibilidade de se verificar, durante a fase de execução contratual, taxas de ISSQN diferentes da utilizada para a formulação da proposta, e que tal risco não existiria se o edital determinasse a formulação das propostas com base nas taxas do ISSQN próprias dos municípios situados na área de execução das obras.
21.	Informa o auditor instrutor que medida dessa natureza fora adotada pelo próprio Dnit na Concorrência Pública 0268/2011-10, conduzida pela Superintendência Regional do Rio Grande do Sul (link do edital: http://www1.dnit.gov.br/anexo/Edital/Edital_edital0268_11-10_1.pdf). 
22.	Portanto, este corpo técnico considerou que o Dnit deveria reformular o edital da Concorrência Pública 205/2012 para determinar que as propostas das licitantes sejam elaboradas de acordo com a taxa do ISSQN adotadas pelos municípios situados na área de execução das obras/serviços e informadas no edital da licitação. 
Deficiências no orçamento da obra
23.	A representante alega que ao verificar o restante do edital (página 80), observou a existência de mais três pontes que não constaram na delimitação do objeto inicial:
	a)	Rio sem nome estaca 3990	
	b)	Rio sem nome estaca 4006
	c)	Rio sem nome estaca 4032
24.	Afirma que os serviços não foram mencionados no objeto da licitação, nem nas planilhas orçamentárias de cada ponte. Solicita a correção do edital. 
25.	Verificando o Anexo II do edital (p. 79-131, peça 3), o auditor instrutor observou a existência das planilhas orçamentárias com a discriminação dos serviços e o orçamento correspondente aos itens “rio sem nome estaca 3990”, “rio sem nome estaca 4006” e “rio sem nome estaca 4032” estão presentes nas folhas 128 e 129 do edital. Além disso, os respectivos valores estão computados no valor total da licitação. Portanto, não assiste razão à representante. 
Ausência de disponibilização de planilha de preços unitários para formulação de propostas
26.	A representante alega que o Dnit não disponibilizou as planilhas de preços unitários. Verificando o site do Dnit, este corpo técnico observou que as planilhas de preços unitários para formulação das propostas foram disponibilizadas na área correspondente aos documentos da Concorrência Pública 0205/2012 e foram divulgadas em comunicado específico (peça 4). 
Oitiva prévia
27.	Consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU, o Relator poderá, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do procedimento impugnado, até que o Tribunal julgue o mérito da questão. Tal providência deverá ser adotada quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
28.		Analisando os elementos apresentados pelo representante, este corpo técnico verificou que, antes da concessão da cautelar pleiteada, deveria ser realizada a oitiva prévia do Dnit, para que apresentasse informações imprescindíveis à confirmação da existência dos pressupostos acima mencionados, a saber:
	a)	ausência de parcelamento do objeto licitado na Concorrência Pública 205/2012;
	b)	ausência de definição das taxas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN dos municípios em que serão prestados as obras e serviços, necessárias para a formulação das propostas, na Concorrência Pública 205/2012.
29.	O auditor instrutor considerou que os elementos carreados aos autos denotam falhas editalícias capazes de comprometer o caráter competitivo do certame. Preenchido, no ponto, o fumus boni iuris. Segundo crivo é o da urgência da implementação da medida acauteladora. Tendo em vista que o recebimento das propostas ocorrerá em 26/7/2012, entendeu atendido, também, o requisito do periculum in mora, cabendo propor que seja promovida a oitiva prévia do DNIT, nos termos do §2º do art. 276 do Regimento Interno do TCU. 
Iv.		EXAME técnico dos elementos apresentados
30.	Em resposta ao Ofício 608/2012-TCU/Secex-RO (peça 10), o Dnit encaminhou resposta em 13/8/2012, por meio do Ofício 776/2012/Audint-DNIT (peça 11), cujo teor passamos a analisar.
Não parcelamento do objeto
Argumentação
31.	A recorrida socorre-se do disposto no artigo 23, § 1º da Lei 8.666/93, aduzindo que a divisão em parcelas deve ser considerada sob a ótica da viabilidade técnica e econômica e também da economia de escala. Cita ainda orientação desta Casa (“Licitações e Contratos, Orientações e Jurisprudência do TCU – 4ª edição”) de que o gestor atente para que o parcelamento do objeto não traga prejuízo para o conjunto, devendo ser resguardada a economia de escala, pois o custo do produto é absorvido pela quantidade produzida (p. 3-4, peça 11).
32.	Prossegue reproduzindo lição do Dr. Lucas Rocha Furtado (“Curso de Licitação e Contratos Administrativos, 4ª edição, 2012):
"(...) cumpre-nos informar que o fracionamento ou desmembramento constitui uma das questões mais relevantes e controvertidas do estudo das licitações. As principais dúvidas sobre a questão dizem respeito, a saber, em primeiro lugar, ao que constitui o mesmo objeto ou se o que se pretende contratar constitui objetos distintos a serem licitados separadamente. Em segundo lugar, a dúvida que se apresenta aos gestores diz respeito ao fato que tanto o fracionamento (que tenha o objetivo de adotar modalidade de licitação menos rigorosa, ou de enquadrar as parcelas nos limites de dispensa previstos em lei) quanto a reunião de objetos que poderiam ser licitados separadamente em uma única licitação (fato que importa em redução do número de licitantes e, portanto, fere o principio da competitividade) podem ser reputados ilegais. O gestor público deve, portanto, com a primeira atitude, verificar se a objeto a ser licitado admite desmembramento. Isso ocorre, por exemplo, se certa prefeitura decide contratar empresa para promover a recuperação de diversas praças públicas. Poderiam ser celebrados diversos contratos com diversas empresas ou ser celebrado contrato único por meio do qual uma única empresa realizaria todo o objeto licitado. À luz da Lei 8.666/93, a Administração poderá optar por uma ou por outra hipótese. Poderá, caso o deseje, desmembrar o objeto de modo a garantir a ampliação da competitividade no mercado, sem perda do economia de escala. Essa, aliás, dever ser a regra a ser seguida. Porém, se a adoção dessa solução implicar a criação de ônus mais elevados pela quebra da economia de escala, a adoção da modalidade menos rigorosa ou a enquadramento do objeto do contrato nos limites que justificam a dispensa de licitação (art. 24, / e II), não se admite o desmembramento." (destaques feitos pelo representado).
