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Os Serviços Sociais Autônomos, quando do planejamento de suas licitações, 
devem definir adequadamente o objeto de sua contratação, seus quantitativos, os 
requisitos e especificações técnicas necessárias, as condições de execução contratual, 
obrigações a serem cumpridas, dentre outros requisitos objetivamente impostos pelo 
ordenamento jurídico. Todas essas condições, por força do princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, deverão estar objetivamente previstas no edital que 
fundamenta a licitação para que os licitantes possam apresentar propostas sérias e 
firmes, que considerem adequadamente todas as exigências fixadas pelo contratante. 

Com efeito, a definição do objeto de forma precisa, suficiente e clara é 
condição indispensável para a realização de licitação, sendo imprescindível que todas 
as obrigações a serem cumpridas pelo contratado durante o prazo previsto para a 
execução do ajuste sejam adequadamente previstas no edital que disciplina a licitação, 
sob pena de ilegalidade, conforme Súmula nº 177 do Tribunal de Contas da União: 

“A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da 
competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do 
qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos 
concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese 
particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações 
mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.” (grifou-se) 

Tratando-se de condição indispensável para a escorreita execução do objeto, 
a qual deverá estar devidamente justificada nos autos do processo, é de salutar 
importância que o contratante, quando da definição do objeto e das condições de 
execução do contrato, estabeleça regra específica em edital/contrato que preveja a 
necessidade de deslocamento e hospedagem dos empregados da empresa que será 
contratada para o cumprimento das atividades previstas, a fim de que os proponentes 
possam elaborar propostas sérias e firmes, abrangendo todas as despesas com a 
execução do objeto, aí considerados os custos referentes a tais despesas.  

É oportuno destacar, ainda que a título meramente exemplificativo, por não 
se aplicar aos Serviços Sociais Autônomos, o que dispõe a IN MPOG nº 02/2008, que 



 

 

disciplina a contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal integrantes do SISG: 

“Art. 10. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na 
administração da contratada, tais como:  

(…) 

IV - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 
diárias e passagens. 

(...) 

Art. 14. A contratação de prestação de serviços será sempre precedida da apresentação do 
Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser preferencialmente elaborado por 
técnico com qualificação profissional pertinente às especificidades do serviço a ser 
contratado, devendo o Projeto ou o Termo ser justificado e aprovado pela autoridade 
competente. 

Art. 15 O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 

(...) 

XIII - a quantidade estimada de deslocamentos e a necessidade de hospedagem dos 
empregados, com as respectivas estimativas de despesa, nos casos em que a execução de 
serviços eventualmente venha a ocorrer em localidades distintas da sede habitual da 
prestação do serviço; 

(...) 

Art. 20. É vedado à Administração fixar nos instrumentos convocatórios: 

(...) 

IX - a obrigação do contratante de ressarcir as despesas de hospedagem e transporte dos 
trabalhadores da contratada designados para realizar serviços em unidades fora da 
localidade habitual de prestação dos serviços que não estejam previstos nem orçados no 
contrato; e 

(...) 

§ 2º O disposto no inciso IX não impede a exigência no instrumento convocatório que os 
proponentes ofertem preços para as necessidades de deslocamento na prestação do 
serviço, conforme previsto no inciso XIII do art. 15 desta Instrução Normativa.” (grifou-se) 

Conforme se observa, para a contratação de prestação de serviços é possível 
que, quando houver necessidade de deslocamento e hospedagem de pessoal para a 
execução do objeto, o edital preveja essa condição e exija que as empresas 
apresentem detalhadamente em suas propostas o custo dessas despesas. 

Por sua vez, caberá ao contratante, quando do planejamento da licitação, 
quantificar e estimar os deslocamentos e hospedagens que se fizerem necessários 
durante o período previsto para a vigência do ajuste, de modo a fornecer aos 
interessados todos os elementos necessários para a apresentação de propostas sérias 
e que atendam ao interesse visado.  

Com base nisso, se em decorrência da execução do objeto contratual restar 
demonstrada a existência de justificativas técnicas adequadas e suficientes que 
fundamentem a necessidade de profissionais dos quadros da contratada realizarem 



 

 

deslocamentos, hospedagens a serviço, deve a Entidade estabelecer essa condição em 
edital e estimar adequadamente a quantidade e os custos oriundo com tais viagens. 

