FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009 anotava a obrigatoriedade da justificativa de preço do
objeto nas contratações diretas. Não há controvérsia a esse respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e Contratações (art. 26, parágrafo único, inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os participantes nos casos de superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, fundamentada na
existência de fornecedor exclusivo, não pode ser realizada à luz de propostas de outros fornecedores ou
prestadores. Se inexigível o certame, o proponente que detém a exclusividade é o único a atender as
necessidades do órgão ou entidade contratante. Destarte, a justificativa há de fazer-se presumivelmente de
acordo com os preços cobrados pelo fornecedor ou prestador exclusivo em contratos firmados com outras
pessoas físicas ou jurídicas. É a demonstração da compatibilidade dos preços praticados pela própria
empresa contratada que deve constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa que detém exclusividade com outras pessoas físicas ou
jurídicas envolvem questões de sigilo, e então esta não pode revelar o preço praticado. Da mesma forma,
ainda que não exista o dever de sigilo, pode-se no máximo solicitar à empresa que revele tal informação,
mas não há obrigação legal para tanto. Assim, sendo o objeto do contrato necessário para o ente público,
a restrição da forma de comprovação poderia levar a um impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova redação uma orientação genérica, “ou outros meios igualmente
idôneos”, justamente para permitir que a Administração demonstre a razoabilidade do preço pela forma
que estiver ao seu alcance, em vista do disposto no parágrafo único, inciso III, do art. 26, da Lei nº
8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese de contratação direta não recebem um tratamento
diferenciado, nem simplificador, daqueles que precedem a contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado a seguir um procedimento administrativo destinado a assegurar
a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais aplicáveis a toda contratação pública. Permanece o
dever de buscar e concretizar a melhor contratação possível.
A contratação direta não significa eliminação do dever de demonstrar a regularidade da despesa,
prevista no art. 113 da Lei Geral de Licitações. Todos os meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para demonstrar que o preço cobrado do fornecedor exclusivo é
razoável. Cumpre-se, assim, o princípio administrativo da motivação necessária e confere-se segurança ao

negócio jurídico que se formalizará, sobretudo em relação à norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e entidades públicos a demonstração da legalidade e regularidade da
despesa e da execução, clara inversão do ônus probatório que afeta a presunção de legalidade e
legitimidade atribuída aos atos administrativos em geral.
Pelo exposto, o presente enunciado mantém o objetivo de aclarar a forma de apresentação dessa
justificativa, com aprimoramentos.