33.	Finaliza a argumentação deste ponto citando jurisprudência desta Corte de Contas, de que a obrigatoriedade de parcelamento do objeto apenas existe se comprovada sua viabilidade técnica e econômica. Foram reproduzidos trechos dos Acórdãos 2.079/2007, 2.407/2006, 1.895/2010, 1.533/2011 e 3.155/2011, todos do Plenário (p. 6-9, peça 11).
34.	Conclui desses argumentos que “a afirmação de que o gestor deve proceder ao parcelamento do objeto sempre que a natureza da obra, serviço ou compra for divisível, a fim de propiciar a ampla participação dos licitantes, não está investida de caráter absoluto”, e que cabe ao administrador, frente a cada caso concreto, decidir qual situação trará maior vantagem à Administração. Passa então a expor os argumentos de ordem técnica que justificam o parcelamento.
35.	O primeiro ponto técnico defendido é a questão dos ganhos de escala (p. 9, peça 11). A representada alega que as obras de arte especiais e correntes que compõem o objeto apresentam características de modulação e padronização, compostos por estruturas pré-moldadas, havendo, portanto, repetição sistemática de elementos construtivos, o que gera aumento de produtividade e redução de custos.
36.	Ressalta-se que o Dnit defende a adoção de estruturas pré-moldadas no projeto citando artigos de revistas técnicas, segundo os quais essa solução proporciona “redução de prazos e de resíduos, otimização de mão de obra, melhor gerenciamento dos recursos financeiros e melhor qualidade na estrutura e acabamento”, possibilita a “montagem da estrutura e dos outros elementos numa sequência lógica, rápida e sem a necessidade de adaptações e correções”, e que apesar de serem mais caras que as estruturas de concreto moldado in loco, “permitem uma redução de 35% no tempo da construção quando comparadas àquelas que são concretadas na própria obra” (p. 10, peça 11).
37.	Prossegue defendendo que obras com estruturas pré-moldadas favorecem a execução por uma única empresa, já que haverá um padrão para fabricação das peças. A execução por uma mesma empresa implica, portanto, em ganhos de escala.
38.	O segundo ponto argumentado é o maior dispêndio que seria gerado com canteiros de obras em caso de parcelamento (p. 11, peça 11). Informa a recorrida que o custo de instalação e manutenção de canteiro de obras e a decorrente mobilização de equipamentos alcançam mais de R$ 3.000.000,00, que equivale a 6,5% do preço referencial da obra. Mesmo com otimização máxima das despesas de mobilização e desmobilização para lotes menores, o custo de cada canteiro não seria menor que R$ 1.500.000,00. Supondo que se dividisse o objeto em 13 lotes, os custos com canteiros de obras atingiriam R$ 20.000.000,00, ou seja, 50% do valor orçado para a obra. 
39.	Ainda corroborando a questão do maior dispêndio em caso de canteiros múltiplos, a recorrida cita a questão logística. O Dnit informa que foi identificada apenas uma área para extração de material pétreo a ser utilizado na obra. A existência de apenas uma pedreira e vários canteiros de obra causa acréscimo nas distâncias médias de transporte (p. 11, peça 11).   
40.	O terceiro argumento defendido é a agilidade na execução da obra. Há um grave problema de sazonalidade produtiva na região, que obriga uma concentração de esforços no período da estiagem, sendo necessário um plano de ação para garantir o cumprimento do cronograma proposto. A necessidade desse cumprimento também se dá pelo fato de que “no eventual atraso dessas obras, corre-se o risco de a pavimentação da BR-429/RO ser concluída e não estarem terminadas as obras de transposição de cursos d’água, restando assim prejudicado o objetivo da intervenção”. O Dnit afirma que “a divisão em lotes levaria à existência de vários cronogramas, um para cada empresa detentora de contrato, o que dificultaria a fiscalização por parte do Dnit.” A recorrida aduz que, por meio de sua experiência, criou um modelo de curva de distribuição de probabilidade de cumprimento do cronograma e a quantidade de lotes em que o objeto é dividido, demonstrando que quanto mais lotes se tem, menor a probabilidade de conclusão da obra conforme o cronograma (p. 12, peça 11).
41.	O Dnit continua sua exposição afirmado que atrasos na execução da obra iriam de encontro ao interesse público, uma vez que as obras da BR-429/RO estão em estágio avançado, e, sem as pontes, mesmo após sua conclusão, a rodovia não seria utilizada em conformidade com o nível de serviço projetado, ocasionando uma situação de periculum in mora reverso. Prossegue ilustrando seu argumento com diversas decisões em que esta Corte revogou medida cautelar em processos licitatórios devido ao periculum in mora reverso, a exemplo dos Acórdãos 2.441/2011 e despacho proferido pelo Ministro Raimundo Carreiro no TC 014.763/2011-0 (p.13-14, peça 11).
42.	A conclusão da representada neste ponto é a de que o não parcelamento teve sua decisão embasada em parâmetros técnicos e econômicos, e que medida cautelar poderia causar mais danos ao interesse público do que visa evitar o requerente, e restou demonstrada a regularidade quanto à existência de um único lote no certame (p. 14, peça 11).