E, uma vez previsto adequadamente em edital a necessidade dos empregados 
da empresa contratada realizarem tais deslocamentos e hospedagens, os licitantes que 
eventualmente vierem a participar do certame licitatório deverão discriminar 
adequadamente, na composição de seus preços, os custos unitários e global dos 
mesmos, a fim de que a Comissão de Licitação/Pregoeiro possa verificar, na fase de 
julgamento das propostas, a compatibilidade desses com os valores previamente 
estimados pela Entidade, os quais, por sua vez, devem ser compatíveis com os preços 
praticados pelo mercado. 

Sobre o tema, cumpre colacionar jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União: 

“20. Ocorrência 2: aceitação da proposta da empresa Lume Comércio de Materiais Elétricos e 
Engenharia Ltda. sem a planilha denominada ‘Custo Estimado de Deslocamento de Pessoal’, 
em violação ao item 15.1.1 do Edital do Pregão nº 361/2012 e ao princípio de vinculação ao 
edital (art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993). 

21. Resposta: informa que não havia obrigação editalícia de preenchimento das planilhas em 
questão, portanto, era de natureza acessória. Assim, a desclassificação com base na falta 
dessa planilha constituiria afronta aos princípios da razoabilidade, da economicidade, 
proporcionalidade e do formalismo moderado. 

22. A ausência da referida planilha, de caráter informativo, não poderia motivar a inabilitação 
da licitante vencedora, pois ela apresentou a planilha denominada ‘Estimativa de Custo com 
Diárias, Hospedagem e Transporte no interior do Estado’, a qual contém o valor total do que 
seria apurado na planilha faltante. Assim, conclui que se trata de erro meramente formal, 
incapaz de determinar a inutilização da proposta mais vantajosa para a Administração. 

23. Os reembolsos serão feitos com base nos valores efetivamente despendidos pela empresa 
contratada, mediante apresentação de comprovantes de gastos. 

24. Análise: a partir da premissa apresentada pela Amazonas Energia, de que ‘os 
reembolsos serão feitos com base nos valores efetivamente despendidos pela empresa 
contratada, mediante apresentação de comprovantes de gastos’, configura-se de extrema 
relevância a apresentação da planilha de ‘Custo Estimado de Deslocamento de Pessoal’ 
devidamente preenchida. 

25. Afinal, esta servirá de parâmetro de preço para balizar o pagamento, a fim de evitar que 
a Administração reembolse valores despendidos pela contratada superiores àqueles 
constantes da planilha em questão, a qual deveria ser preenchida com todos os preços 
unitários cotados. 

26. Não basta que o licitante apresente os valores totais contidos na planilha ‘Estimativa de 
Custo com Diárias, Hospedagem e Transporte no interior do Estado’. Devem ser 
discriminados os custos unitários de deslocamento de pessoal, a fim de se verificar a sua 
compatibilidade com os valores estimados pela Administração, evitando pagamentos em 
valores superiores a esse referencial. 

27. Dessa forma, não se trata de mera falha formal, e sim de irregularidade que consiste na 
falta da composição dos preços do deslocamento de pessoal, que deveria integrar a 
proposta da empresa vencedora. 

28. A jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido de que o orçamento-base da 
licitação e as planilhas orçamentárias dos licitantes venham acompanhadas das composições 



 

 

dos preços unitários dos serviços, bem como do detalhamento do BDI e dos encargos sociais, 
em conformidade com os arts. 7º, § 2º, inciso II, e 6º, inciso IX, f, da Lei nº 8.666/1993 (i.e.: 
Acórdãos 1.941/2006; 2.262/2006; 1.477/2007, todos do Plenário). 

29. Há entendimento sumulado nesta Corte de Contas (Súmula nº 258/2010) sobre o assunto, 
aplicável também às contratações de serviços. 

30. Além disso, constata-se violação do princípio de vinculação ao edital (art. 3º, caput, da Lei 
nº 8.666/1993), uma vez que o edital prevê a apresentação da planilha faltante.”1 (grifou-se) 

Portanto, caberá ao contratado arcar com todos os custos advindos com a 
prestação do objeto, incluindo-se aí todos os valores decorrentes de deslocamentos e 
hospedagens realizados por seus empregados, devendo a proposta por este 
apresentada já compreender tais despesas, a fim de que qualquer deslocamento e/ou 
hospedagem decorrente da execução do objeto seja coberto pela remuneração paga 
pela Entidade ao contratado e expressa no valor do contrato firmado entre as partes, 
inadmitindo-se o pagamento de quaisquer outros valores diretamente a esses 
funcionários, a exemplo de diárias. 

