
O ENGENHEIRO DE MONTREAL – NA PRÁTICA 

ORÇAMENTO SIGILOSO EM OBRAS PÚBLICAS 

 

RESUMO 

Diversos problemas que afetam o dia a dia da gestão de obras públicas não 
precisariam sequer existirem. 

No presente artigo o leitor poderá verificar, NA PRÁTICA, a complicação que o 
DNIT se meteu ao adotar o chamado “orçamento sigiloso” em um de seus processos 
licitatórios. 

 

INTRODUÇÃO 

Um bom exemplo de problemas criados e/ou enfrentados pelos gestores de 
obras públicas pode ser extraído de uma breve análise do Processo 025.974/2014-9 em 
trâmite no Tribunal de Contas da União – TCU. 

A presente análise versa sobre o procedimento licitatório cujo objetivo foi a 
contratação de empresa para elaboração de projetos e execução das obras atinentes a 
Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-080/GO, numa extensão aproximada de 
181Km (cento e oitenta e um quilômetros).  

Em síntese, o Edital Nº 425/2014 foi divulgado em 31.07.14 pela 
Superintendência Regional do DNIT nos Estados de Goiás e Distrito Federal - DNIT/GO, 
mas teve seu desfecho mais de 03 (três) anos após sua publicação, somente quando do 
advento do Acórdão Nº 10.572/17 – 1ªC na data de 28.11.17. Confira: 

55. ... Tal solução se mostra coerente com o princípio da razoável duração 
do processo e com a necessidade de a matéria em apreço ser resolvida a 
fim de permitir o início das obras de execução de implantação e 
pavimentação da rodovia BR-080/GO. 

 

Nesse meio tempo, foram emitidos pela mesma 1ª Câmara da Corte de Contas 
os Acórdãos Nº 5.543/2015, Nº 1.958/2015 e Nº 345/2017, de modo ser bastante 
perceptível o considerável esforço adicional da máquina administrativa para viabilização 
do referido projeto, submetendo toda uma população à espera das obras que 
eventualmente já poderiam estar concretizadas. 



O motivo central da discussão foi a quebra do sigilo do orçamento referencial 
elaborado pelo DNIT. O tribunal concluiu que determinado licitante obteve informação 
privilegiada, ferindo o Princípio da Isonomia. 

 

O ORÇAMENTO SIGILOSO 

O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) de que trata a Lei Nº 
12.462/11 foi instituído com evidente intuito de oferecer maior agilidade aos 
procedimentos licitatórios até então regidos pela Lei Nº 8.666/931. 

Uma das relevantes inovações trazidas pelo RDC foi sem dúvida a possibilidade 
da Administração não ser obrigada a divulgar seu orçamento de referência antes da 
publicação do Edital. Assim previu a Lei2: 

Art. 6º Observado o disposto no § 3 º, o orçamento previamente 
estimado para a contratação será tornado público apenas e 
imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da 
divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 
necessárias para a elaboração das propostas. 
... 
§ 3 º Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida 
no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada 
estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

     

O sentido para adoção do orçamento sigiloso reside no seguinte fato: se o valor 
máximo que a Administração estará disposta a pagar pelo objeto for desconhecido, então 
os concorrentes tenderão a oferecer preços mais competitivos. 

Apesar desse raciocínio carecer de validação objetiva, a percepção dos 
legisladores é no sentido que isso seria uma verdade lógica e a regra acabou sendo 
recepcionada em diversos procedimentos licitatórios. 

Aqui vale uma observação importante: entre os princípios basilares da licitação 
pública esculpidos no Art. 3º da Lei Nº 8.666/93 está o da “seleção da proposta mais 
vantajosa”; porém, não há que se confundir o termo “mais vantajosa” com um 
entendimento que tem se revelado bastante corriqueiro, qual seja, o de “menor preço”. 