Análise
43.	Está consolidado neste Tribunal o entendimento de que o parcelamento de objetos realmente é decisão discricionária do administrador, não sendo obrigatório em casos em que não o recomendem a técnica e a economicidade. Cite-se a Súmula-TCU 247, já reproduzida no parágrafo 9. Por todo o exposto pelo Dnit, assiste-lhe razão quanto a esse ponto. Passamos então a examinar os argumentos técnicos que justificaram a opção pelo não parcelamento.
44.	A utilização de peças pré-moldadas de concreto, uma vez que há certa padronização entre as diversas pontes, propicia a execução de todas as obras por uma só empresa, haja vista o real ganho de escala passível de se obter no momento da execução das peças. Já em relação aos canteiros de obras, ainda que não seja possível à empresa montar apenas um canteiro, tendo em vista a distância entre os pontos em que as obras devem ser executadas (máximo de 200 km entre um ponto e outro), a execução por uma só empresa pode ao menos reduzir a quantidade de canteiros implantados, o que gerará economia com esses gastos. Mas ainda que não ocorra essa redução, os demais pontos alegados pela representada apresentam força suficiente para justificar a opção pelo não parcelamento.
45.	Assiste razão ao Dnit também no tocante à maior probabilidade de execução das obras dentro do cronograma se executadas por uma mesma contratada. É notório que quanto maior o número de contratos, mais dificultada torna-se sua fiscalização, o que pode acarretar em maior probabilidade de atrasos na execução. Também é fato conhecido que a região onde ocorrerão as obras apresenta períodos definidos de chuvas – de setembro a maio – e estiagem – de junho a outubro – (fonte: Climatologia da Amazônia – www.povosdaamazonia.am.gov.br), sendo intuitiva a necessidade de que se trabalhe rápido de modo a aproveitar o período de seca para melhores condições de execução das obras. 
46.	Ainda que seja exagerado falar-se em periculum in mora reverso no caso de as obras da BR-429/RO ficarem prontas antes do término das pontes objeto da licitação em comento, haja vista que não vislumbramos grandes prejuízos à obra da rodovia em si caso isso ocorra, tal situação não seria conveniente ao interesse público, na medida em que a estrada levaria mais tempo para estar em condições de ser utilizada em sua totalidade, o que não é intuito daquele projeto. Ficou demonstrado pela argumentação do Dnit que a execução do objeto por uma só contratada trará mais agilidade à construção, favorecendo o interesse da população que se utilizará da rodovia.
47.	Deste modo, consideramos que não há óbice em se manter o não parcelamento do objeto, uma vez acatadas as justificativas apresentadas pela representada.
Não definição das taxas de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 
Argumentação
48.	Quanto a este ponto, a representada inicia sua argumentação citando lição de C. S. Altonian (“Obras Públicas – Licitação, Contratação, Fiscalização e Utilização”, 3ª edição, 2012), segundo o qual “ao se calcular o BDI, como a alíquota incide apenas sobre mão de obra e varia de 2 a 5% em função do município, deve-se calcular o valor mais próximo do empreendimento em função do local de realização dos serviços. De forma simplificada, pode-se utilizar 3% sobre o faturamento”.
49.	Elenca também os Acórdãos-TCU-Plenário 1.090/2006 e 32/2008, que disciplinam a aplicação de alíquota do ISSQN pelo Dnit, motivados pela inclusão de alíquotas inadequadas quando do pagamento de medições. Reproduzimos alguns trechos do voto do Ministro Guilherme Palmeira, constante do primeiro acórdão e citados pelo Dnit em sua defesa (p. 15-16, pela 11):
“Com efeito, sabe-se que a administração, ao elaborar o orçamento-base, o faz discriminando os componentes da obra/serviço e os custos correspondentes, sendo que estes últimos são obtidos mediante o emprego de estimativas, que, por sua vez, são fundamentadas em dados estatísticos e premissas cabíveis a espécie. Excepciona-se desse procedimento tão-somente aqueles custos que possuem, a princípio, valor percentual fixo e obrigatório, como, por exemplo, as alíquotas de PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e CPMF (0,38%). 
(...) a partir do momento que impõe a alteração de todos contratos de consultoria e supervisão de obras rodoviárias, para que a custo do ISS seja medido pela alíquota efetivamente incidida, está justamente dando margem a que outros custos, obtidos por estimativas, sejam também objeto de averiguação e cobrança futuras. (...) Note-se, especificamente sobre o ISS, que, sendo da competência dos municípios, a alíquota é variável, de 2 a 5% na maioria dos entes municipais. O DNIT, atento a essa variação, estipulou no Manual de Custos Rodoviários (2003) a alíquota média de 3.5% para fazer frente a essa despesa, inexistindo, a meu ver, motivos para se questionar a procedimento então adotado, ou mesmo caracterizá-lo como irregularidade." (destacado pela representada)
50.	O segundo acórdão mencionado, Acórdão 32/2008-TCU-Plenário, identificou como irregularidade “pagamentos a título de ISS feitos com base na alíquota constante do BDI apresentado pela contratada, quando deveriam respeitar a alíquota fixada pelo município onde ocorreu o fato gerador”. 
51.	 O Dnit cita também o artigo 125, § 3º da Lei 12.465/2011 – LDO 2012:
§3° Na elaboração dos orçamentos de referencia, serão adotadas as variações locais dos custos, quando constantes do sistema de referência utilizado e, caso não estejam previstas neste, poderão ser realizados ajustes em função das variações locais, devidamente justificados pela Administração. (destacado pela representada)
52.	Enfatiza que o legislador fala de orçamento referencial, e traz da doutrina definições deste tipo de orçamento, que, como se sabe, é a “definição do custo provável da obra (...), associada a uma probabilidade de ocorrência, não havendo, portanto, certeza absoluta de que o valor orçado representa o total dos dispêndios necessários à construção do empreendimento. (...) uma parte expressiva dos custos de uma obra diz respeito a custos outros não necessariamente vinculados com a construção propriamente dita (...).” Prossegue citando a Resolução 361/91-Confea, segundo a qual é característica de um projeto básico “definir as quantidades e custos de serviço e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e o porte de obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de mais ou menos 15%” (grifado pela representada) (p.18-19, peça 11).