Isso porque, as diárias constituem verba indenizatória paga ao 
funcionário/empregado que se afastar da sede onde regularmente exerce suas 
atividades em caráter eventual ou transitório, a serviço, para outro ponto do território 
nacional ou para o exterior. Como regra geral, abrange o pagamento de despesas 
extraordinárias com hospedagem, transporte e alimentação regularmente realizadas e 
será devida, exclusivamente, a funcionários/empregados pertencentes aos quadros 
funcionais da Entidade, observadas, ademais, as normas próprias que disciplinam a 
concessão de tal benefício. 

Denota-se, assim, que o pagamento de diárias tem por objetivo precípuo 
ressarcir despesas com hospedagem, transporte e alimentação de 
funcionários/empregados da própria Entidade. Por conta disso, não se julga crível que 
o Serviço Social Autônomo venha a arcar com o pagamento de despesas com 
deslocamento e hospedagem de pessoal que presta serviços à Entidade na condição de 
contratados (terceirizados). 

Nesse sentido, pondera Carlos Nivan Maia em obra específica destinada às 
Entidades componentes do Sistema “S”: 

“A orientação do TCU é no sentido de que os Serviços Sociais Autônomos se abstenham de 
executar despesas com hospedagem, alimentação e transporte de pessoas que prestam 
serviço à entidade como contratados, inclusive custear despesas de servidores estranhos ao 
cargo de pessoal da entidade, salvo nos casos previstos na legislação, e efetuar o 
pagamento de diárias e despesas de locomoção apenas quando for compatível com a 
finalidade da Entidade, conforme decisões do TCU. 

A Administração das entidades do Sistema ‘S’ deve, ainda, evitar o dispêndio inadequado de 
recursos da entidade, observando o disposto no art. 93 do Decreto-lei 200/67, não cobrindo 
despesas de terceiros, não integrantes do Sistema pertinente, bem como não permitindo a 
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participação de convidado, com cobertura de despesa em mais de uma vez no mesmo evento, 
quando da realização de seminários realizados pela entidade.”2 (grifou-se) 

Nessa esteira também é a pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União: 

“Acórdão: (...) 

9.7. determinar ao Sescoop que: (...) 

9.7.19. evite o dispêndio inadequado de recursos da entidade, observando o disposto no 
art. 93 do Decreto-lei 200/67, não cobrindo despesas de terceiros, não integrantes do 
Sistema Cooperativo, bem como não permitindo a participação de convidado, com cobertura 
de despesa, em mais de uma vez no mesmo evento, quando da realização de seminários pela 
Sescoop/RS;”3 (grifou-se) 

“1.6.1. ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR - Administração Regional/MS que: 
(...) 

1.6.1.2. abstenha-se de realizar pagamento de despesas com hospedagem, alimentação e 
transporte de pessoas que prestam serviços à entidade como contratados; 

1.6.1.3. abstenha-se de custear despesas de servidores estranhos ao quadro de pessoal da 
entidade, salvo nos casos previstos na legislação;”4 (grifou-se) 

“4 Ponto de Audiência 

Desobediência, mesmo após devidamente cientificado, à Determinação do TCU que 
mandou a entidade “abster-se de efetuar pagamentos a título de diárias ou auxílio 
transporte a pessoas não integrantes do seu quadro de pessoal” independentemente da 
denominação que fosse dada à despesa. (...) 

4.2.4 O Tribunal foi claro ao expressamente determinar que despesas com diárias e ajudas de 
custo, mesmo que denominadas de outra forma, fossem concedidas exclusivamente a 
integrantes do quadro de pessoal da entidade, da diretoria executiva e dos conselhos, 
desde que, evidentemente, a despesa de fato existisse ou fosse pertinente. Não é o que se 
apresenta in casu, uma vez que não se justifica que funcionários da entidade ao participarem 
de eventos realizados na mesma cidade de sua sede recebam por tal participação. Desta 
forma, cabe a reposição dos valores indevidamente recebidos. 