                                                             
1 A Lei Nº 10.520/02 (Lei do Pregão) já havia instituído regramento distinto para aquisição de bens e serviços comuns. 
Contudo, a ‘Lei do Pregão’ não pode ser aplicada no caso das obras de engenharia, nem tampouco para serviços 
classificados como ‘incomuns’.   
2 Os parágrafos 1º e 2º do Art. 6º tratam das hipóteses quando o orçamento deverá ser divulgado: “§ 1 º Nas 
hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste 
artigo constará do instrumento convocatório. § 2 º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou 
da remuneração será incluído no instrumento convocatório”. (grifos nossos) 



Ocorre que o “menor preço” não necessariamente é o “melhor preço”. Uma 
proposta competitiva, como pretende o legislador, não se traduz tão somente na 
diferença entre o preço que a Administração entende admissível e o valor proposto por 
fornecedor qualquer. 

Por essa razão a Lei previu que as propostas que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis serão desclassificadas (Art. 24, Inc. III), ficando resguardado 
ao interessado o direito de demonstrar a exequibilidade de sua proposta. 

Observação feita, seria razoável inferir que o orçamento sigiloso estaria 
perfeitamente enquadrado às necessidades da Administração, pois teria o atributo de 
aumentar a competitividade entre os interessados ao mesmo tempo em que não afetaria 
a seleção da proposta mais vantajosa. 

Realmente, esse raciocínio poderia ser verdade, se não fossem ... 

Se não fossem as questões culturais que circundam a nossa nação! 

Ocorre que é inegável o alto grau de corrupção existente em praticamente 
todos os setores da administração pública, não sendo diferente nos casos das 
contratações de obras de engenharia. 

Mesmo assim, o advento do orçamento sigiloso partiu da premissa que por 
força da edição de uma nova Lei essa realidade brasileira seria imediatamente alterada, 
vez que o processo licitatório iria observar um rígido padrão de conduta sob a guarda dos 
órgãos de controle. Confira-se o texto normativo (grifos nossos): 

Art. 6º Observado o disposto no § 3 º, o orçamento previamente 
estimado para a contratação será tornado público apenas e 
imediatamente após o encerramento da licitação, ... 
... 
§ 3 º Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida 
no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada 
estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

(Lei Nº 12.462 de 04 de agosto de 2011) 

É evidente que o legislador não considerou o risco envolvido de possíveis 
vazamentos das informações, e muito menos os nefastos desdobramentos que tais 
impropriedades pudessem ocasionar. 

A Portaria Nº 85/12 do Tribunal de Contas da União – TCU objetivou neutralizar 
essa eventualidade: 

Art. 1º O tratamento e a gestão de informações sigilosas, no âmbito do 
Tribunal, atinentes ao Regime Diferenciado de Contratações - RDC, 
observará o disposto nesta Portaria. 
... 



§ 3º Ficarão responsáveis pelo sigilo de matérias em tramitação no Tribunal 
todas as pessoas que tiveram acesso ao processo ou a qualquer de suas 
peças, devendo ter seus nomes rigorosamente registrados na movimentação 
dos autos. 

 

Ocorre que o procedimento necessário até o momento da abertura das 
licitações de obras públicas é extenso, detalhado e multidisciplinar, estando envolvidas, 
em alguns casos, centenas de pessoas de diversos órgãos/entes da administração e até 
mesmo da iniciativa privada. 

Em que pese a realidade cultural que permeia nosso país, ainda que fosse 
possível controlar, de fato, as ações de todos os atores envolvidos, é certo que o risco de 
existirem impropriedades de qualquer ordem, dolosas ou culposas, é elevado. 

Enfim, os desdobramentos da inovação trazida pelo legislador impuseram à 
administração uma instância a mais de controle, exigindo novos procedimentos e custos 
com resultados absolutamente incertos. 

Na prática, as consequências podem ser demonstradas com o exemplo do 
processo que ilustra o presente artigo, ou seja, um atraso de 03 (três) anos para o início 
das obras necessárias à população. 

 

Assim sendo, para aqueles que atuam com obras públicas é importante ter em 
mente que NA PRÁTICA a adoção do orçamento sigiloso não possui vantagem econômica 
objetivamente comprovada; porém, os riscos atrelados devem ser cuidadosamente 
analisados. 

 

Eng. José Eduardo Guidi 
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