53.	Desta forma, considera o Dnit que exigir-se a definição exata de uma parcela de custo indireto, como é o caso do ISSQN, que atinge no máximo o valor de 5%, vai de encontro ao próprio conceito de orçamento referencial, que serve como balizador para que as licitantes elaborem suas propostas.
54.	Quanto ao valor de 3,5% adotado, o Dnit cita sua Portaria 1.186/2009, vigente à época da elaboração do projeto, que trazia BDI referencial de 27,84%, com parcela de ISSQN de 3,5%, não se configurando, portanto, irregularidade acerca desse valor. A representada lembra ainda que a forma de definição do BDI referencial por ela adotada está de acordo com as orientações proferidas por este Tribunal (p. 18-19, peça 11)
55.	Conclui que devido ao caráter referencial do orçamento e à volatilidade da taxa real do ISSQN é que o Dnit utilizou-se de percentual médio. E acrescenta que “a cada processo de medição é verificada a real incidência da taxa praticada pelo município, e feitos os eventuais estornos caso a taxa real de aplicação seja inferior àquela prevista na contratação.”. E que “caso o recolhimento do referido imposto seja maior do que o previsto no orçamento referencial, é direito da contratada pleitear a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.”. Desta forma, considera que fica afastado o risco de dano ao erário ou à contratada devido à não previsão no edital das taxas exatas de ISSQN por cada município (p. 20, peça 11).
56.	Acrescenta ainda que não seria razoável exigir-se a adoção dos valores de ISSQN de acordo com o real praticado por cada município, pois essa medida ensejaria maior gasto de tempo na elaboração dos orçamentos e também no julgamento das propostas, pois haveria diversos BDI como consequência da adoção de taxas diferenciadas de ISSQN.
Análise
57.	Ainda que seja praticável a definição dos percentuais exatos da alíquota do ISSQN para cada município onde haverá execução do objeto, como já ocorrido em licitações anteriores, é perfeitamente possível a adoção de uma alíquota média, visando à maior agilidade na elaboração orçamentária, mas mais ainda no julgamento das propostas, como bem coloca o Dnit em sua defesa, pois esse procedimento será facilitado a partir da utilização pelas contratadas dos componentes de BDI referencial.
58.	Quanto à afirmação de que o BDI referencial adotado pelo Dnit segue as orientações do TCU, constatamos que o valor de referência de 27,84% realmente está dentro do intervalo aceito pelo Acórdão 325/2007-Plenário, que traz valores de referência mínimo de 16, 36% e máximo de 28,87%. Também é razoável a taxa referencial de 3,5% adotada para o ISSQN, que varia entre 2 e 5%. O próprio Ministro Guilherme Palmeira já havia se pronunciado nesse sentido no Acórdão 1.90/2006-Plenário, cujos trechos foram reproduzidos anteriormente na defesa da representada.
59.	Uma vez que o orçamento constante do projeto básico é uma peça referencial por excelência, e que o pagamento deve dar-se de acordo com os valores efetivamente incorridos pela contratada, dentro dos limites legais, apurado quando da realização das medições, constata-se que não é a adoção de taxa referencial para a alíquota do ISSQN que ocasionaria lesão ao erário ou à contratada, a depender da taxa efetivamente praticada pelo município ser maior ou menor do que a taxa de referência. O dano ocorreria quando do pagamento, caso não houvesse o ajuste à taxa efetivamente incorrida. Nesse sentido é o Acórdão 32/2008-TCU-Plenário, já citado pelo Dnit. 
60.	A fiscalização do contrato deve estar em constante atenção no momento em que for aferir o real valor a ser pago, pois é no pagamento que pode haver lesão ao erário. Os ajustes entre valor orçado e incorrido ocorrem em diversos itens, pois muitos são os componentes orçamentários calculados por estimativa. Ainda que ocorresse o ajuste para precisão da alíquota do ISSQN no projeto básico, restariam inúmeras outras variáveis estimadas cuja precisão do valor efetivamente incorrido deve ser calculada para o correto pagamento. Desta forma, o esforço que se exigiria do Dnit ao fazê-lo, ainda mais se se considerar a necessidade de rapidez na execução da obra, que já foi abordada no tópico anterior, não traria benefícios suficientes que justificassem o procedimento.
61.	Desta feita, acolhemos também neste ponto os argumentos da representada, uma vez que é razoável a taxa adotada pelo Dnit de 3,5% para o ISSQN. Não será, portanto, necessária a alteração do edital para que contemple as alíquotas exatas adotadas por cada município onde se executará o objeto.
Admissão de consórcios de empresas ao certame
62.	Uma vez que a não adoção do parcelamento do objeto restou justificada, retorna à pauta a questão da não admissão de consórcios levantada pela representante, que solicitou permissão para participação de consórcios na licitação, caso prevalecesse o não parcelamento do objeto. Esse ponto foi analisado anteriormente (parágrafos 11 a 13), quando este corpo técnico constatou a proibição da participação de consórcios pelo edital. 
63.	Em atenção ao Memorando Circular 16/2012-Segecex, que, em homenagem ao princípio do formalismo moderado, autoriza a adoção de procedimentos céleres para otimizar o tempo de saneamento dos autos, como a utilização de e-mail institucional ou contato telefônico, e tendo em vista a autorização para oitiva já prolatada pela Excelentíssima Ministra-Relatora (despacho à peça 9), o Sr. Secretário de Controle Externo em Rondônia solicitou, por contato telefônico, à representada que apresentasse suas justificativas para não permitir a participação de consórcios de empresa na licitação em tela. Em resposta, o Dnit encaminhou a Nota Técnica complementar 6/2012-Direx/Dnit, com os devidos esclarecimentos (peça 13).