4.2.5 O outro aspecto a ser abordado é a desobediência à determinação do TCU, qual seja a 
de se abster de realizar despesas com ajuda de custo a pessoas estranhas ao Sescoop, 
conforme Acórdão constante da Relação n° 83/2000, Ata n° 34/2000-Segunda Câmara, de 
14/09/2000 e ciência dada ao responsável por meio do Ofício Secex/SE n° 362/2000, de 
28.09.2000. (...) 

4.2.8 De pronto, há que se ressalvar a assertiva de que o Tribunal tenha orientado por meio 
de recomendação; a manifestação do TCU foi de natureza impositiva, por meio de 
determinação expressa para que se abstivesse de praticar o ato considerado irregular. Não 
cabem, portanto, as considerações quanto às razões para o descumprimento, uma vez que, 
após a ciência ao Sescoop (ao contrário do que afirma a mesma se deu em 29/09/2000, 
conforme cópia do ofício encaminhado à entidade), foram realizados 10 eventos nos meses 
de outubro, novembro e dezembro, incidindo, desta forma, em desobediência deliberada. (...) 

                                                           
2  MAIA, Carlos Nivan. Manual do Gestor do Sistema “S”. São Paulo: SESI Editora, 2012, p. 51-52. 
 
3  TCU. Acórdão nº 636/2010 – 2ª Câmara. 
 
4  TCU. Acórdão nº 3.625/2008 – 2ª Câmara. 
 



 

 

Voto: 

Observo que os interessados não apresentaram argumentos convincentes para justificar 
algumas irregularidades que determinaram a realização de audiência. (...) 

2. O não atendimento de determinação desta Corte, no sentido de que a entidade se 
abstivesse de efetuar pagamentos a título de diárias ou ajuda de custo a pessoas estranhas ao 
seu quadro de pessoal, por sua vez, foi demonstrada pela Secex/SE por intermédio dos 
documentos de f. 140/148, os quais relacionam uma série de pagamentos indevidos, 
perfazendo um total de R$ 17.300,00. 

3. No tocante ao pagamento pelo SESCOOP/SE de despesas de terceiros referentes à 
participação em intercâmbio, penso que a unidade técnica tem razão ao considerá-la 
irregular, pois tal dispêndio não encontra supedâneo no regimento interno da entidade, 
nem na Medida Provisória 1.715/98 que autorizou a criação do órgão. 

Assim, acompanho o ponto de vista firmado pela SECEX/SE, com o qual anuiu o Ministério 
Público, e proponho que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao descortino desta 
1ª Câmara.”5 (grifou-se) 

“86. É pertinente ressaltar que diárias e passagens são indenizações pagas ao servidor, 
conforme art. 51 da Lei nº 8.112/90. Não há previsão legal para pagamento de tais 
vantagens a terceirizados. Essa é mais uma razão para que fosse previsto no contrato a 
realização de deslocamentos por parte dos contratados. 

87. Além disso, mesmo que houvesse previsão contratual de viagens a serviço por parte dos 
contratados, quem deveria pagar os custos dos deslocamentos seria a empresa contratada, 
visto que não há previsão legal de pagamento de diárias e passagens a terceirizados pela 
Administração Pública. Posteriormente, a empresa poderia ser ressarcida das despesas pelos 
cofres públicos, seguindo o que fora estabelecido no contrato.”6 (grifou-se) 

“9.4. determinar ao Ministério da Educação, com fulcro nos arts. 43, I, da Lei nº 8.443/1992 e 
250, II, do Regimento Interno do TCU, que: (...) 

9.4.22. nos contratos de prestação de serviços de TI, abstenha-se de prever ressarcimento 
de despesas de viagens, como diárias e passagens, de profissionais alocados pela 
contratada, uma vez que esse procedimento contraria o disposto nos arts. 54, § 1º, e 55, III, 
da Lei nº 8.666/1993, ao tornar indeterminado o valor efetivo da contratação;”7 (grifou-se) 

Em suma, portanto, o pagamento de despesas com deslocamento e 
hospedagem do pessoal terceirizado será de responsabilidade única e exclusiva da 
empresa contratada para a prestação dos serviços, pois cabe a ela arcar com todos os 
custos decorrentes da prestação do objeto contratual, neles inclusos os valores de 
deslocamentos e hospedagens eventualmente realizados. Ou seja, tais despesas 
devem estar embutidas no valor do contrato. 
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6  TCU. Acórdão nº 5.351/2009 – 2ª Câmara. 
 
7  TCU. Acórdão nº 669/2008 – Plenário. 
 