Argumentação
64.	O Dnit inicia sua defesa argumentando que tanto a doutrina quanto a legislação e a jurisprudência desta Casa convergem quanto à não obrigatoriedade de admissão de consórcios em licitação, sendo esta uma decisão discricionária do gestor, que deve ser analisada e justificada frente a cada caso concreto, avaliando o que for mais viável técnica e economicamente. No entanto, é recomendada a participação de consórcios quando o objeto for considerado de alta complexidade ou vulto. Neste diapasão, cita o artigo 33 da Lei 8.666/93: “quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio(...)” – destacado pela representada (p. 2, peça 13) e os Acórdãos-TCU 1.316/2012-Primeira Câmara, 406/2006-Plenário, 397/2008-Plenário (voto do Revisor), 1.946/2006-Plenário e 566/2006-Plenário (p. 5-6, peça 13).  
65.	Para corroborar o entendimento de que a utilização de consórcios é indicada quando o objeto licitado apresenta alta complexidade e/ou vulto, o Dnit apresenta a posição de Cristina Fortini (“Participação de consórcio de Empresas em Licitação: Tratamento dispensado pelas Leis 8.666/93 e 8.987/95” Ed. Jus Podivm, 2012). Reproduzimos alguns dos trechos apresentados na defesa (p.3-4, peça 12):
“Em primeiro lugar, o objeto contratual demanda a aglutinação de competências que, embora conexas, apresentam cada qual especificidades que justificam a união de empresas. (...) Diante desse panorama de atividades, todas elas relevantes para a execução contratual, constata-se que seriam poucas empresas aptas a desempenhá-las de forma conjunta. (...)”
Neste sentido, a opção pela participação de consórcios é condizente com o desejo de proporcionar uma maior presença de interessados na licitação”
“O Direito Administrativo ocupa-se do consórcio quando se instaura um procedimento licitatório cujo objeto não pode ser executado individualmente por uma só empresa. (...)
A participação de consórcios em licitação justifica-se de duas formas: quando demonstradas a inviabilidade da execução individual por apenas um executor, mesmo que pudesse ser considerado ‘grande empresa’, isso devido à complexidade do objeto, que reclamaria a aproximação de pessoas jurídicas diferenciadas, ou como instrumento de penetração de ‘empresas menores’, incapazes de atender à Administração Pública caso se apresentassem de forma isolada.” (grifado pela representada)
66.	A entidade representada refere-se ainda ao ensinamento de Marçal Justen Filho (“Manual Prático de Licitações”, Ed. Saraiva, 3ª edição) (p. 4-5, peça 13):
“A utilização do consórcio configurar-se-á, primeiramente, pela ampliação da competitividade. É a situação mais óbvia e evidente. Nessa hipótese, consideram-se especialmente as situações de interessados que isoladamente, não disporiam de condições para formular proposta vantajosa para a Administração Pública. Os interessados somam seus esforços e seus recursos para o fim específico de participar de licitação, e, se for o caso, executar o contrato. Desse modo, amplia-se o número de licitantes. (...) São situações em que o objeto contratual apresenta-se extremamente complexo ou grandemente oneroso. Eventualmente uma empresa de grandes proporções poderia participar da licitação, mas isso importaria em desvantagem econômica. Assim, por exemplo, seria necessário contratar pessoal especializado não disponível no mercado. Ou então, teria de ampliar suas atividades, deixando de lado suas vocações empresariais. Os exemplos são inúmeros. Em todos eles, o consórcio representa uma vantagem por possibilitar a participação sem desestruturação empresarial nem ampliação irracional de custos.” (grifado pela representada)
67.	Recorre a entidade novamente à doutrina de Justen Filho, de que nem sempre a competitividade é favorecida pela formação de consórcios, e que em alguns casos essa admissão pode gerar efeito inverso ao pretendido pela Administração (“Teoria Geral das Concessões de Serviço Público”, Ed. Dialética, 2003). Reproduzimos o excerto (p. 3, peça13):
 “Assim, contrariamente ao que se poderia pensar em uma abordagem superficial, o consórcio pode conduzir a resultados diametralmente opostos àqueles buscados pela Administração. É que o consórcio pode ser instrumento de dominação de mercados e de restrição indevida à livre concorrência. Isso se passará na medida em que empresários autônomos renunciem a disputar entre si a contratação e concentrem esforços em comum. Assim, ao invés de reduzirem seus preços e formularem proposta mais vantajosa para a Administração, os potenciais interessados se comporiam para a disputa e frustrariam os objetivos da competição.
Por isso, incrementar a constituição de consórcios para disputar as licitações representa uma espécie de contra-senso.Os acordos entre as empresas tendem a eliminar a concorrência e se traduzir numa cartelização do mercado. O efeito imediato consiste na elevação dos preços, em detrimento do consumidor ou da Administração Pública.” (grifado pela representada).
68.	Após expostos os precedentes jurisprudenciais e doutrinários, passa a autarquia a apresentar as efetivas razões pelas quais optou pela não admissão de consórcios ao certame (p. 7-9, peça 13). 
69.	O Dnit considera que neste caso concreto, a proibição de consórcios aumenta a possibilidade da contratação de proposta mais vantajosa. Aduz que o orçamento referencial do objeto, de R$ 46.471.555,75, não é muito expressivo quando comparado aos de outras obras normalmente licitadas por aquela autarquia. Somado este valor às características de modulação e padronização das obras de arte especiais e correntes que compõem o objeto, com extensão de até 80 m e compostas por vigas e lajes pré-moldadas, não considera a representada que o objeto em tela reúna os requisitos apontados pela jurisprudência e doutrina previamente citadas como indicativos de que o consórcio propiciará maior competitividade ao certame.
70.	Na mesma linha de argumentação, a autarquia prossegue relatando que o objeto não demanda aglutinação de competências conexas que apresentem suas especificidades, o que justificaria a união de empresas, pois a contratada deve ter apenas competência para executar as obras de arte especiais.
71.	Informa ainda o Dnit que participaram da licitação e se mantiveram parcialmente habilitadas cinco empresas. Em pesquisa a seu banco de contratos, foram encontrados quatorze contratos com objetos semelhantes, não havendo, portanto, que se falar em inviabilidade de competição. 
72.	A representada considera também que ao ter uma única empresa realizando a obra, a Administração poderá aumentar os controles no acompanhamento, o que cooperaria para o cumprimento adequado da obra, como projetado. 
73.	O último argumento apresentado é a preocupação do Dnit de que a ampliação da concorrência aumenta na mesma medida a participação de empresas sem o porte técnico necessário, que, caso sagrem-se vencedoras, podem ter dificuldades no cumprimento contratual, o que seria mais danoso ao erário do que uma eventual redução de valor, decorrente da maior quantidade de competidores. 
74.	Em sua conclusão, a autarquia aduz que esta Corte, por meio do Ofício 613/2012-TCU/Secob-2, apontou “indícios de atraso no cronograma físico-financeiro da BR 429/RO em decorrência da ausência de licitação das pontes”, o que, segundo o Dnit, “torna ainda mais premente a necessidade de que a licitação em tela seja liberada, seja contratada uma empresa de porte adequado e então a obra seja finalizada dentro do cronograma previsto” (p. 9, peça 13).
Análise
75.	A jurisprudência desta Corte é ampla no sentido de considerar a admissão ou não de consórcios ao certame como discricionariedade da Administração, como bem demonstrou a requerida, desde que motivada a escolha. Além dos acórdãos relacionados pelo Dnit, citem-se ainda os Acórdãos 1.165/2012-Plenário, 11.196/2011-Segunda Câmara e 1.453/2009-Plenário, entre diversos outros. Neste ponto, não restam dúvidas, portanto, quanto à procedência da argumentação.
76.	 Ocorre que as decisões tomadas em virtude de competência discricionária admitem controle em relação aos motivos e a realidade, e à adequação proporcional entre os meios e os resultados pretendidos. Devem ser devidamente justificadas para que reste demonstrado ser a opção adotada a que melhor atende o interesse público. 
77.	A jurisprudência deste Tribunal, já mencionada, inclusive pelo próprio Dnit, é clara em afirmar que se recomenda a participação de consórcios sempre que o objeto apresente alto vulto ou complexidade. A Lei 8.666/1993, em seu artigo 6º, V, define que obras de grande vulto são aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido para a modalidade concorrência, de R$ 1.500.000,00. Tem-se, portanto, que são consideradas de grande vulto as obras cujo orçamento seja superior a R$ 37.500.000,00. Em que pese o Dnit alegar que o valor de R$ 46.471.555,75 previsto como custo da obra em questão não é muito expressivo se comparado às demais obras licitadas pela entidade, à luz da legislação vigente, pode-se dizer que o caso em comento compõe licitação de grande vulto. 
78.	Portanto, apesar da validade dos argumentos doutrinários e jurisprudenciais da requerida, e ainda que lhe assista razão quando argumenta que não há alta complexidade técnica no objeto em questão, essa característica não é suficiente para vedação de consórcios de empresas. Não é obrigatório que a participação de consórcios ocorra exclusivamente em casos de necessidade de aglutinação de competências devido à complexidade de execução. A própria doutrina de Cristina Fortini, reproduzida pelo Dnit, traz a segunda hipótese em que seria conveniente a adoção de consórcios: “instrumento de penetração de ‘empresas menores’, incapazes de atender à Administração Pública caso se apresentassem de forma isolada”. 
79.	Quanto ao argumento de que a realização da obra por uma única empresa favorece o controle por parte da Administração e propicia o cumprimento do cronograma (parágrafo 72), não o consideramos procedente, pois ao contratar um consórcio de empresas, a Administração lidará apenas com a empresa-líder, que assumirá a responsabilidade pelo consórcio, como preconiza o artigo 33, II, da Lei 8.666/1993. Além do mais, tal justificativa já foi acatada para isentar o certame da necessidade de parcelamento do objeto. 
80.	Há jurisprudência deste Tribunal, citada por Marçal Justen Filho (“Comentários à Lei de Licitações e ContratosAdministrativos, Ed. Dialética, 13ª edição) no sentido de que a rejeição à participação de consórcios pode resultar da opção pelo fracionamento do objeto, já que sua redução pode gerar a ampliação do caráter competitivo, com efeitos similares ao da admissão de consórcios. O jurista reproduz trecho do Acórdão-TCU 108/2006-Plenário: 
“... além da possibilidade de promover licitação para contratação isolada em cada bloco ou lote, a administração também pode optar por contratação isolada que venha a abranger todo o objeto da avença, mas, neste caso, desde que permita a participação de empresas em consórcio”.
81.	É de se concluir, portanto, que assiste razão à representante neste quesito. Restou cerceada a competitividade do certame, uma vez que não houve parcelamento do objeto e tampouco a admissão de consórcios à licitação. Mesmo que, levando em conta a região onde ocorrerão as obras, se considere a presença de cinco licitantes parcialmente habilitadas (parágrafo 71) como número razoável para configurar a não restrição competitiva, diante do vulto da licitação, é alta a probabilidade de que a competitividade seria favorecida com a permissão dos consórcios de empresas ao pleito.
82.	A alegação de que o aumento de competitividade possibilitado pela participação de consórcios traria consigo o risco de contratação de empresas sem o porte técnico necessário (parágrafo 73) também não merece prosperar. A definição em edital de requisitos para habilitação, feita de modo adequado, deve dirimir o risco de tal ocorrência. A própria Lei 8.666/93 traz, em seu artigo 33, III, a faculdade de a Administração estabelecer para os consórcios acréscimos de até 30% dos valores exigidos em qualificação técnica e econômico-financeira para licitantes individuais, salvo para consórcios totalmente compostos de micro e pequenas empresas. Desta forma, o gestor possui ferramentas para assegurar o sucesso da empreitada na contratação de consórcios, não sendo válida a presunção de que a mera contratação de um consórcio para a execução das obras em tela seria danosa ao erário, conforme alegado.
83.	Feita esta exposição, há que se considerar ainda a relação da licitação em tela com as obras em andamento da BR 429/RO, cuja fiscalização é objeto do TC 006.399/2012-6. No âmbito daquele processo, a Secob-2 já sinalizou à representante, como bem alegado (parágrafo 74), a possibilidade de atrasos no cronograma devido à ausência de licitação das pontes. Conforme já exposto no parágrafo 46, o atraso no término das obras da BR 429/RO vai de encontro ao interesse público, pois restariam prejudicados os futuros usuários da rodovia. Devido a essa circunstância, e também ao estágio de habilitação das licitantes em que já se encontra o certame, conforme informado pelo Dnit, consideramos que seria menos conveniente ao interesse público a paralisação da licitação em tela, com respectiva reformulação e republicação do edital e reabertura de prazos, do que o prosseguimento do pleito, visando dar celeridade à conclusão da BR 429/RO de modo que possa ser integralmente utilizada.
84.	No entanto, deve ser dada ciência ao Dnit para que em certames futuros observe o princípio da ampla competitividade, conforme artigo 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93, abstendo-se de vedar a participação de consórcios quando não for viável o parcelamento do objeto em licitações de grande vulto, ou que, caso no exercício de sua competência discricionária decida manter essa proibição, faça-o excepcionalmente, nos casos em que seja inconveniente, sob o aspecto técnico, a contratação de consórcio, fazendo constar dos autos argumentação técnica que realmente possa justificar a medida. 
v.		CONCLUSÃO
85.	Mediante análise da argumentação apresentada pelo Dnit, restaram justificados os pontos relativos à ausência de parcelamento do objeto e à não definição das taxas do ISSQN em cada município onde ocorrerão os serviços. No entanto, o acatamento da argumentação quanto ao não parcelamento do objeto trouxe novamente à tona a questão da vedação de que consórcios de empresa participem do certame. 
86.		Ouvidas as justificativas da autarquia, considerou-se que, em que pese a admissão ou não de consórcios ao certame licitatório ser decisão discricionária da Administração, a motivação apresentada para tal ato não logrou legitimar a proibição de que os consórcios participem da licitação. No entanto, tendo em vista que é de interesse público dar celeridade à contratação do objeto, a fim de evitar que a BR 429/RO não possa ser totalmente utilizada após o término de suas obras devido à ausência das pontes, opinamos pela não paralisação do certame, dando-se ciência à representada para que em contratações futuras observe integralmente o princípio da ampla competitividade estatuído pela Lei de Licitações.
vI.	proposta de encaminhamento
87.	Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
	a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, para, no mérito, considerá-la ;
	b) indeferir, nos termos do artigo 276, caput, do Regimento Interno do TCU, o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista ser contrária ao interesse público a adoção da medida;
	c) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit sobre a seguinte impropriedade:
	- restrição excessiva da competitividade da licitação, por meio da não admissão de consórcios a certame de grande vulto em que não houve o parcelamento do objeto, identificada no Edital da Concorrência Pública 0205/2012, o que afronta o disposto no artigo 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93 e a jurisprudência deste Tribunal de Contas, a exemplo do Acórdão-TCU 108/2006-Plenário;
	d) comunicar ao representante a decisão que vier a ser adotada;
	e) arquivar os presentes autos.”
	É o relatório.
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VOTO

	Examina-se representação formulada pela empresa Via Áppia Projetos e Construções Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, relacionadas ao edital da Concorrência Pública 205/2012, cujo objeto é a execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de construção, recuperação e alargamento de pontes rodoviárias na rodovia BR-429/RO.
	A representante apontou as seguintes irregularidades, que maculariam a licitação em apreço e justificariam a concessão de cautelar para suspensão do procedimento: ausência de parcelamento do objeto licitado, proibição de participação de empresas em consórcio, adoção de regime de execução contratual inadequado, ausência de definição das taxas do ISSQN, deficiências no orçamento da obra e ausência de disponibilização de planilha de preços unitários para formulação de propostas.
	Em sua primeira instrução (peça 5) a Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia, após analisar os termos do edital, propôs a realização de oitiva prévia do Dnit, com fundamento no disposto no art. 276, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, unicamente em relação à ausência de parcelamento do objeto licitado e à falta de definição das taxas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN dos municípios em que serão prestados as obras e os serviços.

Para os demais itens, aquela unidade técnica, após o exame detalhado de cada um dos pontos suscitados, entendeu não assistir razão à representante, afastando a presença de indícios de irregularidades, posicionamento acompanhado por esta relatora (peça 9).
Autorizada a oitiva (peça 9) nos moldes sugeridos pela Secex/RO,  aquela unidade técnica examinou os elementos apresentados pelo Dnit, concluindo pelo acatamento das justificativas apresentadas pela autarquia quanto aos pontos suscitados.
No entanto, a Secex/RO, por iniciativa própria, solicitou o pronunciamento do Dnit também em relação à vedação da participação de consórcios no certame. As justificativas apresentadas não foram consideradas, pela unidade técnica, suficientes para afastar a indevida a proibição em tela.
Em que pese não acatadas as justificativas apresentadas pelo Dnit em relação a esse ponto, a unidade técnica opina pela não paralisação do certame, em face do impacto da medida na utilização da BR 429/RO, cujas obras já se encontram avançadas, sugerindo o encaminhamento de ciência àquela autarquia federal sobre a questão.
Feito esse breve histórico, passo a decidir.
No que se refere às questões atinentes à adoção de regime de execução contratual inadequado, deficiências no orçamento da obra e ausência de disponibilização de planilha de preços unitários para formulação de propostas, anuo às conclusões da unidade técnica, transcritas no relatório precedente, cuja análise incorporo às minhas razões de decidir, no sentido de não terem sido identificadas ali quaisquer irregularidades.
	Acompanho, ainda, a Secex/RO em relação ao acatamento das justificativas apresentadas em relação às ausências de parcelamento do objeto licitado e de definição das taxas do ISSQN.
Quanto ao primeiro ponto, o Dnit evidenciou que a opção adotada garantiu ganho de escala, proporcionado pelas características de modulação e padronização das obras de arte especiais e correntes que compõem o objeto e que favorecem a execução por uma única empresa. Além disso, o parcelamento do objeto imporia maior dispêndio aos cofres públicos com custos de instalação e manutenção de canteiros de obras, que, a depender do número de lotes em que seriam divididos o objeto da licitação, poderia corresponder a grande percentual do valor orçado para a obra.
Ainda com o intuito de corroborar a afirmação de que os canteiros múltiplos gerariam maior dispêndio, o Dnit aponta questão de cunho logístico: a identificação de somente uma área de extração de material pétreo a ser utilizada na obra, impondo acréscimo nas distâncias médias de transporte, caso adotados vários canteiros de obra.
Assim, resta evidente que a opção pelo não parcelamento decorreu de parâmetros técnicos e econômicos, restando demonstrada a regularidade da licitação em um único lote, na linha defendida pela unidade técnica.
No que tange à falta de definição das taxas do ISSQN, logrou o Dnit comprovar que a alíquota fixada no edital segue as orientações deste Tribunal, encontrando-se dentro do intervalo aceito pelo acórdão 325/2007-Plenário. 
Levando-se em conta que o orçamento constante do projeto básico é peça referencial por excelência e que o pagamento deve ocorrer de acordo com os valores efetivamente incorridos pela contratada, constata-se que a adoção do edital de taxa referencial para a alíquota do ISSQN não caracteriza irregularidade a ser combatida.
Quanto à inadmissão de consórcios de empresas no certame questionado, entendo que as justificativas apresentadas pelo Dnit para o caso concreto podem ser também acatadas.
	A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de que a admissão ou não de consórcio de empresas em licitações e contratações é competência discricionária do administrador, devendo este exercê-la sempre mediante justificativa fundamentada. 
	Não obstante a participação de consórcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal alternativa também não é obrigatória.
Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que indiquem se o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possíveis licitantes. Somente nessa hipótese, fica o administrador obrigado a autorizar a participação de consórcio de empresas no certame, com o intuito precípuo de ampliar a competitividade e proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa.
No caso em apreço, não se pode afirmar que houve restrição à competitividade. Conforme apontado pela unidade técnica, a presença de cinco empresas que efetivamente participaram da licitação pode caracterizar a concorrência do certame, ainda mais quando se leva em conta as características da região onde ocorrerão as obras.
Mesmo que se pondere que a competitividade poderia ter sido aumentada com a inclusão de consórcio de empresas não há nos autos evidências de que tal fato tenha ocorrido no caso concreto, em virtude das peculiaridades da obra em questão.
	Assim, considerando a natureza discricionária da decisão adotada pelo gestor e diante da dúvida plausível acerca da verificação da irregularidade, entendo não ser possível caracterizar, no caso concreto, ilegalidade na condução do procedimento licitatório.

De outra parte, concordo com a unidade técnica de que o Dnit não apresentou  justificativas técnicas e econômicas robustas para a inadmissão de consórcios, de forma a afastar quaisquer questionamentos acerca da decisão adotada.
Assim, vejo com bons olhos o encaminhamento de ciência da impropriedade àquela autarquia federal, a fim de que, nos futuros procedimentos licitatórios, a entidade evite as deficiências apresentadas neste processo, motivo pelo qual entendo deva ser dado provimento parcial à representação em exame.
	Assim, acompanhando a proposta da unidade técnica, voto pela adoção da minuta de acórdão que trago ao escrutínio deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2012.


ANA ARRAES 
Relatora
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ACÓRDÃO Nº 2831/2012 – TCU – Plenário

1. Processo TC 020.118/2012-0. 
2. Grupo I – Classe VII – Representação.
3. Representante: Via Áppia Projetos e Construções Ltda. (CNPJ 07.394.648/0001-39).
4. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit.
5. Relatora: ministra Ana Arraes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia – Secex/RO.
8. Advogado: não há.

9. Acórdão:
	VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Via Áppia Projetos e Construções Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no edital da concorrência Dnit 205/2012, cujo objeto é a realização das obras de construção, recuperação e alargamento de pontes rodoviárias na rodovia BR-429/RO.
  	ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, com fundamento nos arts. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em:
9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente;
	9.2. nos termos do artigo 276, caput, do Regimento Interno, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante;
	9.3. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit  da necessidade de, em futuros procedimentos licitatórios, apresentar justificativas técnicas e econômicas robustas para a inadmissão de consórcio de empresas, de forma a afastar quaisquer questionamentos acerca da decisão adotada.
	9.4. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, à representante;
	9.5. arquivar este processo.

10. Ata n° 41/2012 – Plenário.
11. Data da Sessão: 17/10/2012 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2831-41/12-P.
13. Especificação do quorum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Múcio Monteiro e Ana Arraes (Relatora).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
BENJAMIN ZYMLER
(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES
Presidente
Relatora
Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral

