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APRESENTAÇÃO

Um dos eixos de atuação da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) é a
prevenção, orientação e gestão de riscos quanto à aplicação dos recursos públicos.
Nessa linha, um dos produtos são as Orientações Técnicas acerca de assuntos de
gestão sistêmica comuns às secretarias e entidades do Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso.
Na área de obras públicas e serviços de engenharia, as Orientações Técnicas de
caráter geral têm se destacado por contemplarem didaticamente temas oriundos de
inconsistências recorrentes identificadas em ações de auditoria e controle da CGE-MT,
a fim de prevenir e mitigar os achados.
Por isso, a Controladoria consolidou nesta publicação os trabalhos produzidos entre
os anos de 2014 e 2017 para orientar as secretarias estaduais quanto aos
procedimentos a serem adotados na execução de obras, desde a licitação até a
construção, passando pela elaboração de projetos e pela respectiva fiscalização.
Alguns dos temas abordados são: reajuste de preços, recebimento provisório de
definitivo, padronização dos procedimentos referentes à paralisação de obras, dentre
outros.
Este material também pode ser utilizado por municípios, bem como pelos demais
órgãos públicos de controle. O conteúdo da publicação que o leitor tem agora nas
mãos encontra-se disponível no site da CGE (www.controladoria.mt.gov.br, no menu
de serviços “Manuais/Cartilhas”).
Desejamos que a leitura desta publicação seja o mais proveitosa possível no sentido
de contribuir para a qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal na aplicação dos
recursos em obras públicas.

Cuiabá-MT, fevereiro de 2018
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I.Desvio de função e atividade ilegal da
profissão de arquiteto e engenheiro
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 03/2014
DOS ASPECTOS LEGAIS
A) A Lei Federal no 8.666, de 1993, que institui normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços e
outros, em seu Artigo 67, estabelece:
...
“Art. 67 - A execução do contrato deverá
ser acompanhada e fiscalizada por um
representante

da

especialmente

Administração

designado,

permitida

a

contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a
essa atribuição.”
Nota-se

no

comando

legal

acima

descrito

que

o

acompanhamento e a fiscalização serão realizados por representante
da

Administração

especialmente

designado,

não

tendo

sido

especificado neste mandamento a formação ou especialidade do
representante neste dispositivo, justamente por ter se referido a
contratações públicas de forma geral.
O que se extrai da norma supracitada é que qualquer que seja o
objeto contratado pela Administração Pública, independente de sua
natureza e característica, deverá ser designado um representante para
realizar o acompanhamento e a fiscalização.

Contudo, sem prejuízo da norma transcrita, observe-se a Lei
Federal nº. 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, em seu artigo 7º, alínea
“e”, dispõe que fiscalização de obras e serviços técnicos é atribuição
pertinente

aos

profissionais:

engenheiro,

arquiteto

e

engenheiro

agrônomo, transcrevemos:
“Art. 7 - As atividades e atribuições
profissionais do engenheiro, do arquiteto e
do engenheiro-agrônomo consistem em:
...
e)

fiscalização

de

obras

e

serviços

técnicos;” (grifo nosso)
Apesar do profissional arquiteto não estar mais inserido no rol do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Lei Federal nº.
12.378/2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo e
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal –
CAUs, em seu artigo 2º inciso XII, cuidou em estabelecer a mesma
atribuição acerca da fiscalização de obra e serviço técnico, prevista
anteriormente na Lei Federal nº. 5.194/1966.
“Art. 2 - As atividades e atribuições do
arquiteto e urbanista consistem em:
...
XII - execução, fiscalização e condução de
obra, instalação e serviço técnico.” (grifo
nosso)
E... em se tratando de contratação de obras e serviços técnicos
de engenharia no âmbito da Administração Pública, verifica-se que,

além do dever dos gestores em designar formalmente um representante
para o acompanhamento e a fiscalização da execução de contratos
desta natureza, deverá este servidor possuir formação nas áreas de
engenharia

e/ou

arquitetura,

atendendo

simultaneamente

aos

comandos previstos no artigo 67 da Lei Federal no. 8.666 de 1993, artigo
7º, alínea “e” da Lei Federal nº. 5.194/1966 e artigo 2º, inciso XII, da Lei
Federal nº. 12.378/2010.
Ainda, estabelece o artigo 6º da Lei Federal nº. 5.194/1966, que
exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiroagrônomo, aqueles que não possuam formação nas áreas correlatas
e/ou não possuam registro nos Conselhos Regionais. Note-se que o
legislador não reservou exceção aos profissionais que atuam na
Administração Pública, devendo estes possuir a mesma formação
exigida para aqueles que atuam na esfera privada quando do
exercício da engenharia, arquitetura e agronomia.

Artigo 6º da Lei Federal nº. 5.194/1966, “in
verbis”:
“Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de
engenheiro,

arquiteto

ou

engenheiro-

agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar
atos ou prestar serviços público ou privado
reservados aos profissionais de que trata
esta lei e que não possua registro nos
Conselhos Regionais;”
A Lei Complementar Estadual nº. 04/1990, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias

e das Fundações Públicas Estaduais, define em seu artigo 3º, como
Cargo Público, “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas
na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor”.
Não obstante a Lei Estadual nº. 7.461/2001 (alterada pela Lei
10.052/2014), a qual criou a carreira da Área Instrumental do Governo,
juntamente com a Lei nº. 7.554/2001 (alterada pela Lei nº. 10.050/2014),
que criou a carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e
Social,

preveem

atividades

correlacionadas

à

área

meio

da

Administração Pública na esfera do Poder Executivo Estadual, tendo
sido cada carreira subdividida em 03 (três) cargos, sendo um deles
exigida a formação de nível superior para o desempenho das
atividades e, ainda, foram estabelecidos os perfis profissionais e
ocupacionais de acordo com cada área de formação.
Dentre os perfis indicados para os cargos de nível superior das
duas carreiras retrocitadas, destaca-se a formação nas áreas de
arquitetura e engenharia e, portanto, compatíveis e adequadas à
atividade de contratação de obras e serviços de engenharia.
Artigo 3º, inciso I, § 1º, da Lei Estadual nº.
10.052/2014, “in verbis”:
“Art. 3º - A Carreira dos Profissionais da
Área Instrumental do Governo é composta
de 03 (três) cargos:
I – Analista Administrativo;
II III ...
§ 1º São atribuições do cargo de Analista
Administrativo:

analisar,

diagnosticar,

avaliar e executar programas, projetos e
ações; realizar estudos, emitir pareceres
jurídicos, financeiros, contábeis; fornecer
subsídios, prestar assessoria e elaborar
minutas

de

instrumentos

normativos

e

administrativos relacionados à área de sua
formação/atuação;
acompanhar
execução
estudos

o

estudar
orçamento

físico-financeira;

visando

à

aprimoramento

e
e

sua

desenvolver

implantação
dos

e/ou

processos

administrativos; realizar atividades envoltas
na

produção

de

programação,

comunicação, publicação e gestão de
informações; promover o desenvolvimento
de atividades relacionadas com o sistema
de fiscalização, controle interno, gestão de
pessoas, patrimônio, material e serviços,
administração
pública,

financeira,

orçamento,

contabilidade
planejamento,

organização, modernização, pesquisa e
documentação
controle,

histórica,

análise

inspeção

estatística,

e

análise

econômica, entre outros que requeiram
escolaridade de nível superior completo.”
...
Artigo 2º, parágrafo único, da Lei Estadual
nº. 7.461/2001, “in verbis”:
“Parágrafo único - A transformação dos
atuais cargos dar-se-á de acordo com o
estabelecido no Anexo II.”

ANEXO II
N.º DE
ORDEM

01

02
A
r
t
i
g
o
03
3
º

TRANSFORMAÇÃO

Administrador,
Advogado,
Arquiteto,
Assistente
Social,
Bibliotecário, Biólogo, Contador,
Economista, Engenheiro Civil,
Engenheiro
Agrônomo,
Engenheiro Florestal, Engenheiro Técnico da
Sanitarista, Engenheiro Eletricista,
Área
Estatístico, Geógrafo, Geólogo, Instrumental
Historiador,
Matemático,
do
Psicólogo, Sociólogo, Técnico Governo
em
Assuntos
Educacionais,
Técnico de Nível Superior,
Técnico
em
Planejamento,
Técnico
em
Comunicação
Social.
Agente
de
Administração,
Agente de Telecomunicações, Agente da
Assistente de Administração,
Área
Auxiliar
de
Administração, Instrumental
Desenhista, Desenhista Projetista,
do
Eletrotécnico, Gráfico, Mestre de Governo
Obras, Oficial de Manutenção,
Técnico
de
Manutenção,
Técnico em Arquivo, Técnico em
Contabilidade,
Técnico
em
Estatística,
Técnico
em
Microfilmagem,
Técnico
em
Telecomunicação,
Topógrafo,
Técnico em Edificações.
Auxiliar de Serviços Gerais I, Auxiliar da
Auxiliar de Serviços Gerais II,
Área
Contínuo, Garçom, Motorista, Instrumental
do
Porteiro, Telefonista, Vigia.
Governo

,
§ 4º, da Lei Estadual nº. 7.461/2001, “in
verbis”:

CARGO

“§ 4º O perfil profissional e ocupacional dos
cargos da Carreira da Área Instrumental
do Governo é o estabelecido no Anexo III
desta lei.”

AN.º DE
ORDEM
N

CARGO

E
X
O

01

I

Técnico da
Área
Instrumental
do Governo

I
I
A
r
t
i

02

Agente da
Área
Instrumental
do Governo

03

Auxiliar da
Área
Instrumental
do Governo

g
o
1
º
,

PERFIL PROFISSIONAL E
OCUPACIONAL
Advogado, Administrador,
Analista
de
Sistema,
Assistente
Social,
Bibliotecário,
Biólogo,
Contador,
Engenheiro
Agrônomo,
Economista,
Engenheiro
Cartógrafo,
Engenheiro
Civil,
Engenheiro
Eletricista,
Engenheiro
Florestal,
Estatístico,
Geógrafo,
Geólogo,
Historiador,
Matemático, Pedagogo,
Psicólogo, Sociólogo.
Assistente
de
Administração, Desenhista,
Técnico
em
Arquivo,
Técnico
em
Contabilidade,
Técnico
em Estatística, Técnico em
Microfilmagem, Topógrafo.
Motorista

da Lei Estadual nº. 10.050/2014, “in verbis”:
“Art.

1º - O

cargo

Desenvolvimento

de

Técnico

Econômico

e

de

Social

passa a ser denominado Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social.”

Artigo 3º, inciso I, § 1º, da Lei Estadual nº.
7.554/2001, “in verbis”:
“Art. 3º - A Carreira dos Profissionais do
Desenvolvimento

Econômico

e

Social

constante do Anexo II é composta de 03
(três) cargos:
I - Técnico de Desenvolvimento Econômico
e Social é composto pelos cargos de
formação de nível superior completo;
II III ...
§

1º

São

atribuições

Desenvolvimento
administração

do

Técnico de

Econômico
de

e

recursos

Social:

humanos,

administração de patrimônio, material e
serviços,

administração

contabilidade

pública,

financeira,
orçamento,

planejamento, organização e métodos,
modernização, pesquisa e documentação
histórica, inspeção e controle, projetos e
programas,

parecer

jurídico,

análise

estatística, análise econômica, entre outros
que

requeiram

escolaridade

de

nível

superior completo.”
Nº DE
TRANSFORMAÇÃO
ORDEM
01
Administrador, Advogado, Arquiteto,
Assistente Social, Analista de Sistema,
Antropólogo,
Bibliotecário,
Biólogo,

CARGOS
Técnico de
Desenvolvi
mento

02

Bioquímico,
Contador,
Economista, Econômico
Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro
e Social
Agrônomo,
Engenheiro
Elétrico,
Engenheiro
Florestal,
Engenheiro
Mecânico,
Engenheiro
Químico,
Engenheiro
Sanitarista,
Engenheiro
Eletricista, Estatístico, Farmacêutico,
Farmacêutico/Bioquímico,
Fisioterapeuta,
Geógrafo,
Geólogo,
Médico
Ginecologista,
Historiador,
Jornalista, Matemático, Médico, Médico
Clínico Geral, Médico Veterinário,
Médico
Naturalista,
Nutricionista,
Odontólogo, Médico Oftalmologista,
Médico Pediatra, Psicólogo, Sociólogo,
Técnico em Assuntos Culturais, Técnico
em Assuntos Educacionais, Técnico de
Nível Superior, Técnico de Turismo,
Técnico em Comunicação Social,
Técnico
em
Educação
Física,
Zootecnista.
Agente de Administração, Agente de Agente de
Telecomunicações,
Assistente
de Desenvolvi
Administração,
Assistente
de
mento
Biblioteconomia,
Auxiliar
de Econômico
Administração, Auxiliar de Enfermagem,
e Social
Auxiliar
Técnico
de
Engenharia,
Desenhista
Projetista,
Eletrotécnico,
Eletricista de Veículos e Máquinas, Fiscal
Previdenciário, Gráfico, Mestre de
Obras, Mecânico de Avião, Mecânico
de Veículos e Máquinas, Oficial de
Manutenção, Operador de Recursos
Audiovisuais, Orientador de Infância e
Adolescência,
Produtor
de
Artes,
Técnico de Laboratório, Técnico de
Enfermagem, Técnico de Manutenção,
Técnico em Arquivo, Técnico em
Contabilidade, Técnico em Estatística,
Técnico em Microfilmagem, Técnico em
Telecomunicações,
Técnico
em
Edificações, Técnico em Radiologia,
Técnico em Agropecuária, Técnico de
Recursos Audiovisuais, Técnico em
Registro do Comércio, Técnico em
Agrimensura, Técnico em Estradas,
Técnico em Higiene Dental, Técnico de

03

Segurança do Trabalho, Tecnologista do
Solo, Topógrafo.
A
Auxiliar de Serviços Gerais I, Auxiliar de Auxiliar de
N
Serviços
Gerais
II,
Auxiliar
de Desenvolvi
Manutenção Auxiliar de Serviço de
mento
E
Campo, Auxiliar de Mecânico de Avião, Econômico
X
Barbeiro,
Costureiro,
Cozinheiro,
e Social
Condutor de Barcos, Contínuo, Garçom,
O
Instrutor de Artes e Ofícios, Instrutor de
Artes Marciais, Motorista, Porteiro,
Supervisor de Campo, Telefonista, Vigia,
I
Agente
de
Museu,
Armazenista,
I
Atendente de Consultório Dentário,
Atendente de Enfermagem, Auxiliar de
Laboratório, Auxiliar de Reabilitação,
Gráfico Auxiliar, Operador de Máquinas
Pesadas.

Artigo

3º,

§

4º,

da

Lei

Estadual

nº.

7.554/2001, “in verbis”:
...
“§ 4º A formação profissional exigida para
ingresso na Carreira dos Profissionais de
Desenvolvimento Econômico e Social será
estabelecida no Anexo III desta lei, de
acordo com a necessidade do órgão ou
entidade, a ser estabelecida no edital do
concurso público. (Alterado pela Lei n.º
8.173, de 27 de julho de 2004.”
ANEXO III
Nº DE
ORDE
M
01

CARGO

PERFIL PROFISSIONAL E
OCUPACIONAL

Técnico de
Desenvolvim
ento
Econômico
e Social

Advogado, Administrador,
Analista
de
Sistema,
Assistente Social, Bacharel
em
Turismo,
Biólogo,
Contador,
Engenheiro

02

03

Agrônomo,
Economista,
Enfermeiro,
Engenheiro
Cartógrafo,
Engenheiro
Civil, Engenheiro Eletricista,
Engenheiro
Florestal,
Estatístico,
Geógrafo,
Geólogo,
Historiador,
Jornalista,
Matemático,
Odontólogo,
Psicólogo,
Sociólogo,
Técnico
em
Comunicação Social.
Agente de Assistente
de
Desenvolvim Administração, Auxiliar de
ento
Enfermagem,
Desenhista,
Econômico Técnico em Contabilidade,
e Social
Técnico
em
Estatística,
Técnico em Higiene Dental,
Técnico em Turismo.
Auxiliar de Motorista.
Desenvolvim
ento
Econômico
e Social

Contudo, a designação de servidores, ainda que pertencentes às
carreiras anteriormente descritas, ocupantes de cargos com nível de
escolaridade não superior e/ou perfil de formação distintas das áreas
da engenharia e arquitetura, não é compatível com as atividades de
execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia, incorrendo,
inclusive, em desvio de função.
Desta forma, ORIENTAMOS aos gestores, quando da contratação
de obras públicas e serviços de engenharia, proceder a designação de
servidores ocupantes de cargo com formação de nível superior, nas
áreas de engenharia e/ou arquitetura, em atribuições correlatas às
atividades de contratação de obras e serviços de engenharia.
Cuiabá-MT, 10 de março de 2014

II. Padronização de procedimentos de medição
de obras públicas
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 06/2014
A realização deste trabalho decorre da ausência de um formato
padrão para a apresentação das planilhas/boletins de medições de
obras e serviços de engenharia, constatada em trabalhos de auditoria
realizados nos processos de pagamentos que podem incidir em
fragilidades

e

impropriedades

administrativas,

passíveis

de

apontamentos pelos órgãos de controle quanto à ocorrência de
situações lesivas ao erário.
Verifica-se que, quando há critérios de medição e memória de
cálculo bem definidos, os gestores e os responsáveis pelos contratos e
convênios

não

apresentam

dúvidas quanto

aos

serviços

e as

quantidades levantadas.
Dessa forma, torna-se importante emitir uma orientação geral
sobre os procedimentos de medição, por meio de um modelo padrão,
combinando critérios e/ou normas pré-estabelecidas de medição, com
memórias de cálculo que explicitem a forma adotada na obtenção das
quantidades aferidas, de maneira a se evitar pagamentos indevidos
e/ou equivocados, assim como, de atendimento ao que determina a
Resolução n° 1.024/2009, do CONFEA e da Lei Federal n° 8.666/1993,
artigo 67, § 1°, in verbis:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º O representante da Administração anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
De acordo com a Orientação Técnica AGE nº 64/2010, “para o
acompanhamento

adequado

da

execução

de

contrato

e/ou

convênio que tenha como objeto obras e serviços de engenharia”, a
efetivação do pagamento da medição deverá conter:


Folha de identificação com os dados do contrato;



Ficha de medição;



Memória de cálculo;



Folha de medição;



Ficha de medições acumuladas;



Ficha para medição do canteiro;



Ficha para medição da mobilização (equipamentos);



Ficha dos índices pluviométricos (pluviometria);



Registro fotográfico dos serviços executados;



Diário de obras.

É responsabilidade da administração designar formalmente um
representante para acompanhar e fiscalizar obras e serviços de
engenharia, com o dever de representá-la, conferindo-lhe também o
poder de determinar o que for necessário à regularização de faltas ou
defeitos. Essa incumbência reveste o fiscal de grande responsabilidade.
De outra parte, a empresa contratada também deve constituir
um preposto para representá-la, observando o disposto nos arts. 68 e 69
da Lei de Licitações e Contratos, a seguir, e acatar as orientações
impostas pelo representante da administração frente ao contrato.
Art. 68. O contratado deverá manter preposto,
aceito pela Administração, no local da obra ou

serviço, para representá-lo na execução do
contrato.
Art. 69. O contratado é obrigado a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.
Medições e Pagamentos
Para

efeito

desta

Orientação

Técnica:

-

Medição

é

a

discriminação e a quantificação dos serviços efetivamente executados
pelo

contratado

rigorosamente

e

os

aprovados

projetos,

pela

fiscalização,

especificações

técnicas

respeitado
e

demais

documentos, bem como as modificações previamente aprovadas pelo
contratante.
A medição de obras ou de serviços de engenharia será baseada
em

relatórios

periódicos

mensais

elaborados

pelo

contratado,

registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à
discriminação

e

à

determinação

da

quantidade

dos

serviços

efetivamente executados de acordo com o cronograma da obra,
devendo estes serem previamente analisados e aprovados pela
Fiscalização.
Nesse aspecto, observa-se que: a discriminação e quantificação
dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar
rigorosamente as planilhas de orçamento anexadas ao contrato,
inclusive critérios de medição e pagamento.
Os devidos pagamentos ao contratado para a execução da
obra, somente poderão ser efetivados após “sua regular liquidação”,
como requer a Lei Federal 4.320/64, em seu art. 62.

Por sua vez, o art. 63, da mesma lei, define as condições
necessárias à verificação do direito adquirido pelo credor:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância, para
extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos
feitos ou serviços prestados terá por base:
I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II – a nota de empenho;
III – os comprovantes da entrega de material ou
da prestação efetiva do serviço.
No curso de seus trabalhos, o fiscal tem como atribuições
principais, dentre outras:


Elaborar BOLETINS DE MEDIÇÃO para pagamentos, controlar
quantidades e qualidade em observância ao projeto. Fazer
constar

dos

BOLETINS

DE

MEDIÇÃO

as

quantidades

realizadas no mês e o total acumulado. Para dar suporte à
documentação comprobatória, o fiscal deve elaborar as
medições, nas quais estarão expressas as quantidades e
valores dos serviços executados, em conformidade com o
contrato e projetos. Os representantes designados pela
administração e pela contratada assinam solidariamente o
“Boletim de Medição” que é o documento usado para
justificar a respectiva nota fiscal para pagamento.


Explicitar os critérios adotados no levantamento dos
materiais

e

serviços

aplicados

para

se ter

o

claro

entendimento dos quantitativos e valores medidos, por

parte dos gestores de contrato e do ordenador de
despesas.


Justificar as medições por meio de memórias de cálculo
que identifiquem os serviços realizados;



Liberar

medições

sempre

em

consonância

com

o

cronograma físico-financeiro.
Os fiscais de obra devem ter em mente que representam a
administração com amplos poderes no empreendimento e, tendo em
vista as limitações legais a eles impostas, na forma de deveres, podem
ser responsabilizados por seus atos.
Deve-se evitar medições contendo quantidades fictícias, com o
intuito de compensar serviços realizados, mas inexistentes nas planilhas
de

orçamento

por

deficiência

de

projeto.

Essa

prática,

independentemente de ser realizada com má-fé ou não, caracteriza
falsidade ideológica, que é crime previsto no Código Penal, art. 299:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa, se o documento é público, e reclusão de
1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento
é particular.
Parágrafo único. – Se o agente é funcionário
público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de
assentamento de registro civil, aumenta-se a
pena de sexta-parte.
Assim sendo, julgamos oportuna e conveniente à emissão dessa
Orientação Técnica, na qual recomendamos a sua observância por

parte dos técnicos responsáveis pela fiscalização de obras e serviços de
engenharia, como também dos gestores de convênios e contratos,
quando da execução de obras públicas.
Diante do exposto, orientamos:
- que os gestores de órgãos e entidades exijam dos responsáveis
pela fiscalização e execução dos contratos de obras públicas a
explicitação dos critérios adotados para aferir os serviços
executados e seus respectivos valores computados nas planilhas
de medições;
- que os gestores de órgãos e entidades exijam dos responsáveis
pela fiscalização e execução dos contratos de obras públicas a
apresentação de memória de cálculo dos serviços medidos,
detalhando

a

metodologia

aplicada

na

obtenção

dos

quantitativos e valores correspondentes;
- que os gestores de órgãos e entidades exijam dos responsáveis
pela fiscalização e execução dos contratos de obras públicas a
utilização de Boletim de Medição padronizado, nos moldes
indicados por esta auditoria, conforme consta dos anexos desta
Orientação Técnica.

Cuiabá-MT, 03 de junho de 2014

Dados Gerais
Convênio:
Processo de Origem n.º
N.º do Convênio

Concedente:
Órgão
Sigla

Convenente:
Órgão
Responsável

Contratante:
Órgão
Sigla
Secretário
Fiscal - Nome
Fiscal - Título
Conselho

Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
CGE-MT
Nome do Secretário
Nome do Fiscal da Secretaria
Eng.º Civil
Portaria Nomeação Fiscal N.º
CREA
N.º Registro Conselho de Classe

xxx/2015
123.456.789-0

Obra:
Descrição

Construção de um novo Estado

Localização
Município - MT

Centro
Cuiabá - MT

Licitação e Contrato:
Processo Original N.º
Edital N.º
Modalidade de Licitação
Contrato N.º
Data Assinatura do Contrato
N.º da Ordem de Serviço
Data da Ordem de Serviço

987654/2012
001/2012
Concorrência
001/2012
01/01/2012
001/2012
01/01/2012

Empresa Contratada:
Nome de Empresa
CNPJ

00.123.456/7000-99

Eng.º Residente
Nome
Título
CREA

Sempre Construíndo Ltda

Severo Severino de Severidade
Eng.º Civil
CREA
N.º Registro Conselho de Classe

Empresa Gerenciadora/Supervisora:
Nome de Empresa
CNPJ
Processo Original N.º
Edital N.º
Modalidade de Licitação
Contrato N.º
Data Assinatura do Contrato
Resp. Técnico
Nome

123123-9

Título
CREA

N.º Registro Conselho de Classe

Medição:
Status da Medição
N.º da Medição
Data Início da Medição
Data Final da Medição
Data Assinatura Medição
Local da Assinat. da Medição

Definitiva
1ª
01/01/2015
31/01/2015
10/02/2015
Cuiabá - MT

Reajustes:
Data Base do Preço de Referência
Fonte do Índice do Fator de Reajuste
Índice/Fator de Reajustamento

Aditivos:
Aditivos de Prazos
N.º

Tipo do Aditivo

Q.dade

Valores da obra:
Item
Descrição
A
Valor Licitado/Orçado pela Administração (Preço de Referência)
B
Valor Contratado
Valor do Desconto Concedido pelo Contratado
C
D
Total dos Aditivos - Acréscimo
E
Total dos Aditivos - Supressão
F
Valor Contratado Atual

Prazos:
Item
A
B
C
D
E
F

Aditivos de Valores

Data Assinatura

Descrição
Prazo Contratual
Prazo dos Aditivos
Prazo Total (Contrato + Aditivos)
Prazo Decorrido (Data Final da Última Medição - Ordem de Serviço)
Prazo Restante
Data Término Contratual (Contrato + Aditivos)

Acréscimo

Unid.

Supressão

Unid.

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
150.000.000,00
145.000.000,00
5.000.000,00
145.000.000,00

%
100,00%
96,67%
3,33%

100,00%

Valor
600 dias

%
100,00%

600 dias
1.126 dias
-526 dias
23/08/2013

100,00%
187,67%
-87,67%

Medições:
N.º

1

Obs.:

Medição

Período
(Mês)

Janeiro

R$

20.000.000,00

Acumulado
%

13,79%

R$

%

20.000.000,00

13,79%

Valor da Medição N.º 1 em comparação com a Planilha Resumo Medição está

Incoerrente

Valor Acumulado das Medições, em comparação com a Planilha Resumo Medição está

Incoerente

Observações:
- Inserir Memória de Cálculo das Medições e critério de medição;
- Inserir nas Medições, quando for o caso, os Boletins de Medição e os Relatórios Laboratorais.

Governo do Estado de Mato Grosso
Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
CGE-MT

Obra:

Construção de um novo Estado

Localização:

Centro

Município:

Cuiabá - MT

Contrato:

001/2012

1ª Medição - Janeiro/2015
Período: 01/01/15 a 31/01/15

Cuiabá - MT, 10 de Fevereiro de 2015

Contratada: Sempre Construíndo Ltda
CNPJ: 00.123.456/7000-99

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CGE-MT - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
Dados da Obra:

Obra:

Construção de um novo Estado

Localização:
Município:

Centro
Cuiabá - MT

Dados do Contrato:

Contratada ................................................................................
Sempre Construíndo Ltda
Processo Original N.º ................................................................................
987654/2012
Edital N.º ................................................................................
001/2012
Modalidade de Licitação ................................................................................
Concorrência
Instrumento Contratual N.º ................................................................................
001/2012
Data Assinatura do Contrato ................................................................................
01/01/12
Data da Ordem de Serviço ................................................................................
N.º 001/2012 - 01/01/12
Valores:
Valor Contratual (PI) ................................................................................
R$
145.000.000,00
Valor Aditivos - Acréscimos ................................................................................
R$
Valor Aditivos - Supressão ................................................................................
R$
Valor Total Contratual (Contrato + Aditivos) ................................................................................
R$
145.000.000,00
Valor Total da 1ª Medição ................................................................................
R$
Valor Total Acumulado das Medições Anteriores ................................................................................
R$
Saldo à Medir/Executar ................................................................................
R$
145.000.000,00
Prazos:
Prazo Contratual de Execução ................................................................................
600 dias
Prazo Aditado ................................................................................
Prazo Total ................................................................................
600 dias
Prazo Decorrido até Medição ................................................................................
1.126 dias
Prazo Restante ................................................................................
-526 dias
Término Previsto ................................................................................
23/08/2013

Dados do Convênio:

Processo de Origem n.º ...........
N.º do Convênio ......................
Concedente/Órgão .................. Convenente/Órgão ..................

Cuiabá - MT, 10 de Fevereiro de 2015

Atenciosamente

Eng.º Civil - Nome do Fiscal da Secretaria

RESUMO DE MEDIÇÃO

Governo do Estado de Mato Grosso

1ª Medição

Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

Data Ass. Contrato
Processo Original
Edital N.º
Modalid. Licitação

01/01/2012
987654/2012
001/2012
Concorrência

Prazos:
Contratual
Aditivos
Total (Contrato + Aditivos)
Restante

600 dias
00 dias
600 dias
-526 dias

VALOR (R$)

001/2012

Contratual (P.I.)

Discriminaçao dos Serviços

145.000.000,00

Medido (Acumulado)
À Executar

0,00
145.000.000,00

Localização:
Município

Definitiva

Unid.

Preço (R$)
Unitário

Centro
Cuiabá - MT
Quantidade - Medição

Acumulado

Quantidade

Anterior

Parcial

Atual

Preço Parcial (R$)

Medido
Executado

Acumulado

Nesta

Atual

Medição

Acumulado

Saldo
%

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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-

0,00

Total

Contrato
Código

Status da Medição

Construção de um novo Estado

145.000.000,00

Aditivos

CNPJ: 00.123.456/7000-99
01/01/12

Obra:

Período Acumulado: 01/01/12 a 31/01/15

CGE-MT

Contrato N.º

Data da Ordem Serviço:

Período Simples: 01/01/15 a 31/01/15

Sempre Construíndo Ltda

Contratada

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00
0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

Página 4 de 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Total

0,00

0,00

Cuiabá - MT, 10 de Fevereiro de 2015

Valor Total Contratado (Contrato + Aditivos) (PI) ........................................

R$

R$
Total da 1ª - Medição ....................................................................................................

-

R$
Total Acumulado das Medições Anteriores (PI) ....................................................................................................
Saldo à Medir ....................................................................................................
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R$

-

Eng.º Civil - Severo Severino de Severidade
CREA N.º 123123-9
Empresa Contratada

Eng.º Civil - Nome do Fiscal da Secretaria
CREA N.º 123.456.789-0
Fiscal - CGE-MT
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CGE-MT - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
1ª
Contrato N.º

001/2012

Data Ordem Serviço

01/01/2012
Sempre Construíndo Ltda

Contratada

CNPJ: 00.123.456/7000-99

-

Medição

-

Definitiva

Obra:

Construção de um novo Estado

Localização:

Centro

Município:

Cuiabá - MT

PLUVIOMETRIA

Período Considerado: De 01/01/15 a 31/01/15

Dia

1
qui

2
sex

3
sáb

4
dom

5
seg

6
ter

7
qua

8
qui

9
sex

10
sáb

11
dom

12
seg

13
ter

14
qua

15
qui

16
sex

17
sáb

18
dom

19
seg

20
ter

21
qua

22
qui

23
sex

24
sáb

25
dom

26
seg

27
ter

28
qua

29
qui

30
sex

Manhã
Tarde
Noite

B

Tempo Bom

C

Chuva

I

Implaticável

Cuiabá - MT, 10 de Fevereiro de 2015

Eng.º Civil - Severo Severino de Severidade

Eng.º Civil - Nome do Fiscal da Secretaria

CREA N.º 123123-9
Empresa Contratada

CREA N.º 123.456.789-0
Fiscal - CGE-MT

31
sáb

Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CGE-MT - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

1/5

1ª - Medição - Período: 01/01/15 a 31/01/15
Obra:

Construção de um novo Estado

Localização:

Contratada:

Sempre Construíndo Ltda
CNPJ: 00.123.456/7000-99

Centro
Contrato N.º

001/2012

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''
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Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Página 1 de 5

Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CGE-MT - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

2/5

1ª - Medição - Período: 01/01/15 a 31/01/15
Obra:

Localização:

Contratada:

Construção de um novo Estado

Sempre Construíndo Ltda

CNPJ:

Centro

00.123.456/7000-99

Contrato N.º

001/2012

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''
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Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:
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Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CGE-MT - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

3/5

1ª - Medição - Período: 01/01/15 a 31/01/15
Obra:

Localização:

Contratada:

Construção de um novo Estado

Sempre Construíndo Ltda

CNPJ:

Centro

00.123.456/7000-99

Contrato N.º

001/2012

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''
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Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:
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Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CGE-MT - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

4/5

1ª - Medição - Período: 01/01/15 a 31/01/15
Obra:

Localização:

Contratada:

Construção de um novo Estado

Sempre Construíndo Ltda

CNPJ:

Centro

00.123.456/7000-99

Contrato N.º

001/2012

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''
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Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Página 4 de 5

Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CGE-MT - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

5/5

1ª - Medição - Período: 01/01/15 a 31/01/15
Obra:

Localização:

Contratada:

Construção de um novo Estado

Sempre Construíndo Ltda

CNPJ:

Centro

00.123.456/7000-99

Contrato N.º

001/2012

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''
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Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CGE-MT - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL
Obra:

Contratada:
Contrato N.º

Localização:

Data Ordem Serviço

Município:

Prazo Execução (Contrato + Aditivos)
Desempenho relativo aos Serviços da 1ª Medição - Definitiva
Serviços Executados entre: 01/01/15 a 31/01/15

A) Conceitos Atribuídos pela Fiscalização
CONCEITO
ITEM

Excelente

Bom

Razoável

Fraco

Péssimo

(0,9 à 1,0)

(0,7 à 0,89)

(0,5 à 0,69)

(0,3 à 0,49)

(0 à 0,29)

1) Equipamento
2) Pessoal
3) Instalações
4) Cronograma Físico
5) Qualidade dos Serviços
6) Atend. À Fiscalização
7) Administração da Obra

1,00
0,70
0,50
0,49
0,29
1,00
0,89

Cuiabá - MT, 10 de Fevereiro de 2015

ITEM

Nota N

Pesos P

Produt. NxP

Desemp. Parcial = (NxP)

1) Equipamento
2) Pessoal
3) Instalações
4) Cronograma Físico
5) Qualidade dos Serviços
6) Atend. à Fiscalização
7) Administração da Obra

1,00

1,50

1,50

0,70

1,50

1,05

0,50

0,50

0,25

6,09

0,49

2,00

0,98

10,00

0,29

3,00

0,87

1,00

1,00

1,00

0,89

0,50

0,44

TOTAL

4,87

10,00

6,09

=

Conceito:

Observações:

Cuiabá - MT, 10 de Fevereiro de 2015

B) Visto do Fiscal do Contrato

Eng.º Civil: Nome do Fiscal da Secretaria
CREA N.º 123.456.789-0
Fiscal - CGE-MT

0,6

Razoável

Governo do Estado de Mato Grosso
CGE-MT - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

Instalação de Canteiro de Obras
Contratada:

Obra:

Sempre Construíndo Ltda

Construção de um novo Estado

Localização:

Centro

Município:

Cuiabá - MT

Item

Contrato N.º 001/2012
Ordem de Serviço N.º 001/2012 - 01/01/12

Discrição

Und.

Quantidade

Custo (R$)
Unitário

Parcial

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Terraplanagem
Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m
Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg
Compactação de aterros a 100% proctor normal

m²
m³
m³

1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

Dependências da Área Técnica e Administrativa
Escritório
Área do canteiro
Vestiário

m²
m²

1.2.2
1.2.2.1

Ambulatório
Área

m²

1.2.3
1.2.3.1

Almoxarifado
Área

m²

1.2.4
1.2.4.1

Oficina de veículos
Área

m²

1.2.5
1.2.5.1

Refeitório e Cozinha
Área

m²

1.2.6
1.2.6.1

Laboratório
Área

m²

1.2.7
1.2.7.1

Posto de Combustivel e Lubrificação
Área
Total

m²
m²

1.2.8
1.2.8.1

Manutenção do Canteiro
Período

mês

1.3
1.3.1
1.3.1.1

Área Industrial
Preparação de área para estocagem
Área

m²

1.3.2
1.3.2.1

Montagem de usina de asfalto
Montagem

unid.

1.4
1.4.1
1.4.1.1

Aluguel de Equipamentos
Laboratório de solos, betume e Concreto
Periodo

mês

1.4.2
1.4.2.1

Topografia
Periodo

mês

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Alojamentos
Aluguel de residência
Aluguel de alojamentos
Manutenção de Alojamentos

mês
mês
mês
Total (R$)

Cuiabá - MT, 10 de Fevereiro de 2015

Eng.º Civil - Severo Severino de Severidade
CREA N.º 123123-9
Empresa Contratada

Eng.º Civil - Nome do Fiscal da Secretaria
CREA N.º 123.456.789-0
Fiscal - CGE-MT

-

Dados Gerais
Convênio:
Processo de Origem n.º
N.º do Convênio

Concedente:
Órgão
Sigla

Convenente:
Órgão
Responsável

Contratante:
Órgão
Sigla
Secretário
Fiscal - Nome
Fiscal - Título
Conselho

Portaria Nomeação Fiscal N.º
N.º Registro Conselho de Classe

Obra:
Rodovia
Trecho
Sub-trecho
Extensão
Lote

Licitação e Contrato:
Processo Original N.º
Edital N.º
Modalidade de Licitação
Contrato N.º
Data Assinatura do Contrato
N.º da Ordem de Serviço
Data da Ordem de Serviço

Empresa Contratada:
Nome de Empresa
CNPJ
Eng.º Residente
Nome
Título
CREA

Empresa Gerenciadora/Supervisora:
Nome de Empresa
CNPJ
Processo Original N.º
Edital N.º
Modalidade de Licitação
Contrato N.º
Data Assinatura do Contrato
Resp. Técnico

N.º Registro Conselho de Classe

Nome
Título
CREA

N.º Registro Conselho de Classe

Medição:
Status da Medição
N.º da Medição
Data Início da Medição
Data Final da Medição
Data Assinatura Medição
Local da Assinat. da Medição

Reajustes:
Data Base do Preço de Referência
Fonte do Índice do Fator de Reajuste
Índice/Fator de Reajustamento

Aditivos:
Aditivos de Prazos
N.º

Tipo do Aditivo

Q.dade

Valores da obra:
Item
Descrição
A
Valor Licitado/Orçado pela Administração (Preço de Referência)
B
Valor Contratado
C
Valor do Desconto Concedido pelo Contratado
D
Total dos Aditivos - Acréscimo
Total dos Aditivos - Supressão
E
F
Valor Contratado Atual

Prazos:
Item
A
B
C
D
E
F

Aditivos de Valores

Data Assinatura

Descrição
Prazo Contratual
Prazo dos Aditivos
Prazo Total (Contrato + Aditivos)
Prazo Decorrido (Data Final da Última Medição - Ordem de Serviço)
Prazo Restante
Data Término Contratual (Contrato + Aditivos)

Acréscimo

Unid.

Supressão

Unid.

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

---

R$

Valor

R$
R$
R$
R$

%

-

Valor

%

Medições:
N.º

Medição

Período
(Mês)

R$

Acumulado
%

Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Obs.:

R$

%

Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?
Valor Contrato?

Valor da Medição N.º 0 em comparação com a Planilha Resumo Medição está

Coerente

Valor Acumulado das Medições, em comparação com a Planilha Resumo Medição está

Coerente

Observações:
- Inserir Memória de Cálculo das Medições e critério de medição;
- Inserir nas Medições, quando for o caso, os Boletins de Medição e os Relatórios Laboratorais.

Governo do Estado de Mato Grosso
0
0

Rodovia:
Trecho:

0
0

Sub-trecho:

0

Extensão:
Lote:

0
0

Contrato:

0

ª Medição - Janeiro/1900
Período: 00/01/00 a 00/01/00

- MT, 0 de Janeiro de 1900

Contratada:
CNPJ: 00.000.000/0000-00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Dados da Obra:

Rodovia:
Trecho:
Sub-trecho:
Extensão:
Lote:

Dados do Contrato:

Contratada ................................................................................
Processo Original N.º ................................................................................
Edital N.º ................................................................................
Modalidade de Licitação ................................................................................
Instrumento Contratual N.º ................................................................................
Data Assinatura do Contrato ................................................................................
00/01/00
Data da Ordem de Serviço ................................................................................
N.º - 00/01/00
Valores:
Valor Contratual (PI) ................................................................................
R$
Valor Aditivos - Acréscimos ................................................................................
R$
Valor Aditivos - Supressão ................................................................................
R$
Valor Total Contratual (Contrato + Aditivos) ................................................................................
R$
Valor Total da ª Medição ................................................................................
R$
Valor Total Acumulado das Medições Anteriores ................................................................................
R$
Saldo à Medir/Executar ................................................................................
R$
Prazos:
Prazo Contratual de Execução ................................................................................
Prazo Aditado ................................................................................
Prazo Total ................................................................................
Prazo Decorrido até Medição ................................................................................
Prazo Restante ................................................................................
Término Previsto ................................................................................

Dados do Convênio:

Processo de Origem n.º ...........
N.º do Convênio ......................
Concedente/Órgão .................. Convenente/Órgão ..................

- MT, 0 de Janeiro de 1900

Atenciosamente

N.º

RESUMO DE MEDIÇÃO

Governo do Estado de Mato Grosso

ª Medição

0

Período Acumulado: 00/01/00 a 00/01/00

0

Data Ass. Contrato
Processo Original
Edital N.º
Modalid. Licitação

00/01/1900
0
0
0

Prazos:
Contratual
Aditivos
Total (Contrato + Aditivos)
Restante

00 dias
00 dias
00 dias
00 dias

VALOR (R$)

0

Contrato N.º

Data da Ordem Serviço:

Período Simples: 00/01/00 a 00/01/00

Rodovia:

0

Trecho:

0

Sub-trecho:

0
0
0

Contratual (P.I.)

0,00

Aditivos

0,00

Total

0,00

Medido (Acumulado)

0,00

Extensão:

À Executar

0,00

Lote:

Contrato
Código

Discriminaçao dos Serviços

Unid.

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Status da Medição

00/01/00

Quantidade - Medição
Preço (R$)

Acumulado

Quantidade
Unitário

0

Contratada

Anterior

Parcial

Atual

0

Preço Parcial (R$)

Medido
Executado

Acumulado

Nesta

Atual

Medição

Acumulado

Saldo
%

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Boletim de Medição_Modelo Rodoviário - AGE 30-05-2014.xlsx\Resumo Medição

-

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00
0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00
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0,00

Total Parcial - CORTINA ATIRANTADA

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Total

0,00

0,00

- MT, 0 de Janeiro de 1900

Valor Total Contratado (Contrato + Aditivos) (PI) ........................................

R$

R$
Total da ª - Medição ....................................................................................................

-

R$
Total Acumulado das Medições Anteriores (PI) ....................................................................................................
Saldo à Medir ....................................................................................................
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R$

-

N.º
Empresa Contratada

N.º
Fiscal -
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ª

-

Medição

Contrato N.º

0

Rodovia:

0

Processo Original n.º

00/01/1900

Trecho

0

Data Ordem Serviço

00/01/1900
00/01/1900

Sub-trecho:

0

Data Venc. Contrato

Extensão:

0

Lote:

0

0

Contratada

-

PLUVIOMETRIA

Período Considerado: De 00/01/00 a 00/01/00

Dia

0
sáb

Manhã
Tarde
Noite

B

Tempo Bom

C

Chuva

I

Implaticável

- MT, 0 de Janeiro de 1900

-

-

N.º
Empresa Contratada

N.º
Fiscal -

Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-

1/5

ª - Medição - Período: 00/01/00 a 00/01/00
Rodovia:

0

Trecho

0

Sub-trecho:

Contratada:
0

Contrato N.º

0

Extensão:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
0

Lote:

0

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''
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Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:
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Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-

2/5

ª - Medição - Período: 00/01/00 a 00/01/00
Rodovia:

0

Trecho

0

Sub-trecho:

Contratada:
0

Contrato N.º

0

Extensão:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
0

Lote:

0

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''
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Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:
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Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-

3/5

ª - Medição - Período: 00/01/00 a 00/01/00
Rodovia:

0

Trecho

0

Sub-trecho:

Contratada:
0

Contrato N.º

0

Extensão:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
0

Lote:

0

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Boletim de Medição_Modelo Rodoviário - AGE 30-05-2014.xlsx\Fotos

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:
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Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-

4/5

ª - Medição - Período: 00/01/00 a 00/01/00
Rodovia:

0

Trecho

0

Sub-trecho:

Contratada:
0

Contrato N.º

0

Extensão:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
0

Lote:

0

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''
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Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:
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Folha N.º

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-

5/5

ª - Medição - Período: 00/01/00 a 00/01/00
Rodovia:

0

Trecho

0

Sub-trecho:

Contratada:
0

Contrato N.º

0

Extensão:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
0

Lote:

0

Registro Fotográfico dos Serviços Executados

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''

Coordenada:

Localização:

Serviço:

Coordenada:

17º 20' 55,5''

17º 20' 55,5''

55º 12' 24,5''

55º 12' 24,5''
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Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:

Localização:

Serviço:
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL
Rodovia:

0

Trecho:

0

0

Contratada:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Sub-trecho:

0

Extensão:

0

Lote

0

Contrato N.º

00/01/1900

Data Ordem Serviço

00/01/1900
0 dias

Prazo Execução (Contrato + Aditivos)
Desempenho relativo aos Serviços da ª Medição Serviços Executados entre: 00/01/00 a 00/01/00

A) Conceitos Atribuídos pela Fiscalização
CONCEITO
ITEM

Excelente

Bom

Razoável

Fraco

Péssimo

(0,9 à 1,0)

(0,7 à 0,89)

(0,5 à 0,69)

(0,3 à 0,49)

(0 à 0,29)

1) Equipamento
2) Pessoal
3) Instalações
4) Cronograma Físico
5) Qualidade dos Serviços
6) Atend. À Fiscalização
7) Administração da Obra
- MT, 0 de Janeiro de 1900

ITEM

Nota N

Pesos P

Produt. NxP

Desemp. Parcial = (NxP)

1) Equipamento
2) Pessoal
3) Instalações
4) Cronograma Físico
5) Qualidade dos Serviços
6) Atend. à Fiscalização
7) Administração da Obra

0,00

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

10,00

0,00

3,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,50

0,00

TOTAL

0,00

10,00

0,00

=

Conceito:

Observações:

- MT, 0 de Janeiro de 1900

B) Visto do Fiscal do Contrato

:
N.º
Fiscal -

0

Péssimo

Governo do Estado de Mato Grosso
-

Instalação de Canteiro de Obras
Contratada:

Rodovia:
Trecho:

Contrato N.º

Sub-trecho:
Extensão:
Item

Ordem de Serviço N.º - 00/01/00

Lote:
Discrição

Und.

Quantidade

Custo (R$)
Unitário

Parcial

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
Terraplanagem
Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m
Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg
Compactação de aterros a 100% proctor normal

m²
m³
m³

Dependências da Área Técnica e Administrativa
Escritório
Área do canteiro
Vestiário

m²
m²

Ambulatório
Área

m²

Almoxarifado
Área

m²

Oficina de veículos
Área

m²

Refeitório e Cozinha
Área

m²

Laboratório
Área

m²

Posto de Combustivel e Lubrificação
Área
Total

m²
m²

Manutenção do Canteiro
Período

mês

Área Industrial
Preparação de área para estocagem
Área

m²

Montagem de usina de asfalto
Montagem

unid.

Aluguel de Equipamentos
Laboratório de solos, betume e Concreto
Periodo

mês

Topografia
Periodo

mês

Alojamentos
Aluguel de residência
Aluguel de alojamentos
Manutenção de Alojamentos

mês
mês
mês
Total (R$)

- MT, 0 de Janeiro de 1900

N.º
Empresa Contratada

N.º
Fiscal -

-

Governo do Estado de Mato Grosso
Rodovia:

0

Trecho:

0

Sub-trecho:

0

Extensão:

0

Medição n.º

Lote:

0

Período da Medição: 00/01/00 a 00/01/00

0

Contratado:
Contrato:

0

Data O.S.:

00/01/1900

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Equipamentos

Unid.

Usina de Asfalto
Vibro-acabadora
Vibro-acabadora
Escavadeira Hidráulica de Esteira
Retroescavadeira
Motoniveladora
Motoniveladora
Pá Carregadeira
Trator de Esteiras com lâmina
Pá Carregadeira
Rolo Compactador Tandem
Rolo Autopropulsor de Pneus
Rolo compactador Pé de carneiro
Rolo compactador liso com capa para Pé de carneiro
Rolo compactador liso
Tanque para estocagem de asfalto
Total de Equipamentos Pesados

unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

Trator Agrícola
Grade de Discos GA 24 x 24
Vassoura Mecânica rebocável
Distribuidor de Agregados rebocável
Equip. Distribuição de Asfalto montado em caminhão
Máquina para corte de pavimento
Martelete perfurador/ rompedor elétrico
Grupo Gerador 180 - 164 / 180 KVA
Grupo Gerador 40 - 36/40 KVA
Compressor de ar
Roçadeira manual
Compactador Mecanico
Placa Vibratoria
Soquete Vibratorio
Bomba d'água
Total de Equipamentos Leves

unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

Caminhão Basculante 6 m3 - 10,5 t
Caminhão Basculante 10 m3 - 15 t
Caminhão Oficina
Caminhão Lubrificador
Caminhão Tanque 10.000 l
Ônibus
Caminhão Carroceria 4 t
Total de Autopropelidos Pesados

unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

Veículo Utilitário
Veiculo Furgão
Veículo Utilitário

unid.
unid.
unid.

Qtd.

Valor

Custo Total

Total de Autopropelidos Leves
TOTAL - CUSTO
TOTAL - CUSTO + BDI
TOTAL Medições Anterioriores
SALDO
- MT, 0 de Janeiro de 1900

-

-

III.Fim da suspensão dos contratos de
obras
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 07/2014
Em

atendimento

à

Ordem

de

Serviço

n.º

085/2015,

apresentamos medidas que devem ser adotadas nos contratos de
obras para garantir a correta continuidade da execução, visto que o
prazo de suspensão contida no Decreto nº 2, de 2 de janeiro de 2015,
atingiu o termo final.
Com fundamento na competência prevista no Artigo 66, III e
V, da Constituição Estadual, o governador do Estado de Mato Grosso
determinou por meio do Decreto nº 2, de 02/01/2015, a suspensão, pelo
prazo de 90 (noventa) dias, dos contratos firmados com o Poder
Executivo Estadual, cujo termo final deu-se em 02 de abril de 2015.
Período em que se cumpriu a execução de ações de auditoria sobre os
mesmos.
Objetivou, com essa diretriz, apurar a regularidade e a licitude
das despesas para o fim de justificar os respectivos pagamentos, em
estrito atendimento ao dever do Poder Executivo do Estado de Mato
Grosso em zelar pela fiel execução dos contratos.
RESULTADO DAS AUDITORIAS DO DECRETO Nº 002/2015
Considerando os motivos justificadores apresentados no
Decreto nº 2/2015, as ações de auditoria identificaram série de
irregularidades de níveis moderados a gravíssimos, mormente, atinentes
aos contratos de obras e serviços de engenharia, que podem assim
serem sintetizados (a relação detalha segue no Anexo I):

Falta de apresentação de documento de regularidade fiscal
nas medições:
A Lei Geral de Licitações e Contratos no seu no art. 55, inciso
XIII, determina:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam: (...) XIII - a obrigação do contratado de manter,
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação. (G.n.).

Falta ou deficiência nas anotações no Diário de Obras:
Pertinente ao tema, as deliberações do TCU, seguem a
seguinte linha:
Exija dos fiscais a elaboração de diário de obras, registrando
tempestivamente as ocorrências relacionadas a execução do
contrato (materiais, equipamentos e mão de obra utilizada,
bem assim a localização precisa dos serviços executados etc.),
em atenção ao § 1º do art. 67 da Lei no 8.666/1993. Acórdão
1731/2009 Plenário

Importante asseverar que o diário de obras é documento
indispensável, pois é previsto em cláusula contratual, regulado
pelo CREA e CONFEA.
Erros nos cálculos dos valores de reajustes:
A Lei n.º 8666/93 dispõe:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a
menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora
para recebimento da documentação e proposta, bem como
para

início

da

abertura

dos

envelopes,

e

indicará,

obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva
do custo de produção, admitida a adoção de índices

específicos ou setoriais, desde a data prevista para a
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada
parcela. (grifos nossos).

Deficiência ou ausência de elementos elucidativos das
medições (memória de cálculo):
A Orientação Técnica nº 64/2010 – AGE/MT versa sobre o
acompanhamento adequado da execução de contrato e/ou
convênio cujo objeto seja obra ou serviços de engenharia:
...para a efetivação do pagamento a medição deverá conter:
- Folha de identificação com os dados do contrato – Anexo I
- Ficha de medição – Anexo II
- Memória de cálculo – Anexo III
- Folha de medição – Anexo IV
- Ficha de medições acumuladas – Anexo V
- Ficha para medição do canteiro – Anexo VI
- Ficha para medição da mobilização (equipamentos) – Anexo
VII
- Ficha dos índices pluviométricos (pluviometria) – Anexo VIII
- Registro fotográfico dos serviços executados - Anexo IX
- Diário de obras – Anexo X.

Atrasos nos cronogramas pactuados. Não aplicação das
penalidades

administrativas

decorrentes

de

culpa

da

contratada:
O Superior Tribunal de Contas da União assevera em sua
manifestação - Decisão 736/2001 - Plenária que o gestor
público “apure a ocorrência de atrasos na implementação do
cronograma

físico-financeiro

das

obras

e

serviços

de

responsabilidade da empresa, aplicando as sanções previstas
contratualmente”.

Termos Aditivos de valor. Cálculo dos valores de acréscimos e
supressões. Extrapolação dos limites de alterações contratuais:
Referente à celebração de aditivos contratuais, a Lei
8.6669/1993 (Licitações e Contratos Administrativos), art. 65, §
1º, dispõe:
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
(grifos nossos).

Medições NÃO atestadas/liquidadas por servidor designado
pela fiscalização nem por empresa supervisora contratada:
As liquidações das medições de etapas da obra devem ser
precedidas pela verificação daquele servidor designado
formalmente para a função de fiscal e/ou por empresa
contrata para supervisão-gerenciamento da obra (art. 67 da
Lei 8.666/1993).
Estes atores deveriam, após inspeções in loco e das
conferências

dos

cálculos,

firmar

suas

assinaturas

nos

documentos que instruem o processo administrativo de
pagamento.
A ausência desta manifestação ou manifestação de agentes
não

designados

denota

ausência

de

fiscalização

e,

consequentemente, risco de pagamento irregular.
Descumprimento contratual já reportado pela fiscalização de
contrato:
No uso do poder-dever de vigilância de seus contratos
administrativos

(art.

58,

III,

Lei

nº

8.666/1993),

foram

identificadas anotações relevantes e contundentes dos atores

responsáveis pela fiscalização (Fiscal da Administração ou
Supervisora de Obras) de traços de inexecuções contratuais.
Casos inclusive em que se recomendava, reiteradamente, a
necessidade de aplicação de penalidades (art. 67, §2º da Lei
nº 8.666/1993), mas que ainda não foram efetivamente
aplicadas.
Esses achados servem para alertar os gestores sobre os riscos
das obras legadas pela gestão do governo passado, e daí a coerência
do Decreto nº 002/2015 em impor cautela em sua continuidade.
LEGALIDADE e INTERESSE PÚBLICO
A cautela em paralisar obras deve ser equilibrada com a
necessidade de fluidez dos serviços públicos a serem prestados, no caso
em debate, as obras estruturantes (mobilidade urbana, rodovias,
escolas, presídios) em andamento.
O interesse público em questão transita desde um aspecto
individual,

que

envolve

a

dignidade

da

pessoa

humana,

consubstanciado no direito de ir e vir com segurança e conforto e ter
aparelhos

públicos

adequados;

a

um

aspecto

coletivo,

o

desenvolvimento econômico do Estado, mas também do país, uma vez
que Mato Grosso responde por significativa parcela das exportações
das commodities nacionais.
Assim, está-se diante do imperial equilíbrio entre a satisfação
do interesse público imediato, realização das obras, do interesse público
mediato, consistente na observância da legalidade dos atos de
liquidação e pagamento das despesas.

Não por outra razão é que esta Orientação Técnica se dedica
a medidas que visem salvaguardar o interesse público mas dentro dos
padrões jurídico-legais mais seguros, assim executando obras de
maneira legalmente corretas mas não prejudicando a tempestividade
de sua conclusão.
É por este motivo que o alerta para a fase da liquidação da
despesa constitui etapa anterior e imprescindível ao crédito em favor
do contratado. Nela se determina a importância exata que se deve
pagar, conforme preconizam os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
Trata-se da verificação do direito do credor, que em razão do
adimplemento de suas obrigações contratuais passa a ser credor do
preço ajustado no contrato, desde que o tenha executado fielmente,
premissa geral presente no art. 66 da Lei nº 8.666/93.
De forma específica, o instrumento contratual e o ato
convocatório são os documentos que devem ser examinados para se
verificar a correta constituição do crédito decorrente da fiel execução
do objeto pactuado, sem se esquecer das regras legais, previstas na Lei
nº 8.666/93, aplicáveis à execução contratual.
Em

razão

do

preâmbulo

destes

3

capítulos,

serão

apresentados nos parágrafos que se seguem pontos que devem ser
observados na gestão dos contratos de obras, que se encontravam
suspensos em razão da ordem contida no Decreto nº 2, de 2 de janeiro
de 2015.
ORIENTAÇÕES
– Da vigência contratual

Verificar se perdura a vigência do contrato de obra, haja vista
que pendem ainda parcelas da execução do objeto, mas os prazos de
vigência do pacto e o de entrega do empreendimento podem estar
em vias de ter escoado.
A respeito desse tema, trazemos a lição seguinte lição de Hely
Lopes Meirelles:
A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra dos
ajustes por tempo determinado. Necessário é, portanto,
distinguir os contratos que se extinguem pela conclusão de seu
objeto e os que terminam pela expiração do prazo de sua
vigência: nos primeiros, o que se tem em vista é a obtenção de
seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo
para a entrega da obra, do serviço ou da compra sem
sanções contratuais; nos segundos o prazo é de eficácia do
negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o prazo,
extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução
de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público,
ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Há,
portanto, prazo de execução e prazo extintivo do contrato.
(...)
Nos demais contratos, como no de empreitada de obra
pública, não se exige, nem se justifica cláusula de prorrogação,
porque o contrato não se extingue pela fluência do prazo
fixado, mas sim pela conclusão da obra. Nestes contratos o
prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será
prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes
quantas sejam necessárias para a conclusão da obra
independentemente de previsão contratual.” (Licitação e
Contrato Administrativo, ed. RT, 10ª ed., pág. 230)

Portanto, como nos contratos de obras o que se busca é a
entrega do empreendimento contratado, a prorrogação da vigência
fica vinculada à sua conclusão. Dito de outro modo, a vigência deve

ser sempre restabelecida para garantir segurança jurídica às partes e
ato contínuo deve-se realinhar o cronograma físico-financeiro.
Ademais, na circunstância vivenciada pela Administração
Estadual de suspensão de seus contratos por conta do decreto
(interesse público) há consequência natural de compensar-se no
cronograma de execução o período paralisado em decorrência de sua
ordem. É a regra que consta na Lei nº 8.666/93:
Art 79. (...)
§ 5o - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do
contrato, o

cronograma

de

execução

será

prorrogado

automaticamente por igual tempo.

Por derradeiro esclarecimento, o transcurso do prazo da
vigência

não

extingue

diretamente

a

avença,

mas

pode

ser

determinante para o cabimento de sanção à parte que deu causa à
letargia da execução.
Orienta-se assim que antes de expedir ordem de retomada da
obra certifique que o prazo do contrato ainda vige, prorrogando-o no
que for necessário e repactuando o cronograma físico-financeiro em
etapas ritmadas ao interesse público, tudo por meio de regular aditivo.
– Da Garantia Contratual
Os efeitos da prorrogação da vigência e cronograma, em
razão da suspensão determinada pela Administração Pública, não se
restringem somente à esfera jurídica do contratante e contratado, pois
há obrigações que o contratado assume com terceiros para poder
viabilizar a celebração do contrato. Estamos a falar da garantia

contratual, a qual pode ter ocorrido em uma das formas previstas no
artigo 56 da Lei nº 8.666/93. Vejamos:
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e
desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser
exigida prestação de garantia nas contratações de obras,
serviços e compras.
§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública,
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de
2004)
II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
8.6.94)
§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo não
excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu
valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o
previsto no parágrafo 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros
consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente
aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia
previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez
por cento do valor do contrato. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
§ 4o A garantia prestada pelo contratado será liberada ou
restituída após a execução do contrato e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 5o Nos casos de contratos que importem na entrega de bens
pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário,
ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens.

Caso o contratado tenha optado por uma das modalidades
de garantia previstas nos incisos II e III, ocorrem efeitos externos à
relação contratado X contratante, uma vez que essas formas de
garantia envolvem contratos celebrados com instituições financeiras, os
quais serão acessórios ao contrato celebrado com a Administração
Pública.
O gestor deve verificar qual forma de garantia foi oferecida
pelo contratado e a sua adesão às regras presentes na legislação, no
ato convocatório e no instrumento contratual, para exigir que a
cobertura perdure até o recebimento definitivo da obra contratada.
Vale salientar que a medida de suspensão dos contratos
levada a efeito pelo Decreto nº 2/2015 é legítima, encontrando escoro
no inciso III do parágrafo 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Deste modo, não pode ser alegado por nenhuma empreiteira
de que as medidas tomadas pelo Estado impossibilitam a mantença de
garantia contratual, por exemplo, nova apólice de seguro junto a
instituições bancárias.
A razão da imprescindibilidade do recolhimento da garantia
contratual é por sua natureza de salvaguarda aos riscos naturais dos
contratos. São as suscetibilidades de intercorrências em cláusulas não
adimplidas por parte da contratada e que em razão dos achados
precedentes e relatados no capítulo 2 deste trabalho, ganha ainda
mais relevo que se cuide desta garantia.

Orienta-se assim que, antes de expedir ordem de retomada
da obra, certifique se a garantia contratual, seja qual a forma optada
pela

Contratada,

é

ainda

válida,

caso

contrário,

notifique

estabelecendo prazo para sua providência, sob pena de inviabilidade
da expedição da Ordem de Reinício, além de caracterizar inexecução
contratual desencadeadora até de rescisão unilateral do pacto (art. 78,
I, da Lei nº 8.666/93).
Em tempo, orienta-se que a base de cálculo da garantia
deve ser o valor global do contrato, incluindo os eventuais aditivos
existentes.
– Dos apontamentos precedentes do Fiscal, da Supervisora, da
CGE e/ou do TCE
O gestor deve observar e dar providência aos apontamentos
e recomendações trazidos por meio de relatórios ou documentos de
efeito produzidos pelos atores que exercem controles dos contratos
administrativos.
As tarefas desempenhadas não podem se tornar inócuas,
devendo subsidiar tomadas de decisões como a que ora pende que é
a expedição de Ordem de Reinício da empreitada.
Neste

sentido,

eventuais

diagnósticos

existentes

que

impliquem na necessidade de reparos, de refazimento, de glosas ou de
sanções devem ser reportados pelo fiscal do contrato, que, como é
incumbido de vivenciar dia pós dia a obra e ser o “primeiro olhar” do
Estado, possui seguramente este histórico.

Particularmente

quanto

à

aplicação

de

sanções

administrativas, estas decorrem de abalos à fiel execução do contrato,
possuindo caráter repressivo e pedagógico.
O comando dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666 /93 impõe aos
representantes do Estado o dever de tomar as providências cabíveis,
instaurando o devido processo administrativo, a fim de aplicar as
sanções preceituadas.
Trata-se a toda vista, de ato vinculado, de um Poder
Administrativo, um dever poder, uma prerrogativa inerente aos Poderes
da Administração, que deve ser exercida.
Orienta-se assim que antes de expedir ordem de retomada da
obra certifique se já existem recomendações pontuais a este contrato.
Em havendo, contemple no novo cronograma físico-financeiro um
plano de ajuste de reparo, de refazimento e de glosas, de forma que
vincule a permissão da retomada dos serviços com a recuperação dos
níveis de qualidade, especificações, prazos e valores do contrato.
Sobre sanções, em existindo regular processo administrativo
que tenha culminado em decisão pela aplicação, orienta-se que
condicione a Ordem de Reinício ao recolhimento da pena pecuniária
em uma das formas do artigo 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.
– Processo de sanção em tramitação ou concluído de
maneira irregular
A regra é que processo administrativo com decisão pela
sanção deve ser considerado.
Aos casos em que não se tenha decisão legada ou àqueles
em que existam vícios em seus atos valem as orientações que se expõe.

Premissa basilar do regular processo administrativo é o direito à
ampla

defesa

do

contratado,

devidamente

instaurado

pela

Administração, eis que previstas as garantias de defesa na Constituição
Federal

(Art.

5º,

incisos

LIV

e

LV),

além

das

legislações

infraconstitucionais, como o contido na Lei 8.666/93 (Art. 86 e 87, § 2º).
Ilustramos abaixo, passos a serem trilhados pela Administração
para o processamento do procedimento de aplicação de penalidade:

Logo, evitando futuras nulidades, o contratado deverá ser
notificado para apresentação de defesa prévia, em obediência à Lei
de Licitações.

Importante ressaltar que o prazo de 05 dias se inicia com a
intimação, e não com a juntada do comprovante da notificação.
Sugerimos ainda não mencionar na notificação a possível penalidade a
ser aplicada, mas todas aquelas previstas no contrato e na legislação.
Após, respeitadas todas as etapas processuais, terá a
Administração meios para cumprir o seu dever de punir o infrator
contratual, sem desrespeitar seus direitos, evitando nulidades futuras e,
consequentemente, desperdícios de recursos públicos.
Passado o prazo de recurso ou de sua resolução, deverão ser
adotados os procedimentos de execução da penalidade aplicada,
podendo ser ela:
a) retenção da garantia para cobrança de multa (ex.:
acionar a seguradora), desconto dos pagamentos pendentes
e, se for o caso, pelo encaminhamento dos autos originais
para inscrição em dívida ativa do Estado;
b) publicação no Diário Oficial do termo de rescisão unilateral,
pena de advertência, suspensão temporária ou declaração
de inidoneidade (artigo109, §1º, da Lei 8.666/93);
c) outras providências que se fizerem necessárias, como, por
exemplo, a contratação da segunda colocada ou outra
empresa para prestar o serviço ou entrega do bem.
A aplicação efetiva da penalidade tem por escopo o
interesse público: a uma, por conferir efetividade às normas da Lei
8.666/93 relativas à inexecução contratual; a duas, por ter efeito e
caráter

didático,

obstando

ações

temerárias

por

pretendentes a contratar com a Administração Pública.

parte

dos

Por fim, e não menos importante, ressaltamos que o cálculo
aritmético da multa a ser realizado para sua aplicação deverá ser
aquele cuja fórmula encontra-se inserida no contrato.
Orienta-se assim que identifique se existe processo de sanção
em curso. Passando a adotar os impulsos necessários até sua ultimação,
perseguindo a justiça administrativa que quando tardia será falha,
inócua.
– Do pagamento após emissão de Termo de Ratificação do
fiscal, comissão de fiscalização e empresa Supervisora
Outro cuidado trazido pela norma regente é que atrasos em
pagamentos que superem 90 (noventa dias) podem ser motivadores
para rescisão unilateral pela Contratada (art. 78, XV da Lei nº 8.666/93).
Daí porque deve-se ter atualizado o controle da linha do
tempo da corrente do contrato, priorizando pagamentos de medições
mais antigas, mas nunca olvidando os riscos de irregularidades como
aquelas do capítulo 2 e aqueles preceitos legais exaustivamente
esclarecidos no capítulo 3 deste trabalho. A saber: artigos 62 e 63 da Lei
nº 4.320/64; artigos 66, 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.
Na conjuntura atual, pagamentos pendentes remontam de
época da antiga gestão governamental, mas a execução da obra
quando ocorrida, em tese, foi acompanhada por fiscais ou por
comissões de fiscalização ou por empresa supervisora, detentores da
responsabilidade de reportar se de fato ocorreram por terem sido
devidamente nomeados para tal feito.

Este report, tratando-se de obras, tem sido comumente
materializado em simples assinatura em planilhas de medições, por
vezes elaboradas pela própria empreiteira contratada.
Visando ampliar a segurança desta manifestação é que vale
a remissão ao que dispõe o artigo 73, inciso I, alínea “a” da Lei nº
8.666/93:
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente,
acompanhamento

pelo
e

responsável

fiscalização,

por

mediante

seu
termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita do contratado;

Orienta-se assim que antes de expedir ordem de retomada da
obra certifique se existe empresa Supervisora regularmente contratada
para auxílio da vigilância daquele empreendimento.
Orienta-se

ainda

apurar

se

a

obra

possui

medições

inadimplidas por parte do Estado superior a 90 dias.
Em havendo, orienta-se que promova os pagamentos, mas
que em decorrência do conjunto de achados estampados no capítulo
2, impõe-se ao gestor requisitar aos fiscais, comissões e Supervisoras a
ratificação (por meio de termo que segue no Anexo II) dos atestos já
efetuados, mesmo que tal controle já tenha sido exercido com zelo.
– Do Boletim de Fiscalização
Além do Termo de Ratificação, orientado anteriormente,
acrescenta-se como condicionante ao pagamento a expedição do
documento padrão nominado “Boletim de Desempenho” (Anexo III)

que contém elementos de avaliação da execução do contrato, no
qual são atribuídas notas que ao final gerarão um conceito quanto à
qualidade dessa execução.
Trata-se de um dos documentos estabelecido desde a
Orientação Técnica nº 006/2014/CGE, a qual está disponível no
endereço: http://www.controladoria.mt.gov.br/, que deu diretrizes de
boas práticas nas fiscalizações de contratos de obras (Anexo IV).
Orienta-se assim que para efetuar pagamentos pendentes
também determine a cada fiscal que preencha o Boletim de
Desempenho, caso ainda não tenha feito, pois ele é mais um
mecanismo de verificação do correto acompanhamento e fiscalização
do contrato.
– Da revisão da designação do fiscal ou comissão de
fiscalização
A designação dos fiscais, em atendimento ao art. 67, da Lei n.
8.666/93, visa garantir a qualidade do contrato, ou seja, assegurar se o
que foi pactuado é exatamente o que está sendo recebido pelo
contratante.
É fundamental a interatividade entre o gerente de contrato e
o fiscal de contratos, já que o servidor designado para acompanhar a
execução do contrato precisa estar preparado para a tarefa. Ela
envolve um nível de responsabilidade específica.
A interatividade é fundamental para o êxito do que impõe o §
2º, do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre a comunicação de
faltas relatadas pelo fiscal às autoridades da entidade para adoção de
medidas convenientes.

Sendo, pra isso, necessário que o fiscal, ao ser nomeado,
tenha conhecimento das suas responsabilidades; de como deve,
efetivamente, desempenhar a missão, notificar quando necessário e
denunciar problemas não sanados pelos contratados à autoridade
superior.
Outro ponto perseguido é a racionalidade do órgão quando
da designação dos fiscais para certa quantidade de contratos,
devendo haver equilíbrio e não excessividade, a fim de se evitar
qualquer ingerência nas atividades de fiscalização.
Ademais, a escolha do fiscal deve recair sobre pessoa que
tenha um conhecimento técnico suficiente do objeto que está sendo
fiscalizado, pois falhas na fiscalização podem vir a alcançar o agente
público que o nomeou por culpa in eligendo.
A respeito do perfil profissional do fiscal de obras devem ser
observadas as recomendações da Orientação Técnica nº 03, de
10/03/2014, cujo título é Desvio de função e atividade ilegal da profissão
de engenheiro e arquiteto.

E também

as recomendações da

Orientação Técnica nº 11/2013. Ambas estão disponíveis no endereço:
http://www.auditoria.mt.gov.br .
Entendemos ainda pertinente alertar para que as nomeações
não recaiam na sua maioria a servidores exclusivamente comissionados,
o que poderá ocasionar perda de histórico da fiscalização.
Não se tirando da mente que a culpa in eligendo consiste na
seleção de servidor não capacitado para o mister. Esse entendimento
encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União
(Vide: Acórdão 1190/2009-TCU-Plenário).

Assim, a má escolha e a deficiência na fiscalização trarão ao
gestor o ônus por eleger mal os designados para a função de fiscal.
Por fim, é importante que o órgão designe fiscal substituto,
para os casos em que o titular esteja de férias ou licença. Em que pese
a Lei nº 8.666/93 não tratar da substituição do fiscal durante a execução
do contrato, o TCU já determinou que fosse designado um fiscal titular e
um fiscal substituto para cada contrato celebrado pela Administração.
Na decisão abaixo é possível identificar algumas situações em
que não é possível o exercício ininterrupto da fiscalização por um
mesmo servidor:
241. Ora, uma mesma pessoa não consegue ser responsável
pela atividade de fiscalização durante todo o período da
execução contratual, pois goza férias, está sujeita a uma série
de intercorrências (doenças, consultas médicas de rotina,
treinamentos, convocações judiciais etc.), faz jus a licenças
(capacitação etc.) entre outros afastamentos. É bastante
improvável um único servidor fiscalizar a execução do objeto
contratual, do início ao fim, sem se ausentar, sem mencionar
que um mesmo servidor fiscaliza diversos contratos, como
ocorre em 47% dos casos (anexo 2, fls. 35-36). Imagina-se que
as situações fáticas que explicam tal constatação são: a não
designação do substituto do fiscal ou o não preenchimento
dessa informação no Siac. De toda sorte, o Siac atualmente
permite a ocorrência de ambas as impropriedades.” TCU –
Acórdão nº 2831/2011 – Plenário.

Veja-se que a designação trata primeiro de um dever do
administrador

em

nomear

um

servidor

(ou

comissão),

para

o

desempenho de uma tarefa específica; segundo, de uma obrigação

que o servidor (ou a comissão) recebe e que deve ser cumprida com
responsabilidade.
Orienta-se assim que antes de expedir ordem de retomada da
obra republique as portarias de designação dos fiscais ou comissão de
fiscalização de contratos, visando readequar as designações já
efetivadas.
– Da exigência de observância da Orientação Técnica nº
006/2014 para atestar medições
Asseveramos que a execução dos contratos que envolvam
obras ou serviços de engenharia é medida com base em relatórios
periódicos

mensais

elaborados

pelo

contratado,

registrando

os

levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e
determinação da quantidade dos serviços efetivamente executados,
quais devem estar de acordo com o cronograma físico financeiro da
obra.
Tais documentos

devem

ser previamente

analisados e

aprovados pela Fiscalização, que confrontará com seus apontamentos
durante o mês fiscalizado.
Orienta-se assim que para que haja a efetiva fiscalização do
contrato, exija de seus fiscais que os atestos, a partir das próximas
medições, sejam condizentes com os padrões apresentados na
Orientação Técnica n.º 006/2014, a qual está disponível no seguinte
endereço eletrônico: http://www.controladoria.mt.gov.br/, segue no
Anexo IV.

– Da necessidade de capacitação dos fiscais
São comuns denúncias de irregularidades nas contratações
públicas, seja pela ausência de cuidado com a coisa pública, seja pela
incipiência técnica para a atuação na fiscalização, razões essas que
impulsionam esforços dos órgãos de controle no intuito de corroborar
com o aprimoramento daqueles que tem o munus de acompanhar e
fiscalizar os contratos.
E nesse sentido, dando conhecimento ao gestor, serão
promovidos no mês de maio 2015, em ação cooperada entre a CGE –
Controladoria Geral do Estado e TCE – Tribunal de Contas do Estado,
cursos de capacitação aos servidores estaduais para o efetivo exercício
de fiscal do contrato.
Desta feita, cabe ainda mencionar que o gestor para gerir a
res publica da melhor maneira possível, atendendo aos princípios
norteadores da Administração Pública, como o da legalidade,
impessoalidade,

moralidade,

publicidade,

dentre

outros,

deve

possibilitar meios, sendo a capacitação uma delas, para que o servidor
possa exercer o seu mister, sob pena de ser responsabilizado pelos
órgãos de controle.
Orienta-se

que

recebida

a

programação

do

evento,

dissemine internamente a importância e convoque aqueles envolvidos
na atividade sobre a essencialidade da participação e consequente
certificação.
– Dos riscos da culpa in vigilando

A responsabilização de servidores públicos, efetivos ou
comissionados, pode ocorrer em três esferas, segundo consta no artigo
148 da Lei Complementar Estadual nº 04, de 15/10/1990, nestes termos:

Art. 148 O servidor responde civil, penal e administrativamente,
pelo exercício irregular de suas atribuições.

Dentro das atribuições inerentes aos cargos de direção e
chefia, há o dever do gestor em acompanhar, controlar e fiscalizar a
execução dos atos dos seus subordinados. Ou seja, mesmo que ocorra
delegação de seriado de tarefas, permanece incumbido do dever de
vigília.
A penalização dos atos, comissivos ou omissivos, que resultem
no descumprimento desse dever decorre da culpa in vigilando.
Tais condutas podem ser mitigadas com demonstrações
efetivas de diligência por parte do gestor adotando medidas que
ampliem a segurança da fiscalização dos contratos.
Igualmente restará garantida sua diligência quando uma vez
evidenciada a ineficiência de fiscalização pelo Poder Público, que
certamente redundará em danos causados pela contratada, adote
providências que cessem tal dano, já que o gestor possui meios de punir
e impedir a nova ocorrência.
Desta feita, havendo a imediata apuração do fato danoso
que venha a tomar conhecimento, com obediência aos preceitos e
prazos da lei, certamente não haverá que se falar em alguma
possibilidade de desídia do Estado na vigilância do contrato.

Justamente são estas as razões de elaborar a presente
Orientação Técnica, pavimentando elementos que uma vez atendidos
darão demonstração da ação in vigilando, mais ainda fortalecendo os
controles da fiscalização (sanções aplicadas, garantias contratuais
restabelecidas, oportunizadas ratificações ou retificações dos atestos,
novos fiscais designados, realização de curso de capacitação) e não
sendo prejudicada a fluidez da prestação do serviço público
(conclusão das obras).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conduzimos

este

trabalho

objetivando,

de

maneira

ORIENTATIVA e PREVENTIVA, indicando pontos que, necessariamente,
devem ser tratados na retomada da execução de obras e na atuação
concomitante de fiscalização dos contratos administrativos à que se
referirem.
Não se trata de uma lista exaustiva de medidas, cabendo a
cada gestor e equipe de execução sopesar a necessidade de incluir
outros pontos, visando assegurar a preservação do interesse público na
correta execução dos seus contratos de obras.
Os pontos indicados neste documento visam mitigar e corrigir
os achados de auditoria que já foram identificados nas ações
determinadas no Decreto nº 2/2015, bem como em ações anteriores da
CGE. Aplicam-se aos contratos que foram submetidos às medidas
indicadas no Decreto nº 2/2015, aos que já haviam sido examinados em
ações ordinárias relacionadas ao planejamento de exercícios anteriores
da CGE e, principalmente, naqueles que ainda não passaram por
qualquer ação de auditoria anterior.

Diante das especificidades que envolvem os contratos de
obras, entendemos que as medidas retro apresentadas têm o condão
de conferir aos processos de medição/pagamento o atendimento das
normas legais que regem a execução dessas contratações.
Por fim, estas orientações não alteram o planejamento anual
de auditoria da Controladoria Geral do Estado, estabelecido para o
exercício 2015 para os contratos de obras e serviços de engenharia, que
seguem

em

curso,

sendo

priorizadas

aquelas

sinalizadas

Gerenciamento de Risco (Matriz de Risco e Materialidade).
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2015

do

IV.Limite de aditivos
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 10/2015
CONTEXTUALIZAÇÃO
O

tema

das

alterações

dos

contratos

administrativos,

submetidos ao regime jurídico da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, é daqueles
que

ainda

enseja

especialmente

em

divergências
se

na

considerando

metodologia
posições

de

das

cálculo,
entidades

governamentais que os celebram e de órgãos integrantes do sistema
de controle.
A Lei 8.666/93, em seu artigo 65, inciso I, permite a alteração
unilateral dos contratos administrativos por ela regidos em duas
situações distintas: 1) alteração qualitativa, prevista na alínea “a” do
referido inciso, quando houver modificações do projeto ou das
especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e 2)
alteração quantitativa, prevista na alínea “b” do inciso mencionado, nas
hipóteses em que forem necessárias modificações do valor contratual
em decorrência de acréscimos ou diminuições quantitativas de seu
objeto:
O artigo 65 da Lei 8.666/93 dispõe:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a)- quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivo;
b) quando necessária a modificação do valor contratual
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II- por acordo das partes:
[...]

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.
[...]
§2° Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os
limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:
[...]
II- as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.
[...]

Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello aduz que:
O poder de alteração unilateral tem sua compostura e
extensão qualificadas na lei, Assim, é cabível “quando
houver modificação do projeto ou das especificações
para melhor adequação técnica aos seus objetivos” ou
“quando necessária a modificação do valor contratual
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa
de seu objeto” (art. 65, I, da Lei 8.666/93), acréscimos e
supressões, estes, que na conformidade do §2° do
mesmo artigo, não podem exceder de 25%(vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato no caso de obras,
serviços ou compras, e de 50% (cinquenta por cento) no
caso de acréscimo em reformas de edifícios ou
equipamentos(§ 1° do art. 65). Deve-se entender por
valor inicial do contrato seu valor substancial, ou seja,
com a correção monetária cabível. (MELLO, Celso
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 22ª
ed., São Paulo:Malheiros, 2007, p. 605).

Embora o inciso I, alínea “a” não disponha, expressamente, no
texto a expressão “qualitativa”, “A hipótese da al. “a” compreende as
situações em que se constata supervenientemente a inadequação da
concepção original, a partir da qual se promovera a contratação. Tal
pode verificar-se em vista de eventos supervenientes.”, (JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª
ed., São Paulo: ed. Dialética, 2009, p.743), portanto, trata-se de
alteração qualitativa.

Verifica-se que a lei contempla hipóteses de alterações
contratuais, por acordo das partes e também alterações determinadas
unilateralmente pela Administração. Mas ao fazê-lo, estabelece
exigências, condicionamentos e limites.
Nesse sentido, Marçal Justin Filho esclarece:
A distinção entre alterações unilaterais e consensuais
pode conduzir a uma conclusão incorreta. Não significa
que a alteração convencional seria facultativa,
enquanto a unilateral seria compulsória. É certo que a
alteração unilateral imposta pela Administração tem de
ser acatada pelo particular. Mas não é correto que a
alteração convencional seja, em todos os casos,
meramente facultativa (podendo ou não ser aceita pelas
partes). Há casos em que a alteração faz-se por acordo
entre as partes mas é obrigatória, na acepção de que a
Lei determina que não pode deixar de ser realizada
sempre que ocorrerem certos pressupostos. O conteúdo
da modificação dependerá de acordo entre as partes,
mas sua produção será obrigatória, na acepção de que
a lei determina seus pressupostos. Uma vez verificados,
deverá produzir-se seu aperfeiçoamento. (JUSTEN FILHO,
p. 742).

Nos aditamentos contratuais há aqueles que implicam em
alterações expressivas. Essas situações costumam ocorrer exatamente
quando se cogita de alterações contratuais consubstanciadas em
modificações do projeto ou das suas especificações para melhor
adequação

técnica

aos

seus

objetivos;outras

consistentes

em

acréscimos ou diminuição do próprio objeto do contrato.
De qualquer forma, a própria lei reconhece também que,
mesmo em se tratando, por exemplo, de aditamentos contratuais em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,
ditadas por mera conveniência da Administração, não é razoável impor
limite igual para obras, serviços ou compras, e para reforma de edifício
ou equipamento. Dependendo da natureza do objeto do contrato, o
limite legal é de 25% ou 50% do valor inicial atualizado do contrato.

Note-se que a vedação contida no §2° do art. 65 da Lei
8.666 – a de exceder os 25% ou 50% - está reportada tãosomente à alteração unilateral a que se remete a letra
“b”do inciso I “quando necessária a modificação do
valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto”) (art. 65, I, da Lei
8.666/93), acréscimos ou supressões, estes, que na
conformidade do § 2° do mesmo artigo, não podem
exceder de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do contrato no caso de obras, serviços ou compras, e de
50% (cinquenta por cento) no caso de acréscimo em
reformas de edifícios ou equipamentos (§ 1° do art. 65).
Deve-se entender por valor inicial do contrato seu valor
substancial, ou seja, com a correção monetária cabível.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, 22ª ed., São Paulo:Malheiros, 2007, p. 605).

Verifica-se que as vedações de acréscimos e supressões não
se aplicam nas hipóteses do inc. I, alínea “a”, (alterações qualitativas),
pois, “[...] a al. “a “dispõe sobre situações em que a execução de certo
projeto evidencia-se como inviável. É impossível manter a concepção
original do empreendimento, eis que produziria a resultado desastroso.
Portanto, configura-se situação em que a Administração tem o dever
de promover a alteração.” (JUSTEN FILHO, Marçal, p.772).
Mais do que estabelecer limites variados em face da
especificidade do objeto do contrato, a lei deixa expresso que os limites
que assinala são para acréscimos ou diminuição quantitativa do objeto
do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 65, I, b c/c. §2º).
Marçal Justen Filho orienta:
Ora, o §2° refere-se a vedação a acréscimo ou
supressão. Examinando-se o elenco do inc. I, identifica-se
claramente que a hipótese se configura no caso da al.
“b”. Esse é o dispositivo que trata de “acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto”. Portanto, a
redação do § 2° tem clara e inquestionável relação com
o disposto na al. “b” do inc. I. (JUSTEN FILHO, Marçal, p.
772)

Em que pese a legislação em vigor limitar os acréscimos e
supressões em 25% (obras, serviços ou compras) e 50% (reformas de
edifícios ou equipamentos), excetuou quanto às supressões resultantes
de acordo entre as partes, é o que preceitua o dispositivo do §2º, II, do
art. 65.
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:

[...]

§2° Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os
limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:
[...]
II- as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.
[...]
(grifos nossos)

Por conseguinte, acima dos resultantes legais aceitos, são
permitidos apenas supressões de acordos celebrados entre as partes.
Essa é a regra.
Assim, em relação às alterações unilaterais, o limite de 25%
não pode ser ultrapassado, tanto para acréscimos quanto para
supressões. Já quando as alterações ocorrerem consensualmente, não
há limites para as supressões, tanto qualitativas quanto quantitativas,
ainda que ocorram concomitantemente.
O valor original atualizado do contrato, constante no diploma
legal,é assim entendido como aquele inicialmente avençado acrescido
dos valores relativos ao simples reajuste monetário, destinado a
neutralizar os efeitos da desvalorização da moeda, porém, para efeito
de comparação de cálculo dos limites é mais prático deflacionar todos
os aditivos para o valor inicial do contrato (mesma data base).
Destarte, esquematicamente, podemos representar:

Onde:

A título de exemplificação numérica, ilustra-se abaixo as
possibilidades existentes:

Notas:


Para os serviços contratuais (existentes) deve-se utilizar o
próprio preço originalmente contratado;



Deve-se observar a manutenção da porcentagem do
desconto global ofertado pela empresa vencedora no
certame.
Portanto, caso ocorram serviços novos, não constantes nas

tabelas de referência de preços (caso de cotação de mercado), estes
deverão ser deflacionados para a data base do contrato; já para os
constantes na tabela de referência serão os preços da própria data
base inicial.
No que tange a metodologia de cálculo, as recentes decisões
do Egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), esclarecem:

9.2. determinar ao (omissis) que, em futuras
contratações, para efeito de observância dos limites de
alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei nº
8.666/1993, passe a considerar as reduções ou supressões
de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre
calculados sobre o valor original do contrato, aplicandose a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de
alteração estabelecidos no dispositivo legal;
ACÓRDÃO Nº 749/2010 – TCU – Plenário:

As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à
aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais
cabe privativamente à União legislar, devem ser
acatadas pelos administradores dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
SÚMULA Nº 222

Analisando o Acórdão nº 749/2010, extrai-se três princípios
basilares:
a) as reduções (ou supressões) e os acréscimos de
quantitativos

devem

ser

considerados

“de

forma

isolada”, “sem nenhum tipo de compensação entre
eles”;
b) deve-se considerar, no cálculo em questão, o “conjunto
de reduções” e o “conjunto de acréscimos”;
c) o limite legal para as alterações contratuais deve ser
calculado sobre “o valor original do contrato”.
Vale dizer que, nos termos do Acórdão em comento, os
acréscimos e supressões devem observar os limites do §1°, do artigo 65,
individualmente, ou seja, estes não poderão se compensar, tampouco
ultrapassar 25% do valor original do contrato.
Em que pese à imperatividade dos limites estabelecidos, o
Plenário do Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão
paradigma n°215/1999, assentou as hipóteses em que as partes
contratantes podem extrapolar o limite de 25% estabelecido no art. 65
da Lei 8.666/93.
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:
a) tanto as alterações contratuais quantitativas - que
modificam a dimensão do objeto - quanto as unilaterais
qualitativas - que mantêm intangível o objeto, em
natureza e em dimensão, estão sujeitas aos limites
preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº
8.666/93, em face do respeito aos direitos do contratado,
prescrito no art. 58, I, da mesma Lei, do princípio da
proporcionalidade e da necessidade de esses limites
serem obrigatoriamente fixados em lei;
b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais,
qualitativas e excepcionalíssimas de contratos de obras e
serviços, é facultado à Administração ultrapassar os
limites aludidos no item anterior, observados os princípios
da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade,
além dos direitos patrimoniais do contratante privado,
desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes
pressupostos:

I - não acarretar para a Administração encargos
contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
rescisão contratual por razões de interesse público,
acrescidos aos custos da elaboração de um novo
procedimento licitatório;
II - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do
nível de capacidade técnica e econômico-financeira do
contratado;
III - decorrer de fatos supervenientes que impliquem em
dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da
contratação inicial;
IV - não ocasionar a transfiguração do objeto
originalmente contratado em outro de natureza e
propósito diversos;
V - ser necessárias à completa execução do objeto
original do contrato, à otimização do cronograma de
execução e à antecipação dos benefícios sociais e
econômicos decorrentes;
VI - demonstrar-se - na motivação do ato que autorizar o
aditamento contratual que extrapole os limites legais
mencionados na alínea "a", supra - que as consequências
da outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de
nova licitação e contratação) importam sacrifício
insuportável ao interesse público primário (interesse
coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja
gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua
urgência e emergência;Decisão 215/1999 Plenário(grifos
nossos)

Abstenha-se de requerer ou celebrar termos de
aditamentos que extrapolem os limites previstos no art. 65,
§§ 1º e 2º, Lei nº 8.666/1993. Tais limites podem ser
ultrapassados
somente
quando
atendidos
cumulativamente todos os pressupostos estabelecidos na
Decisão 215/1999 Plenário. Esclarece-se ainda que:
• tais limites não se referem ao saldo dos acréscimos
menos os decréscimos, mas ao total tanto dos acréscimos
quanto dos decréscimos;
• para se efetuar o cálculo do valor possível a ser
aditado, deve-se, além de atualizar o valor inicial do
contrato, atualizar também os valores dos aditivos já
efetuados;
• o valor encontrado considerando a atualização do
contrato se refere ao valor possível de ser aditado na
data em questão, mas, para se efetuar o aditivo a preços
iniciais, deve-se deflacionar o valor encontrado até a
data-base.
Acórdão 1733/2009 Plenário

Sob o tema, o ilustre doutrinador André Mendes orienta:

Essa deliberação, além de resolver o conflito quanto à
diferenciação com que eram tratadas as alterações
qualitativas e as quantitativas, estabeleceu também as
condições que, caso simultaneamente atendidas,
permitem excepcionalmente a extrapolação do limite
legal. (MENDES, ANDRÉ, p.220)

Convém notar que a rara possibilidade de extrapolação dos
limites estabelecidos no artigo 65, §1°,está condicionada a ocorrência
de fatos supervenientes à época da contratação, conforme se
depreende da terceira condição da Decisão, todavia, a regra geral é o
respeito aos limites da lei.
Ademais, as alterações devem ser qualitativas e os limites só
podem ser ultrapassados quando atenderem, cumulativamente, todos
os pressupostos elencados na Decisão 215/1999 Plenário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conduzimos

este

trabalho

objetivando,

de

maneira

ORIENTATIVA e PREVENTIVA, indicando pontos que, necessariamente,
devem ser tratados na alteração contratual, quanto aos limites do §1°,
do artigo 65 da Lei 8.666/93.
Em relação às alterações contratuais, os limites de 25% e 50%
não podem ser ultrapassados, tanto para acréscimos quanto para
supressões. Já quando as alterações ocorrerem consensualmente, não
há limites para as supressões, tanto qualitativas quanto quantitativas.
Como regra geral, o valor acumulado das supressões e o valor
acumulado dos acréscimos deverão ser considerados separadamente,
sem qualquer tipo de balanceamento entre eles, quando da
averiguação do limite legalmente permitido para as alterações
contratuais, incidente sobre o valor inicial do contrato.

A presente Orientação Técnica não tem o condão de esgotar
o assunto, todavia, visa o aprimoramento e coerência dos projetos e
orçamentos obras da Administração Pública estadual, de forma a
promover maior precisão e melhor planejamento, assegurando, por
conseguinte, a preservação do interesse público na correta execução
dos seus contratos de obras e serviços.
Importante destacar que, nos casos em que não fora
observada a legislação pertinente ao tema, e houve concessão de
aditivos baseados em acréscimos e decréscimos, de forma não isolada,
devem ser apuradas as responsabilidades daqueles que deram causa a
irregularidade, garantindo a ampla defesa e o contraditório em regular
processo administrativo.
Por fim, estas orientações não alteram o planejamento anual
de auditoria da Controladoria Geral do Estado, estabelecido para o
exercício 2015 para os contratos de obras e serviços de engenharia, que
seguem

em

curso,

sendo

priorizadas

aquelas

sinalizadas

Gerenciamento de Risco (Matriz de Risco e Materialidade).

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2015

do

V.Paralisação de obras
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 18/2015
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei nº 8.666/93(Lei de Licitações e Contratos) prevê no art.
78, incisos I a XVIII,elenca os motivos para a rescisão dos contratos
administrativos. Dentre esses motivos, consta a suspensão da execução
contratual, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, como transcrito abaixo:
Art. 78 - Constituem motivos para rescisão do
contrato:
[...]
XIV – a suspensão de sua execução, por ordem
escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas
e
contratualmente
imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras prevista,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação.
Subentende-se deste inciso que a suspensão é a paralisação
da execução do contrato, quer por ordem da Administração
(contratante), como geralmente ocorre, quer por outras circunstâncias
devido a ocorrências naturais ou não, sejam aqueles assim chamados
“casos fortuitos”ou fatores de “força maior”, quer, por fim, por
paralisação

por

parte

do

contratado,

administrativamente ou por força judicial.

que

poderá

ocorrer

Na legislação das licitações e dos contratos administrativos
não ocorre a descrição ou a definição de suspensão do contrato
administrativo e, não traz regramento algum, literal ou sistemático, que
para a suspensão exija a determinada circunstância característica, de
modo que,a paralisação do contrato, determinada ou consentida pela
contratante, pode perfeitamente enquadrar-se como suspensão, seja
de quem for a iniciativa suspensiva da execução.
Então, infere-se do inciso XIV, que em determinados casos,
pode ocorrer a paralisação dos contratos de obra ou serviços de
engenharia.
O art.8º da citada Lei, estabelece que “a execução das obras
e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos
seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução”. E
no parágrafo único desse artigo, preceitua:
Parágrafo único. É
proibido
o
retardamento
imotivado da execução de obra ou serviço, ou de
suas parcelas, se existente previsão orçamentária
para sua execução total, salvo insuficiência
financeira ou comprovado motivo de ordem
técnica, justificados em despacho circunstanciado
da autoridade a que se refere o art. 26 desta
Lei. (grifos nossos)
Logo, está previsto em Lei que pode ocorrer a paralisação dos
serviços pela ausência de recursos financeiros ou por comprovação
motivada

pela

ordem

técnica,

fundamentada

em

despacho

circunstanciado da autoridade competente.
Dos trabalhos de auditoria executados por esta Controladoria,
pode-se constatar que, na maioria das vezes, a Ordem de Paralisação
dos Serviços emitida pela Autoridade competente não é precedida ou

acompanhada da justificativa (motivos) que levou a emissão de tal Ato
administrativo.
De forma implícita, constata-se que a falta de recursos
financeiros próprios ou os atrasos na liberação dos recursos oriundos de
convênios com a União lideram os motivos para a Administração emitir
ordem de paralisação de obras e serviços de engenharia.
Outro

motivo

verificado

refere-se

às

adequações

ou

readequações de projetos de obras ou serviços, que pode deixar
dúvida quanto a justificativa da paralisação dos serviços, uma vez que
a Lei nº 8.666/93, prevê no art. 6º:
Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado
com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo
de execução [...].

Assim,

as

eventuais

falhas

detectadas

nos

projetos

demonstram que estes foram mal elaborados. Tal fato, acarreta para a
Administração prejuízos no processo de reparação do problema, que
normalmente leva a prorrogação do prazo para a conclusão do objeto,
e consequentemente, implica mais despesas à Contratante.
Mesmo que haja a previsão em lei para a paralisação de
obras ou serviços, a emissão da ordem de paralisação de serviços
economicamente não é benéfica à Administração. Os eventuais custos
incorridos à contratada gerados pela desmobilização de pessoal e

equipamentos e, posteriormente, a mobilização (quando do reinicio dos
serviços) levam ao pedido de indenização.
Outras despesas geradas à Administração referem-se à
responsabilização pela manutenção da vigilância do canteiro de obras
e,das eventuais depreciações da obra incidentes no período de
paralisação dos serviços.
Por conseguinte, para a apuração de tais custos, as datas do
início e do final da paralisação dos serviços são importantes.
Consequentemente, o registro da paralisação pela Administração
torna-se necessário.
Nesse aspecto, Marçal Justen Filho assevera que:
[...]
Para evitar dúvidas, a ordem de paralisação
deverá ser formalizada por escrito. Significa que
qualquer determinação verbal ou que não se
formalize em instrumento escrito e de
comprovada
autenticidade
deverá
ser
recusada pelo contratante.(JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 13ª ed., São Paulo:
ed. Dialética, 2009, p.822)

Quanto ao registro de paralisação dos serviços, o art. 26 da Lei
8.666/93 prevê:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17
e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade
superior, para ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição
para a eficácia dos atos. (grifos nossos)

Nesse rumo, orientamos a todos os Gestores dos Órgãos ou
Entidades da Administração Pública Estadual, que possuam contratos
de obras ou serviços de engenharia, quando da necessidade de
emissão de Ordem de Paralisação de Serviços, conforme previsto no
parágrafo único do artigo 8º da Lei nº 8.666/93, preceda de
JUSTIFICATIVA formalizada, a qual deve instruir os autos.
De posse da Ordem de Paralisação de Serviços (Vide modelo
Anexo 1), a Administração deve notificar à Contratada, para que esta
tome ciência o mais breve possível.
Nesse sentido, com objetivo de manter um dos princípios
essenciais da Administração Pública, a transparência, bem como para
se ter a eficácia, deve-se proceder a publicação do extrato da Ordem
de Paralisação dos serviços no Diário Oficial do Estado (DOE/MT) em até
05 (cinco) dias da emissão do ato, consoante o Art. 26, da Lei 8.666/93.
Por outro lado, a paralisação da obra ou serviços de
engenharia, por iniciativa da Contratada, não deve ocorrer por
qualquer motivo. Além daquele já previsto no inciso XIV, art. 78, a
própria Lei de Licitações e Contratos preconiza no inciso “V”, do referido
artigo, como motivo de rescisão contratual: “a paralisação da obra, do
serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração”.
Desse modo, a contratada somente deverá paralisar a obra
ou serviço de engenharia mediante justa causa, somando-se a isso, a
prévia comunicação à Administração.

Importante

asseverar

que

os

atrasos

nos

pagamentos

superiores a 90(noventa) dias consecutivos, a paralisação por iniciativa
da Contratada deve ocorrer mediante aviso prévio à Contratante,
como descrito no inciso XV do art. 78:
XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos
pagamentos
devidos
pela
Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo
em
caso
de
calamidade
pública,
grave
perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação.
Todavia, a ocorrência de qualquer paralisação por parte da
contratada que não seja acatada a justificativa formalizada à
Administração, ou na ausência dela, incorre em descumprimento
contratual, passando a contratada a responder pelo dano causado à
contratante, e estará sujeita às sanções administrativas, conforme prevê
os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.
Portanto, mesmo que haja a prévia comunicação da
Contratada à Administração, quanto à paralisação da obra ou serviços
de engenharia, esta deverá analisar o caso, e, se pertinente, emitir a
Ordem de Paralisação de serviços.
Uma vez emitida a Ordem de Paralisação, independente do
motivo, a execução dos serviços pela Contratada torna-se inapropriada
dentro do período considerado paralisado. Por analogia, torna-se
indevida a prática de realização de medição dos serviços, constando
período já determinado como paralisado.
Sendo assim, a medição deve se referir apenas ao período
anterior ao início determinado pela Ordem de Paralisação, e posterior à
emissão da Ordem de Reinício dos Serviços.

Consoante o § 5º, art. 79, da mencionada Lei, ocorrendo a
paralisação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado,
automaticamente, por igual tempo. Assim, havendo o período de
paralisação, a Administração deve providenciar o Termo Aditivo
contratual para restabelecer o prazo de execução do objeto, bem
como a alteração da vigência deste, que deverá manter a mesma
diferença temporal do prazo de conclusão do objeto.
O restabelecimento dos serviços deve ser registrado, mediante
Ordem de Reinício dos Serviços (vide modelo de Ordem de Reinício dos
serviços -Anexo 2), também emitido por autoridade competente,
devendo ser publicada no DOE/MT, na forma do art. 26 da Lei de
Licitações e Contratos.
Outro ponto importante nesse contexto, refere-se ao registro a
ser efetuado pela fiscalização do contrato no Diário de Obras, quanto a
paralisação dos serviços, indicando o motivo e o início da paralisação,
bem como da data de reinício destes.
Importante destacar que o ato da emissão da Ordem de
Paralisação de serviços não deve ser confundida com a suspensão
(paralisação) parcial ou total de serviços pelo fiscal da obra ou do
contrato (dependente do caso), fato este corriqueiro na realização dos
serviços de fiscalização, quando constatada a execução inadequada
de serviços no canteiro de obras ou de serviços realizados por empresas
subcontratadas não autorizadas pela Administração.
Nessas circunstancias, cabe a fiscalização o registro no Diário
de Obras dos fatos ocorridos, sem a necessidade de emissão de ordem
de paralisação aqui tratada, desde que seja determinado o prazo para
sanar a(s) irregularidade(s) constatadas.

Reforçamos a orientação quanto o atendimento à Resolução
Normativa nº 006/2008/TCE/MT, a qual determina que as informações
da execução dos contratos devam ser devidamente inseridas no
Sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
portanto, as informações quanto a Ordem de Paralisação e Ordem de
Reinício dos Serviços devem ser registradas nesse Sistema.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conduzimos

este

trabalho

objetivando,

de

maneira

ORIENTATIVA e PREVENTIVA, indicando pontos que, necessariamente,
devem ser tratados na alteração contratual, quanto à paralisação de
obras e serviços de engenharia de acordo com o artigo 78 da Lei
8.666/93.
Orientamos a todos os Gestores dos Órgãos ou Entidades da
Administração Pública Estadual, que possuem contratos de obras ou
serviços de engenharia, quando da necessidade de emissão de Ordem
de Paralisação de serviços, conforme previsto no parágrafo único do
artigo 8º da Lei nº 8.666/93, preceda de JUSTIFICATIVA formalizada, a
qual deve instruir os autos.
De posse da Ordem de Paralisação de serviços (vide modelo Anexo 1), a Administração deve notificar à Contratada, para que esta
tome ciência o mais breve possível.
Nesse sentido, com objetivo de manter a transparência, um
dos princípios essenciais da Administração Pública, bem como para se
ter a eficácia, deve-se proceder à publicação do extrato da Ordem de
Paralisação e de Reinício dos serviços no Diário Oficial do Estado
(DOE/MT) em até 05 (cinco) dias da emissão do ato, consoante o Art.
26, da Lei 8.666/93.

Importante salientar o registro a ser efetuado pela fiscalização
do contrato no Diário de Obras, quanto à paralisação dos serviços,
indicando o motivo e o início da paralisação, bem como da data de
reinício destes.
A paralisação de obra ou serviço de engenharia por iniciativa
da Contratada, só poderá ocorrer mediante justa causa e prévia
comunicação à Administração, conforme preconiza o art. 78, Lei nº
8.666/93.
A

ocorrência

de

qualquer

paralisação

por

parte

da

Contratada em que não seja acatada a justificativa formalizada à
Administração ou na ausência dela, incorre em descumprimento
contratual, passando a contratada a responder pelo dano causado à
contratante, e estará sujeita às sanções administrativas, conforme
artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.
A presente Orientação Técnica não tem o condão de esgotar
o assunto, todavia, visa à preservação do interesse público na correta
execução dos seus contratos de obras e serviços de engenharia.
Cuiabá-MT, 24 de julho de 2015

ANEXO 1
MODELO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº _____ Referente à execução da (descrever objeto), localizado (a) à (descrever
endereço).

1. REFERÊNCIA
1.1. Processo Licitatório nº xxx
1.2. Modalidade nº xxx/ano
1.3. Contrato nº xxx/ano
1.4. Valor do Contrato: R$ xxxxxxx (valor por extenso).
1.5. Contratada: xxxxx
1.6. Prazo Contratual Inicial: xxxx dias corridos.
1.7. Prazo Contratual Aditivado(se houver): xxx dias corridos.
1.8. Prazo Contratual Vigente: xxx dias corridos.
1.9. Número de dias decorridos do IC: xxx dias corridos.
1.10. Data de início da execução: xxxxxx
1.11. Data prevista de conclusão: xxxx
1.12. Fiscal/Gestor do Contrato: xxxx
1.13. Motivo da Paralisação: descrever o motivo sucintamente, ex.: ausência de recursos
financeiros oriundos de convênio.

Pela presente Ordem de Serviços, determinamos (quando solicitada por agente da
contratante) ou autorizamos (quando solicitada pela contratada) a Contratada supracitada a
paralisar os serviços, objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela
contratada desta ordem. O prazo de paralisação será de xxx (por extenso) dias corridos ou
por tempo indeterminado. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período.

Local, _____ de _____________de 20___.

______________________________________________
(nome da autoridade competente, cargo por extenso)

RECEBI, em ___de__________________de 20______
Contratada – nome, função, empresa

OBJETIVO DO REQUISITO: Registrar formalmente a paralisação.
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Representante da Contratante.
QUANDO PREENCHER: Quando autorizada ou determinada a paralisação.

ANEXO 2
MODELO DE ORDEM DE REINÍCIO DE SERVIÇOS

Nº _____ Referente à execução da (descrever objeto), localizado (a) à (descrever
endereço).
2. REFERÊNCIA
2.1. Processo Licitatório nº xxx
2.2. Modalidade nº xxx/ano
2.3. Contrato nº xxx/ano
2.4. Valor do Contrato: R$ xxxxxxx (valor por extenso).
2.5. Contratada: xxxx
2.6. Prazo Contratual Inicial: XXX dias corridos.
2.7. Prazo Contratual Aditivado(se houver): XXX dias corridos.
2.8. Prazo Contratual Vigente: XXX dias corridos.
2.9. Dias decorridos do contrato: XXX dias corridos.
2.10. Data de início da execução: xxx
2.11. Data prevista da conclusão: xxx
2.12. Ordem de Paralisação vinculada a esta ordem: xxxx
2.13. Número de dias paralisados: xxxxx
2.14. Fiscal/Gestor do Contrato: xxxx

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a Contratada supracitada
reiniciar os serviços, objeto do Contrato supracitado, em até 05 (cinco) dias a contar da
data de recebimento desta ordem pela contratada.

Local, _____ de _____________de 20___.

_______________________________________________________
(nome da autoridade competente, cargo por extenso)

RECEBI, em ___de__________________de 20______
Contratada – nome, função, empresa

OBJETIVO DO REQUISITO: Formalizar o reinício da execução da obra/dos serviços.
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Representante da Contratante.
QUANDO PREENCHER: Quando for reiniciado os serviços.
O Tempo estimado para o reinicio dos serviços dependerá da situação de cada obra ou serviço.

VI. Reajuste de preços
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 28/2015
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Reequilibrar, no sentido etimológico, significa “tornar a
equilibrar”, o que se pressupõe ter havido equilíbrio em momento
anterior.
Quando, em momento posterior, algum fator influenciou nas
condições

iniciais

do

pacto

contratual,

de

tal

forma

que

a

remuneração e os encargos não se mantiveram nas mesmas
condições, fica caracterizado que houve desequilíbrio econômicofinanceiro, que necessita reequilibrar-se, evitando-se a instabilidade do
sistema. Independentemente se tal fato resulta em prejuízo para a
contratada ou para a Administração.
Nos contratos administrativos pactuados, conservar o
equilíbrio econômico-financeiro implica manter a equivalência dos
encargos da contratada e a remuneração devida pelo contratante
durante a execução do contrato.
Deste modo, diz-se que um contrato administrativo está
equilibrado quando os fatores que atuam durante sua execução
formam um sistema em que se anulam e não permitem modificações
das condições iniciais.
Assim, no reequilíbrio o que se busca é manter inalterado o
que foi pactuado inicialmente. Portanto, não se procura verificar se o
pacto inicial era vantajoso ou não para a contratada ou para a
Administração. Ou seja, não se visa verificar se o contrato trazia lucro ou
prejuízo para uma das partes do contrato, mas sim manter as condições
inalteradas. Nesse sentido Marçal Justen Filho esclarece:
[...] não cabe investigar se a contratação é “equilibrada”, no
sentido de produzir lucros satisfatórios e adequados (...) o
equilíbrio que se cogita é puramente estipulativo. As partes

reputam que os encargos equivalem às vantagens, o que não
significa que, efetivamente, haja um equilíbrio econômico real,
material, de conteúdo. (Justen Filho, Marçal. Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos, 13ª ed., São Paulo:
Dialética, 2009, p. 747).

Destarte, se a empresa ao efetivar sua proposta, o faz com
um valor abaixo do necessário para a realização da obra, não trazendo
o lucro almejado, não poderá mais buscar o reequilíbrio material do
contrato, seja antes ou após a assinatura. Se após sagrar-se vencedora
da licitação e antes da assinatura, observa-se que o contrato não lhe
trará o lucro desejado, e assim, desistir de contratar com

a

Administração, a empresa será submetida às penalidades previstas em
lei, no edital do certame e no próprio contrato, além de perder a
garantia de manutenção da proposta, efetivada como condição para
participar da licitação.
A Constituição Federal prevê a aplicação do reequilíbrio
econômico-financeiro dos contratos administrativos no art. 37, inciso XXI:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência e,
também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. (g.n.).

Portanto,

de

modo

amplo,

a

expressão

reequilíbrio

econômico-financeiro indica o gênero, do qual são espécies o reajuste,
a atualização financeira, a correção monetária e a recomposição de
preços.

Já

conceituado

o

gênero

reequilíbrio

econômico-

financeiro, passemos ao estudo da espécie reajuste.
REAJUSTE DE PREÇOS
O prazo de execução do contrato, num ambiente
inflacionário, pode corroer os valores pactuados no início do ajuste.
Neste contexto, o reajustamento tem como principal
objetivo assegurar que os preços contratuais sejam compensados em
função das variações dos preços dos insumos (material, mão de obra e
equipamentos) que ocorrem em determinado período. Assim, podemos
conceituar reajuste como o instituto que visa à atualização do poder
aquisitivo da moeda em face da inflação.
Sendo a desvalorização inflacionária fato previsível e
ordinária, e o instituto do reajuste o remédio jurídico, a necessidade de
previsão contratual para obter reajuste do contrato é medida que se
impõe. Nessa esteira, Justen Filho, ao fazer a distinção entre
“recomposição, reajuste e atualização” esclarece que:
[...] reajuste de preços, é uma solução desenvolvida a partir da
prática contratual pátria. Convivendo em regime de
permanente inflação, verificou-se a impossibilidade e a
inconveniência da prática de preços nominais fixos. Com o
passar do tempo, generalizou-se à prática da indexação em
todos os campos. A indexação foi acompanhada também nas
contratações administrativas. A Administração passou a prever,
desde logo, a variação dos preços contratuais segundo a
variação de índices (predeterminados ou não). Essa prática é
identificada como “reajuste” de preços. Trata-se da alteração
dos preços para compensar (exclusivamente) os efeitos das
variações inflacionárias.

Destarte, a função da cláusula de reajuste visa evitar que o
contrato tenha, na fase de execução, a equação econômica rompida
decorrente da elevação dos custos dos insumos utilizados.
Assim, o instituto do reajuste é o mecanismo estabelecido
para preservar o conteúdo econômico-financeiro do ajuste por meio da
utilização de fórmulas atreladas a índices de custos dos insumos,
publicados com base em dados oficiais ou por instituições de
credibilidade, tais como o INCC (Índice Nacional de Preços da
Construção Civil) da Fundação Getúlio Vargas.
Dois aspectos relevantes devem ser acentuados em
relação a esse conceito:
a) Partindo do princípio de que a contratação, pelo setor público,
constitui um processo, do qual são etapas: o planejamento, a
licitação, a celebração do contrato e a execução do objeto
contratual, verifica-se que a questão do reajuste se coloca na
etapa do planejamento, escolhendo a cláusula que melhor reflita
à realidade do contrato e que, por conseguinte, deve ser prevista
no edital da licitação;
b) A adoção do critério de reajuste, por melhor que seja a escolha,
trata-se de tentativa de assegurar que a equação econômica do
contrato permaneça inalterada ao longo da sua vigência.
A Lei 8.666/93, que trata de Licitações e Contratos traz as
linhas para o reajuste do contrato:
Art. 40 O edital conterá no preâmbulo [...]
XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva
do custo de produção, admitida a adoção de índices
específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada
parcela; (g.n.).

A Lei Federal nº 10.192/2001, por sua vez, no art. 2º, admite a
possibilidade de reajuste nos contratos com prazo igual ou superior a um
ano:
Art. 2º. É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos
contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
(g.n.).

Assim, no que tange ao reajuste, as leis acima apontam no
sentido de que o edital deverá conter no mínimo:


Previsão ou não da adoção de reajuste (preços fixos ou
reajustáveis);



Previsto o reajuste: data-base, índice (específico ou setorial) e
periodicidade.

Previsão contratual do reajuste
O

ato

convocatório

deverá

informar

o

modo

da

apresentação dos preços, ou seja, se os preços são fixos ou reajustáveis.
Na prática observa-se a ocorrência de duas possibilidades:
 Contrato omisso;
 Contrato expresso.

Contrato omisso quanto ao reajuste
Não estando previsto a possibilidade de reajuste, o preço
estabelecido no contrato será fixo e irreajustável. Neste caso, presumese que a inflação do período está embutida no valor do contrato. Assim
comenta Diogenes Gasparini:
Embora, não seja pacífico, tem-se entendimento que o
reajustamento só é possível se previsto no edital ou no processo
de contratação direta, pois se assim não for entender-se-á o
contrato administrativo como irreajustável e que o contrato
embutiu no preço a inflação do período, até porque poderia
ter reclamado contra a omissão editalícia do índice de
reajustamento inflacionário. Se não o fez, é justo entender que
encontrou outro modo de se preservar contra a inflação. Por
esse mecanismo compensa-se, diz Marçal Justen Filho,
exclusivamente os efeitos das variações inflacionárias.
[Gasparini, Reajuste, revisão e repactuação. ILC – Informativo
de Licitações e Contratos, p. 416].

Problemas advêm nos casos em que o contrato é fixado por
prazo inferior a um ano, e sofre aditamento em função de acréscimos
de serviços, paralisações ou atrasos em que a Administração deu
causa, e que necessitam de ampliação do prazo contratual e,
consequentemente,

alteração

no

tratamento

quanto

ao

reajustamento.
Nesse caso, há doutrinadores que defendem ser pertinente
a aplicação do instituto jurídico do reajuste para repor o valor
contratual corroído pela inflação.
Deste modo, para o prazo da execução contratual inicial
inferior a um ano, com as alterações ocorridas ao ultrapassar um ano,
poderá haver a necessidade de promover o reequilíbrio econômicofinanceiro, e, por conseguinte, a aceitação das novas condições
pactuadas entre as partes, e neste caso pode-se sim promover
alterações no contrato, por meio de termo aditivo, com o fito de
contemplar o instituto do reajuste.

Assim, o contrato inicialmente omisso quanto à possibilidade
da concessão de reajuste, caracteriza-se como ausência de previsão,
mas não se cogita em proibição. Nas palavras de Marçal Justen Filho:
[...] a questão resolve-se pela consideração de que o particular
tem o direito de obter a recomposição da equação
econômico-financeira. Ainda que não esteja previsto
contratualmente o reajuste, deverá assegurar-se ao interessado
o direito ao reequilíbrio rompido em virtude de eventos
supervenientes imprevisíveis etc. Nesse sentido é que se pode
interpretar o Acórdão nº 376/1997 – 1ª Turma do TCU, em que se
reconheceu que a ausência de previsão de reajuste não
impedia sua prática. (Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos, 13ª ed., São Paulo:
Dialética, 2009, p. 761).

Salienta-se que a ausência de previsão contratual impede o
reajuste, porém, o Superior Tribunal de Justiça, entende que nada
proíbe que o contrato seja aditado, com o intento de contemplar o
reajuste.
A ausência de previsão contratual acerca de reajuste em
contrato administrativo, impede sua implementação. Todavia,
as partes podem aditar o contrato de modo a contemplar essa
condição. [STJ. REsp nº 730.568/SP; Rel. Min. Eliana Calmon. DJ,
26 set. 2007].

Contrato proibitivo quanto a reajuste
Visto que a corrosão do poder aquisitivo da moeda é fator
perfeitamente previsível, não há que se falar na teoria da imprevisão
quanto à inflação. Isso implica que o edital do certame licitatório e o
contrato deverão prever, expressamente, o critério a ser adotado de
reajuste.
Assim, caso se opte em não aplicar qualquer reajuste de
valor no objeto a ser contratado (preço fixo), este intento deverá estar
expresso.

Por

conseguinte,

havendo

o

fito

de

promover

o

reajustamento, esta exteriorização deverá caracterizar perfeitamente o
reajustamento.

O reajuste depende de que o contrato administrativo não
proíba tal hipótese (expresso), portanto, nos editais e contratos
administrativos em que há intenção de proibir o reajuste nos preços
pactuados, deve ser explicitado, “sem reajustamento de preços”.
Dessa forma, o contrato determina, expressamente, que
não será aplicado reajustamento de preços, e cumpre de maneira
explícita o determinado no ordenamento legal, isto é, prevê que não
haverá reajustamento dos preços. Aqui não se trata do caso de omissão
de reajuste, e sim de proibição de aplicação deste instituto.
Salienta-se que caso o licitante verifique que tal previsão
não seja plausível de ser estabelecida na contratação pretendida,
deverá

manifestar-se,

quando

da

publicação

do

edital,

pela

impugnação, sob o risco de perder a oportunidade de corrigir esta
falha e, consequentemente, arcar com o ônus de tal inconveniência.
Contrato com previsão de reajuste
Se os preços forem reajustáveis, o ato convocatório deve
informar as condições de implementação do instituto de reajustamento.
Orientação
Pelo exposto inicialmente, fica evidente que os editais e
contratos administrativos deveriam prever cláusulas de reajustamento,
mesmo nos casos em que o instituto não se aplica (prazo inferior a um
ano), buscando-se, por conseguinte, não deixar lacunas a respeito.
Assim, mesmo nos contratos com prazos de execução
inferiores a um ano, é preferível constar esta previsão, pois, caso ocorra
extrapolação do período de um ano na vigência do contrato, em
relação a data-base dos preços, já estará previsto as condições de
reajustamento.
Nesse sentido, a Corte Superior de Contas da União,
determinou:

Faça constar nos editais e nos respectivos contratos, ainda
quando o prazo de duração do ajuste for inferior a 12 (doze)
meses, cláusula que estabeleça o critério de reajustamento dos
preços, indicando expressamente no referido instrumento o
índice de reajuste contratual a ser adotado, nos termos do
disposto nos arts. 40, inc. XI, e 55, inc. III, da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 73/2010 – TCU – Plenário.

Definições mínimas do edital
O critério de reajuste deve ser definido pela Administração
em conformidade com a legislação vigente, adotando-se índices
dentre os disponibilizados por instituições oficiais. Quanto ao cálculo do
reajustamento de preços deve-se atentar para a data-base, conforme
institui a Lei 10.192/2001, art. 3º, §1º:
A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para
apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se
referir. (g.n.).

Acrescenta-se que a cláusula de reajuste deve estar
prevista na etapa do planejamento da contratação, escolhendo, na
oportunidade, a data-base a ser aplicada e a escolha do índice oficial
a ser utilizado.
Data-base
Quanto à definição da data-base para início da contagem
do prazo, verifica-se a existência de duas possibilidades:


Data limite para apresentação de proposta para a licitação; ou



Data do orçamento que fundamentou a proposta apresentada
pela licitante vencedora.

Assim, a Administração tem a discricionariedade de
escolher como data-base, a data da apresentação da proposta ou a

data do orçamento, bastando que esteja claramente estabelecido no
edital e no contrato, e que sejam observados os seguintes pontos:


Se for adotada a data-limite para a apresentação da proposta,
o reajuste será aplicável a partir do mesmo dia e mês do ano
seguinte;



Se for adotada a data do orçamento, o reajuste será aplicável a
partir do mesmo dia e mês do ano seguinte se o orçamento se
referir a um dia específico; do primeiro dia do mesmo mês do
ano seguinte caso o orçamento se refira a determinado mês.
Quanto à data-base, o tema já foi objeto de deliberação

pelo TCU, conforme o Acórdão TCU 1.707/2013 – Plenário:
9.2.1. Estabeleça já a partir dos editais de licitação e em seus
contratos, de forma clara, se a periodicidade dos reajustes terá
como base a data-limite para apresentação da proposta ou a
data do orçamento, observando-se o seguinte:
9.2.1.1. Se for adotada a data-limite para apresentação da
proposta, o reajuste será aplicável a partir do mesmo dia e mês
do ano seguinte;
9.2.1.2. Se for adotada a data do orçamento, o reajuste será
aplicável a partir do mesmo dia e mês do ano seguinte se o
orçamento se referir a um dia específico, ou do primeiro dia do
mesmo mês do ano seguinte caso o orçamento se refira a
determinado mês.
9.2.2. Para o reajustamento dos contratos, observe que a
contagem do período de um ano para a aplicação do
reajustamento deve ser feita a partir da data base completa,
na forma descrita no item 9.1.1., de modo a dar cumprimento
ao disposto na Lei nº 10.192/2001, em seus Arts. 2º e 3º, e na Lei
nº 8.666/93, em seu Art. 40, inciso XI. (g.n.).

Sabemos

que

a

Lei

8.666/1993,

que

trata

da

regulamentação geral das licitações e contratos administrativos,
abarca os aspectos legais da compra desde um único singelo produto,
ao mais complexo e dispendioso, tal como uma obra de engenharia de
alta complexidade.

Casos em que a data-base não coincide com as datas inicial ou final
da medição
Por ocasião do reajuste anual, não se pode admitir a
existência de serviços executados e não medidos. Nesse caso, a
emissão do boletim de medição ocorreria posteriormente à data do
reajuste, e consequentemente, haveria uma parcela dos serviços
medidos, que foram executados na vigência dos preços originais e, por
conseguinte, receberia, indevidamente, a incidência do reajuste.
É necessário efetuar a medição parcial dos serviços na data
de aniversário de modo a identificar, claramente, quais os serviços que
foram executados antes e depois da referida data. Somente os serviços
que forem realizados a partir desta data terão direito ao reajuste.

Em caso análogo ao exposto, o TCU determinou ao DNIT
que, sempre que fosse adotado (nos procedimentos licitatórios) como
data-base o critério “data de apresentação das propostas” para o
reajustamento de preços, realizasse medição parcial dos serviços,
exatamente na data do aniversário do contrato, visando identificar,
dentro do mês de referência da medição, os serviços que foram
executados antes do prazo de reajustamento, distinguindo-os daqueles
que, sendo realizados a partir desta data, sofreriam reajuste de preços.
Determina-se ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT que, sempre que adotar, em seus
procedimentos
licitatórios,
como
data-base
para
reajustamento de preços o critério “data de apresentação das

propostas”, realize medição parcial dos serviços, exatamente
na data de aniversário do contrato, visando identificar, dentro
do mês de referência da medição, os serviços que foram
executados antes do prazo de reajustamento, distinguindo-os
daqueles que, sendo realizados a partir desta data, sofrerão
reajuste de preços. Acórdão nº 2.324/2007. TCU-Plenário.

Importante

ressaltar que esse

problema não existiria

(aniversário da data base dentro do período da medição) se o termo
inicial (data base) fosse definido como a data do orçamento, pois nesse
caso o período do reajuste coincidiria com o início do período da
medição.
Contratos omissos em relação a data-base
Quanto

ao

momento

da

definição

do

equilíbrio

econômico-financeiro, Marçal Justen Filho ensina:
A equação econômico-financeira se delineia a partir da
elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se firma
no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a
proposta pela Administração, está consagrada a equação
econômico-financeira dela constante. A partir de então essa
equação está protegida e assegurada pelo direito.
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
13ª Ed. p. 747).

Portanto, caso o edital silencie quanto à possibilidade do
reajustamento do contrato, não determinando o marco inicial para a
concessão do reajuste, a data-base a ser considerada deverá ser a
data da apresentação da proposta.

Periodicidade
A Lei Federal nº 10.192/2001 fixou a data inicial para a
contagem do prazo como a da apresentação da proposta ou do
orçamento, proibindo os reajustes ou correções monetárias com
periodicidade inferior a um ano:

Art. 2. É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos
contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§1º. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§2º. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a
data em que a anterior revisão tiver ocorrido.
Art. 3. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou
corrigidos monetariamente de acordo com as disposições
desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº
8.666/93.
§1º. A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para
apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se
referir. (g.n.).

Observa-se que a Lei Federal nº 10.192/2001 veda o reajuste
contratual antes de 12 meses (periodicidade inferior a um ano), todavia,
não proíbe previsão de reajuste, em cláusula contratual, para situações
posteriores a este prazo.
De acordo com referida lei, são nulos de pleno direito
quaisquer expedientes que, na apuração do índice correspondente,
produzam

efeitos

financeiros

equivalentes

aos

reajustes

de

periodicidade inferior à anual.
E mais, para cada período haverá um único coeficiente de
reajuste atribuído para cada medição realizada nesse determinado
período.

Índices
A Lei Federal nº 10.192/2001, no art. 2º, estabeleceu os tipos
de índices a serem utilizados no cálculo dos reajustes dos contratos com
prazo igual ou superior a um ano:
Art. 2º. É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos
contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.

O reajuste de preços está vinculado a índice de preço
previamente definido no ato convocatório e no contrato.
O TCU determinou a adoção de medidas no sentido de que os
índices a serem utilizados para reajuste contratual sejam
expressamente identificados em todos os editais de licitação e
contratos que venham a ser publicados ou celebrados pela
Autarquia. Decisão nº 69/1998 – TCU – Plenário.

Quanto à alteração do índice de preço definido no
contrato,

a

jurisprudência

do

TCU

manifestou-se

quanto

a

impossibilidade da modificação dos índices de reajustes.
14. Alegam os responsáveis que pelo menos em dois desses
contratos (TT 196/2004-00 e 197/2004-00) o aço representa, na
estrutura de custos, percentual bem superior àquele constante
da composição do índice da FGV relativo a obras de arte
especiais e, portanto, tal índice não seria adequado para servir
de parâmetro para reajuste daqueles contratos.

15. Como o índice representa uma média da realidade de
diversas obras, na maioria dos casos ele não vai refletir
exatamente a variação dos custos de todos os itens que as
compõem. É possível, portanto, que a afirmação acima seja
verdadeira. É possível, também, que o desmembramento dos
itens, com a utilização de índices diferenciados de reajustes,
represente mais adequadamente a variação dos custos.
Entendo, entretanto, não ser possível fazer essa alteração nos
contratos em andamento. Eles foram oriundos de uma licitação
em que a regra vigente era a utilização dos atuais índices da
FGV, sem o desmembramento ora pretendido, e as propostas
foram apresentadas com base nessa realidade. Não consta
que sequer tenha havido contestação à utilização desses
índices à época da realização da licitação.
16. Em resumo, não é possível a modificação dos índices de
reajuste estabelecidos nos contratos em andamento. Acórdão
nº 1.364/2008. TCU – Plenário, rel. Min. Augusto Sherman
Cavalcanti.

Acrescenta-se que os preços contratuais podem ser
reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos
índices indicados no contrato.
Referente a índices, em particular ao INCC, estes são
divulgados mensalmente pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), e foram
concebidos com a finalidade de aferirem a evolução dos custos de
construção civil. São divulgados nas versões: INCC-M, INCC-DI e INCC10.
Apesar de usarem a mesma metodologia, há uma
pequena diferença entre eles que é a data de coleta de dados.
O INCC-DI conta com uma perspectiva mais exata dos
preços do mês de referência, uma vez que é calculado entre o primeiro
e último dia do mês, enquanto o INCC-M é calculado entre o dia 21 do
mês anterior e o dia 20 do mês de referência. O INCC-10 é mensurado
entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês de referência.
Quanto à divulgação dos índices estes ocorrem, em média,
10 (dez) dias após a coleta dos dados.

Fórmula de cálculo
O instrumento convocatório e, consequentemente, o
contrato, deverá conter, a equação matemática a ser utilizada para o
cálculo do reajustamento.
A título exemplificativo, a fórmula abaixo é a usualmente
utilizada nos reajustes.

A iniciativa e o encargo para o cálculo do reajustamento
deverá ocorrer por conta da contratada, cabendo ao órgão ou
entidade contratante a verificação do resultado obtido, e se houver
concordância, aplicar o reajustamento dos preços com fundamentos
nesses cálculos. Se equivocados, deverá ter o respectivo protocolo
devolvido paras as devidas correções apontadas pela Administração.
De acordo com a fórmula, ocorre a incidência da
aplicação do reajuste nos serviços medidos após 12 (doze) meses da
data-base estabelecida no contrato, assim, é possível que ocorra o
reajustamento de preços já na primeira medição da obra.

O próximo coeficiente de reajuste (período de 12 meses) só
poderá ser efetuado após doze meses em relação ao primeiro
aniversário, isto é, na data do aniversário do segundo ano.
Forma de pagamento dos reajustes
Visto que o reajustamento não caracteriza alteração
contratual, e o apostilamento é o procedimento da anotação ou
registro administrativo das modificações contratuais, que não alteram a
essência da avença ou que não modifiquem as bases contratuais, este
procedimento deverá ser adotado, dispensando a celebração de
aditamento.
Entretanto,

salienta-se

que

os

cálculos

devem

ser

demonstrados. O art. 65, §8º, da Lei Geral de Licitações e Contratos
dispõe:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
[...]
§8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste
de preços previsto no próprio contrato, as atualizações,
compensações ou penalizações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.

Os julgados do TCU apontam:
Formalizar, mediante simples apostilamento, as alterações de
valores decorrentes de reajustes previstos no próprio contrato,
em consonância com o art. 65, §8º, da Lei 8.666/93, evitando a
utilização de aditamentos contratuais para esse fim. Acórdão
nº 219/2004 – TCU – Plenário.

IRREGULARIDADES MAIS FREQUENTES NOS CASOS DE REAJUSTES
Visando evitar erros nos cálculos e pagamentos de
reajustes, orientamos ao fiscal do contrato quanto a algumas situações
particulares que são recorrentes nos achados em trabalhos anteriores
de auditoria, os quais estão abordados de forma sintética abaixo.

a) Concessão de reajustes com periodicidade inferior a 12 (doze)
meses.
Mesmo havendo previsão contratual, considera-se irregular esta
prática, visto que a legislação proíbe expressamente a concessão
de reajuste com periodicidade inferior a 12 meses. Portanto, caso
ocorra pagamentos de reajuste em prazo inferior a um ano, este
será caracterizado como superfaturamento.
b) Concessão de reajustes mensais a partir do lapso temporal de um
ano.
São casos em que são concedidos coeficientes de reajustes para
cada medição realizada.
Enquanto a legislação pátria estabelece periodicidade mínima
anual para a alteração do coeficiente de reajuste, aqui são
aplicados coeficientes de reajuste para cada medição. Assim, são
calculados, erroneamente, mensalmente o coeficiente entre a
data-base e a data da medição após o primeiro ano de aniversário
da

data-base.

Estes

casos

são

caracterizados

como

superfaturamento.

c) Concessão de reajuste nos casos em que o contrato prevê
expressamente o não pagamento de reajuste.

Visto não haver previsão contratual, também é caracterizado como
superfaturamento de medição.
d) Erros de cálculo (aritméticos) ou erros de bases de informações
(utilização de data-base diversa ao fixado na legislação e/ou
contrato), indexador diferente ao especificado no contrato, etc.
São os casos, por exemplo, onde são utilizadas datas-bases diversas
as estabelecidas em lei (data da assinatura do contrato ou da
ordem de serviço) ou mesmo o emprego da data-base não
determinado no contrato (utiliza-se a data do orçamento, enquanto
o contrato especificou a data de apresentação da proposta).
e) Usos de índices não oficiais ou não condizentes com o objeto em
execução.
Tem-se como exemplo, o uso de indicadores de variação dos
preços de combustível para reajustar os contratos de serviços de
terraplenagem, ou utilização de índices não autorizados por lei,
como por exemplo, salário mínimo.
f)

Medição dos serviços no mês de aniversário de reajuste.
São os casos em que a data-base de reajuste ocorre entre as datas
início e final da medição, e é aplicado um único índice de reajuste
para todos os serviços realizados na medição.
Assim, ocorrem serviços executados entre a data de início da
medição até a data-base do reajuste, onde é aplicado o mesmo
índice de correção dos serviços executados no lapso temporal entre
a data-base de reajuste até a data final da medição. Trata-se do
caso devidamente detalhado anteriormente no subtópico em que
a data-base não coincide com a data inicial ou final da medição.

g) Aplicação de um único índice de reajuste em contrato com serviços
com datas-bases diversas.

As datas-bases diversas são devidas nos casos de inclusão de novos
serviços (aditivos) incluídos após a assinatura do contrato, ou
quando no próprio orçamento inicial já houver diversas datas-bases
no orçamento.
Durante a execução do contrato, pode ocorrer inclusão de novos
serviços mediantes aditivos contratuais. Neste, surge a possibilidade
dos seguintes casos de aditivos de serviços:
 Serviços que constam na planilha orçamentária contratual
(acréscimo ou redução nas quantidades);
 Serviços que não constam na planilha orçamentária contratual,
mas constam em tabelas oficiais de preços adotados pela
Administração;
 Serviços

que

não

constam

na

planilha

orçamentária

contratual e nem nas tabelas oficiais de preços adotados pela
Administração.
No primeiro caso acima, pelo fato dos preços dos serviços já
estarem devidamente acordados no contrato, verifica-se que se
trata tão somente de variação quantitativa dos serviços, não
havendo maiores dificuldades. Já para os demais casos, há que se
tomar maiores cuidados.
Primeiramente,

deve-se

verificar

se

o

novo

serviço

está

contemplado nos sistemas oficiais de referências de custos. A
primeira fonte deve ser, obrigatoriamente, a fonte principal utilizada
na orçamentação da obra em estudo, e, subsidiariamente, nos
demais sistemas de referências governamentais.
Frisa-se que para estes novos serviços deve-se buscar, nos sistemas
de referência oficiais de custos, a mesma data-base do contrato.
Não havendo esta possibilidade, mas encontrando em data-base
diversa do adotado, deve-se fazer a deflação até a data-base
contratual.

Entretanto, verifica-se que em muitos casos o novo serviço não está
contemplado nos sistemas referenciais de custos, exigindo que os
preços dos novos serviços sejam obtidos diretamente por meio de
pesquisa de mercado, realizada em data diferente da data-base
do reajuste. Nesses casos, recomenda-se retroagir o preço do novo
serviço para a data-base do contrato, pelo mesmo índice de
reajuste contratual no período da pesquisa de preços.
Salienta-se que se busca manter uma única data-base para os
serviços contratados. Nos casos da inclusão de novos serviços devese observar também a manutenção do desconto global ofertado
pela contratada na ocasião da apresentação da proposta quando
da licitação.

h) Reajuste de serviços executados em atraso por culpa exclusiva da
contratada.

No decorrer da vigência do contrato de obras e serviços de
engenharia pode ocorrer atrasos na execução, nesse caso, a
responsabilização pelo atraso deve ser apurado, visto que há
consequências legais e contratuais, interferindo no cálculo do
reajuste das medições contratuais.
Deste modo, o próprio edital deve esclarecer que, se forem
ultrapassados os prazos, em consequência de culpa da contratada,
o reajustamento só será aplicado com índice correspondente ao
respectivo período de execução previsto no cronograma físicofinanceiro, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Por outro lado, no caso da contratada antecipar o cronograma,
deve ser previsto que o reajustamento somente será aplicado com
índice correspondente ao período de execução efetiva, conforme
planilha de medição.

Na concessão do reajuste de preços, deve-se atentar para as
seguintes situações no cumprimento do objeto contratual:


Atraso por culpa do contratado:
 Se houve aumento do índice, prevalece o vigente na data
em que deveria ter sido realizado o objeto;
 Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na
data em que for executado o objeto.



Antecipação:
 Prevalece o índice vigente na data em que for realizado o
objeto.

Assim, definidas as regras do edital, caso os atrasos ocorram por
conta da Contratada, não serão aceitos reajustamentos não

previstos, conforme se depreende do Acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
1. Tendo a parte autora concordado que o valor relativo à
obra seria fixo e não reajustável, não é admissível o pedido
de reajustamento da quantia previamente estabelecida.
2. A prorrogação de prazo para o término das obras não
ocorreu por culpa da Administração, pois tal pedido partiu
do próprio demandante.
O art. 57 da Lei nº 8.666/93 estabelece as hipóteses em que
se admite a prorrogação dos contratos e o reajuste dos
valores fixados, como forma de manter o equilíbrio
econômico-financeiro. A alegação de que adversidades
climáticas seriam a causa do atraso das obras não se
enquadra em nenhuma das situações previstas na norma
legal. Apelação improvida. [Brasil, Tribunal Regional Federal
(4.ª Região). APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.04.01.078680-0/RS,
Órgão julgador: Quarta Turma. Relator: Des. Sérgio Renato
Garcia. Brasília, 11 de jun. 2003. DJ. p. 746, 25 jun. 2003].

Mais, ocorrendo atraso atribuível ao contratado na execução das
obras ou serviços, o Decreto Federal nº 1.054/1994 dispõe que o
reajuste obedecerá às seguintes condições:


Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas
datas previstas para a realização

do

fornecimento

ou

execução da obra ou serviço;


Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas
datas em que o fornecimento, obra ou serviço for realizado ou
executado.

Obviamente, se houve uma prorrogação regular do contrato,
oriunda de fator alheio à vontade do contratado, exigindo a
reformulação do cronograma físico-financeiro da obra, prevalecerá
os índices vigentes nas novas datas previstas para a realização da
execução da obra ou serviço.
Em caso de atraso, o gestor deverá motivar o pagamento devido
do reajuste e apurar as causas, nos termos do Decreto nº 1.054/94 e
Acórdão nº 3.443/2012 TCU – Plenário.

O Decreto Federal nº 1.054/94 que regulamenta o reajuste de
preços nos contratos da Administração Federal no art. 6º dispõe:
Art. 6° Ocorrendo atraso atribuível ao contratado, antecipação
ou prorrogação na realização dos fornecimentos ou na
execução das obras ou serviços, o reajuste obedecerá as
seguintes condições:
[...]
1° A concessão do reajuste de acordo com o inciso I deste
artigo, não eximirá o contratado das penalidades contratuais.
2° A posterior recuperação do atraso não ensejará a
atualização dos índices no período em que ocorrer a mora.
3° A prorrogação de que trata o inciso III deste artigo,
subordina-se às disposições dos §§ 1° e 2° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993.

Nas situações de atrasos, no entanto, antes de aplicar o reajuste nas
parcelas remanescentes do contrato, necessário se faz avaliar as
razões da mora. Para esse caso, importa definir se o atraso ocorreu
por culpa da contratada, da Administração ou por motivos alheios
às duas partes. Isso porque, se a mora decorreu somente da
incapacidade da empresa de executar o ajustado no prazo
estipulado no cronograma não cabe reajuste das parcelas em
atraso, visto que o ônus pela mora deve recair em quem lhe deu
causa, no caso, a contratada.
Afinal, se o prazo fosse cumprido conforme estabelecido, as
parcelas em atraso não teriam sofrido qualquer reajuste. Nesse
sentido é o posicionamento do Tribunal de Contas da União,
conforme se verifica das manifestações abaixo transcritas, com os
pertinentes destaques:
Voto do Ministro-Relator no Acórdão nº 3.443/2012 – Plenário:
7. Sobre o pagamento irregular decorrente de sucessivas
dilações de prazo para a construção, o assunto merece
ponderações. A questão é recorrente nos contratos para
execução de obras públicas.
8. Em uma visão geral, constatada a impossibilidade de
término da obra no tempo avençado, deve-se proceder,
obrigatoriamente, uma avaliação objetiva das razões do
atraso. Existem, por lógica, três situações possíveis: a mora

ocorreu por razões alheias a qualquer das partes; por culpa da
contratada; ou por atos e omissões da própria Administração.
9. No último caso – o da concorrência do órgão contratante –,
o aditivo é devido, como também eventuais consequências
pecuniárias decorrentes do atraso, como os gastos com
administração local e manutenção do canteiro. Eventual
apuração de responsabilidades dos gestores é cabível,
principalmente quando a dilação for consequência de
negligência, imperícia ou imprudência dos gestores.
Igualmente, se a dilação for advinda de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis de consequências incalculáveis, sob a luz da teoria
da imprevisão, a alteração do contrato faz-se devida.
10. Outro caso são os atrasos ocorridos unicamente em
decorrência da incapacidade da contratada em cumprir o
prazo ajustado. Mesmo quando a má avaliação provenha do
projeto – e isso é recorrente –, se não existir modificação do
cenário inicialmente pactuado, a empresa não faz jus à revisão
do valor contratado; e nem, imediatamente, à dilação do
prazo. O fato não encontra enquadramento nos ditames do
art. 65 da Lei 8.666/93. Não houve situação imprevista ou
agressão às das condições primeiramente avençadas que
motivem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conduzimos

este

trabalho

objetivando,

de

maneira

ORIENTATIVA e PREVENTIVA, indicando pontos que, necessariamente,
devem ser tratados quando da elaboração de editais e processos de
pagamentos de reajustes de medições de obras e serviços de
engenharia.
A presente Orientação Técnica visa ao aprimoramento dos
atos administrativos e o melhor planejamento, assegurando, por
conseguinte, a preservação do interesse público na correta execução
dos seus contratos de obras e serviços de engenharia.

Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2015

Exemplos de Cálculos de Reajustamento
Dados a serem utilizados nos estudos dos Casos 1, 2 e 3 do reajustamento de preços de
medições de obras de engenharia.


Objeto: obra da construção da edificação, Cuiabá-MT.



Datas Relevantes do processo licitatório e contrato


Data do Orçamento ......................... :

Fevereiro/2012 – SINAPI



Data Apresentação da Proposta ....... :

01/07/2012



Data Assinatura do Contrato ............ :

07/08/2012



Data da Ordem de Serviço ............... :

17/08/2012



Valor Contratual ........................................ :



Prazos Contratuais:
 De Execução ................................. :
 De Vigência ................................... :



R$ 22.000.000,00
30 meses
34 meses

Resumo das Medições realizadas nesta obra:
Medição
N.º

Período de Execução

(A )

(B)

Data
Medição

Valor
Pagamento

Medição
(E)

(C )

(D )

1ª Medição

20/08/12

-

31/08/12

08/09/12

23/09/12

50.000,00

2ª Medição

01/09/12

-

30/09/12

09/10/12

26/10/12

500.000,00

3ª Medição

01/10/12

-

31/10/12

10/11/12

29/11/12

800.000,00

4ª Medição

01/11/12

-

30/11/12

11/12/12

01/01/13

950.000,00

5ª Medição

01/12/12

-

31/12/12

12/01/13

04/02/13

1.000.000,00

6ª Medição

01/01/13

-

31/01/13

13/02/13

10/03/13

800.000,00

7ª Medição

01/02/13

-

28/02/13

07/03/13

22/03/13

750.000,00

8ª Medição

01/03/13

-

31/03/13

08/04/13

25/04/13

900.000,00

9ª Medição

01/04/13

-

30/04/13

09/05/13

28/05/13

600.000,00

10ª Medição

01/05/13

-

31/05/13

10/06/13

27/06/13

500.000,00

11ª Medição

01/06/13

-

30/06/13

11/07/13

30/07/13

700.000,00

12ª Medição

01/07/13

-

31/07/13

12/08/13

02/09/13

800.000,00

13ª Medição

01/08/13

-

31/08/13

08/09/13

26/09/13

800.000,00

14ª Medição

01/09/13

-

30/09/13

09/10/13

29/10/13

700.000,00

15ª Medição

01/10/13

-

31/10/13

10/11/13

02/12/13

600.000,00

16ª Medição

01/11/13

-

30/11/13

11/12/13

30/12/13

900.000,00

17ª Medição

01/12/13

-

31/12/13

12/01/14

02/02/14

750.000,00

18ª Medição

01/01/14

-

31/01/14

13/02/14

08/03/14

600.000,00

19ª Medição

01/02/14

-

28/02/14

07/03/14

21/03/14

700.000,00

20ª Medição

01/03/14

-

31/03/14

08/04/14

24/04/14

900.000,00

21ª Medição

01/04/14

-

30/04/14

09/05/14

27/05/14

600.000,00

22ª Medição

01/05/14

-

31/05/14

10/06/14

30/06/14

700.000,00

23ª Medição

01/06/14

-

30/06/14

11/07/14

02/08/14

800.000,00

24ª Medição

01/07/14

-

31/07/14

12/08/14

05/09/14

700.000,00

25ª Medição

01/08/14

-

31/08/14

08/09/14

24/09/14

700.000,00

26ª Medição

01/09/14

-

30/09/14

09/10/14

27/10/14

900.000,00

27ª Medição

01/10/14

-

31/10/14

10/11/14

30/11/14

700.000,00

28ª Medição

01/11/14

-

30/11/14

11/12/14

29/12/14

700.000,00

29ª Medição

01/12/14

-

31/12/14

12/01/15

01/02/15

900.000,00

30ª Medição

01/01/15

-

31/01/15

11/02/15

03/03/15

1.000.000,00
22.000.000,00
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Estudo de Caso nº 01


Dados Contratuais informado acima, com as seguintes informações complementares
para o cálculo dos valores dos reajustes das medições:
 Data-base a ser considerada ......... :

Data do Orçamento

 Índice a ser aplicado ..................... :

INCC-DI

 Periodicidade ................................ :

Anual

Memória de Cálculo:
INCC-DI
Mês

Índice

janeiro/2012
fevereiro/2012
março/2012
abril/2012
maio/2012
junho/2012
julho/2012
agosto/2012
setembro/2012
outubro/2012
novembro/2012
dezembro/2012
janeiro/2013
fevereiro/2013
março/2013
abril/2013
maio/2013
junho/2013
julho/2013
agosto/2013
setembro/2013
outubro/2013
novembro/2013
dezembro/2013
janeiro/2014
fevereiro/2014
março/2014
abril/2014
maio/2014
junho/2014
julho/2014
agosto/2014
setembro/2014
outubro/2014
novembro/2014
dezembro/2014

492,106
493,584
496,079
499,791
509,184
512,903
516,318
517,657
518,816
519,907
521,638
522,474
525,850
529,029
531,691
535,601
547,655
553,948
556,600
558,340
560,767
562,241
564,201
564,765
569,720
571,577
573,156
578,224
590,099
594,013
598,441
598,898
599,823
600,865
603,524
604,026

No mês
0,89
0,30
0,51
0,75
1,88
0,73
0,67
0,26
0,22
0,21
0,33
0,16
0,65
0,60
0,50
0,74
2,25
1,15
0,48
0,31
0,43
0,26
0,35
0,10
0,88
0,33
0,28
0,88
2,05
0,66
0,75
0,08
0,15
0,17
0,44
0,08

Variação (%)
No ano
0,89
1,20
1,71
2,47
4,39
5,16
5,86
6,13
6,37
6,59
6,95
7,12
0,65
1,25
1,76
2,51
4,82
6,02
6,53
6,86
7,33
7,61
7,99
8,09
0,88
1,21
1,49
2,38
4,49
5,18
5,96
6,04
6,21
6,39
6,86
6,95
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12 meses
8,01
8,02
8,10
7,77
6,66
7,04
7,27
7,41
7,49
7,47
7,06
7,12
6,86
7,18
7,18
7,16
7,56
8,00
7,80
7,86
8,09
8,14
8,16
8,09
8,34
8,04
7,80
7,96
7,75
7,23
7,52
7,26
6,96
6,87
6,97
6,95

Data-base Contratual: Data do Orçamento


Orçamento: SINAPI Fev/2012.
Conforme Acórdão n.º 1.707/2013 – TCU – Plenário, se o orçamento foi silente quanto
a data do orçamento, o reajuste será aplicável a partir do “primeiro dia do mesmo mês do
ano seguinte caso o orçamento se refira a determinado mês”, assim a data-base contratual a
ser adotada será: 01/02/2012.

Da conjunção das informações (Data-Base: 01/02/12 e Índice: INCC-DI), temos:


I0 Fevereiro/2012 = 493,584



I1 Fevereiro/2013 = 529,029



I2 Fevereiro/2014 = 571,577

Aplicando a fórmula de reajustamento dos preços abaixo:

Obtêm-se o coeficiente de reajustamento por períodos, conforme tabela abaixo:
ID

Período do Reajuste

Índice

Coef. K

Inicial

Final

Io

Ii

0

01/02/12

31/01/13

493,584

493,584

0,000000

1

01/02/13

31/01/14

493,584

529,029

0,071811

2

01/02/14

31/01/15

493,584

571,577

0,158013

Por conseguinte, é possível obter os valores dos reajustes das medições realizadas, consoantes
encontram-se apresentadas na tabela abaixo, cujo somatório dos pagamentos de reajustes dos
preços das medições totalizaram R$ 2.087.095,50.
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Medição
N.º

Período de Execução

(A )

(B)

Reajuste

Valor
Medição

Coeficiente

Valor

(C )

(D )

(E)

1ª Medição

20/08/12

-

31/08/12

50.000,00

0,000000

0,00

2ª Medição

01/09/12

-

30/09/12

500.000,00

0,000000

0,00

3ª Medição

01/10/12

-

31/10/12

800.000,00

0,000000

0,00

4ª Medição

01/11/12

-

30/11/12

950.000,00

0,000000

0,00

5ª Medição

01/12/12

-

31/12/12

1.000.000,00

0,000000

0,00

6ª Medição

01/01/13

-

31/01/13

800.000,00

0,000000

0,00

7ª Medição

01/02/13

-

28/02/13

750.000,00

0,071811

53.858,25

8ª Medição

01/03/13

-

31/03/13

900.000,00

0,071811

64.629,90

9ª Medição

01/04/13

-

30/04/13

600.000,00

0,071811

43.086,60

10ª Medição

01/05/13

-

31/05/13

500.000,00

0,071811

35.905,50

11ª Medição

01/06/13

-

30/06/13

700.000,00

0,071811

50.267,70

12ª Medição

01/07/13

-

31/07/13

800.000,00

0,071811

57.448,80

13ª Medição

01/08/13

-

31/08/13

800.000,00

0,071811

57.448,80

14ª Medição

01/09/13

-

30/09/13

700.000,00

0,071811

50.267,70

15ª Medição

01/10/13

-

31/10/13

600.000,00

0,071811

43.086,60

16ª Medição

01/11/13

-

30/11/13

900.000,00

0,071811

64.629,90

17ª Medição

01/12/13

-

31/12/13

750.000,00

0,071811

53.858,25

18ª Medição

01/01/14

-

31/01/14

600.000,00

0,071811

43.086,60

19ª Medição

01/02/14

-

28/02/14

700.000,00

0,158013

110.609,10

20ª Medição

01/03/14

-

31/03/14

900.000,00

0,158013

142.211,70

21ª Medição

01/04/14

-

30/04/14

600.000,00

0,158013

94.807,80

22ª Medição

01/05/14

-

31/05/14

700.000,00

0,158013

110.609,10

23ª Medição

01/06/14

-

30/06/14

800.000,00

0,158013

126.410,40

24ª Medição

01/07/14

-

31/07/14

700.000,00

0,158013

110.609,10

25ª Medição

01/08/14

-

31/08/14

700.000,00

0,158013

110.609,10

26ª Medição

01/09/14

-

30/09/14

900.000,00

0,158013

142.211,70

27ª Medição

01/10/14

-

31/10/14

700.000,00

0,158013

110.609,10

28ª Medição

01/11/14

-

30/11/14

700.000,00

0,158013

110.609,10

29ª Medição

01/12/14

-

31/12/14

900.000,00

0,158013

142.211,70

30ª Medição

01/01/15

-

31/01/15

1.000.000,00

0,158013

22.000.000,00
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158.013,00
2.087.095,50

Estudo de Caso nº 02


Dados Contratuais ref. a reajuste
 Data-base a ser considerada ......... :

Apresentação da Proposta (01/07/12)

 Índice a ser aplicado ..................... :

INCC-DI

 Periodicidade ................................ :

Anual

Memória de Cálculo:
INCC-DI
Mês

Índice

janeiro/2012
fevereiro/2012
março/2012
abril/2012
maio/2012
junho/2012
julho/2012
agosto/2012
setembro/2012
outubro/2012
novembro/2012
dezembro/2012
janeiro/2013
fevereiro/2013
março/2013
abril/2013
maio/2013
junho/2013
julho/2013
agosto/2013
setembro/2013
outubro/2013
novembro/2013
dezembro/2013
janeiro/2014
fevereiro/2014
março/2014
abril/2014
maio/2014
junho/2014
julho/2014
agosto/2014
setembro/2014
outubro/2014
novembro/2014
dezembro/2014

492,106
493,584
496,079
499,791
509,184
512,903
516,318
517,657
518,816
519,907
521,638
522,474
525,850
529,029
531,691
535,601
547,655
553,948
556,600
558,340
560,767
562,241
564,201
564,765
569,720
571,577
573,156
578,224
590,099
594,013
598,441
598,898
599,823
600,865
603,524
604,026

No mês
0,89
0,30
0,51
0,75
1,88
0,73
0,67
0,26
0,22
0,21
0,33
0,16
0,65
0,60
0,50
0,74
2,25
1,15
0,48
0,31
0,43
0,26
0,35
0,10
0,88
0,33
0,28
0,88
2,05
0,66
0,75
0,08
0,15
0,17
0,44
0,08

Variação (%)
No ano
0,89
1,20
1,71
2,47
4,39
5,16
5,86
6,13
6,37
6,59
6,95
7,12
0,65
1,25
1,76
2,51
4,82
6,02
6,53
6,86
7,33
7,61
7,99
8,09
0,88
1,21
1,49
2,38
4,49
5,18
5,96
6,04
6,21
6,39
6,86
6,95
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12 meses
8,01
8,02
8,10
7,77
6,66
7,04
7,27
7,41
7,49
7,47
7,06
7,12
6,86
7,18
7,18
7,16
7,56
8,00
7,80
7,86
8,09
8,14
8,16
8,09
8,34
8,04
7,80
7,96
7,75
7,23
7,52
7,26
6,96
6,87
6,97
6,95

Data-base Contratual: Apresentação da Proposta (01/07/2012)
Da conjunção das informações (Data-Base: 01/07/12 e Índice: INCC-DI), verifica-se:


I0 Julho/2012 = 516,318



I1 Julho/2013 = 556,600



I2 Julho/2014 = 598,441

Aplicando a fórmula de reajustamento dos preços abaixo:

Obtêm-se o coeficiente de reajustamento por períodos, conforme tabela abaixo:
ID

Período do Reajuste

Índice

Coef. K

Inicial

Final

Io

Ii

0

01/07/12

30/06/13

516,318

516,318

0,000000

1

01/07/13

30/06/14

516,318

556,600

0,078017

2

01/07/14

30/06/15

516,318

598,441

0,159055

Por conseguinte, é possível obter os valores dos reajustes das medições realizadas, consoantes
encontram-se apresentadas na tabela abaixo, cujo somatório dos pagamentos de reajustes dos
preços das medições totalizaram R$ 1.581.158,45.
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Medição
N.º

Período de Execução

(A )

(B)

Reajuste

Valor
Medição

Coeficiente

Valor

(C )

(D )

(E)

1ª Medição

20/08/12

-

31/08/12

50.000,00

0,000000

0,00

2ª Medição

01/09/12

-

30/09/12

500.000,00

0,000000

0,00

3ª Medição

01/10/12

-

31/10/12

800.000,00

0,000000

0,00

4ª Medição

01/11/12

-

30/11/12

950.000,00

0,000000

0,00

5ª Medição

01/12/12

-

31/12/12

1.000.000,00

0,000000

0,00

6ª Medição

01/01/13

-

31/01/13

800.000,00

0,000000

0,00

7ª Medição

01/02/13

-

28/02/13

750.000,00

0,000000

0,00

8ª Medição

01/03/13

-

31/03/13

900.000,00

0,000000

0,00

9ª Medição

01/04/13

-

30/04/13

600.000,00

0,000000

0,00

10ª Medição

01/05/13

-

31/05/13

500.000,00

0,000000

0,00

11ª Medição

01/06/13

-

30/06/13

700.000,00

0,000000

0,00

12ª Medição

01/07/13

-

31/07/13

800.000,00

0,078017

62.413,60

13ª Medição

01/08/13

-

31/08/13

800.000,00

0,078017

62.413,60

14ª Medição

01/09/13

-

30/09/13

700.000,00

0,078017

54.611,90

15ª Medição

01/10/13

-

31/10/13

600.000,00

0,078017

46.810,20

16ª Medição

01/11/13

-

30/11/13

900.000,00

0,078017

70.215,30

17ª Medição

01/12/13

-

31/12/13

750.000,00

0,078017

58.512,75

18ª Medição

01/01/14

-

31/01/14

600.000,00

0,078017

46.810,20

19ª Medição

01/02/14

-

28/02/14

700.000,00

0,078017

54.611,90

20ª Medição

01/03/14

-

31/03/14

900.000,00

0,078017

70.215,30

21ª Medição

01/04/14

-

30/04/14

600.000,00

0,078017

46.810,20

22ª Medição

01/05/14

-

31/05/14

700.000,00

0,078017

54.611,90

23ª Medição

01/06/14

-

30/06/14

800.000,00

0,078017

62.413,60

24ª Medição

01/07/14

-

31/07/14

700.000,00

0,159055

111.338,50

25ª Medição

01/08/14

-

31/08/14

700.000,00

0,159055

111.338,50

26ª Medição

01/09/14

-

30/09/14

900.000,00

0,159055

143.149,50

27ª Medição

01/10/14

-

31/10/14

700.000,00

0,159055

111.338,50

28ª Medição

01/11/14

-

30/11/14

700.000,00

0,159055

111.338,50

29ª Medição

01/12/14

-

31/12/14

900.000,00

0,159055

143.149,50

30ª Medição

01/01/15

-

31/01/15

1.000.000,00

0,159055

22.000.000,00
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159.055,00
1.581.158,45

Estudo de Caso nº 03
No estudo deste caso, considerar 17/07/2012 como a data da Apresentação da Proposta.


Dados Contratuais ref. a reajuste:


Apresentação da Proposta ............... :

17/07/2012 (Considerando nova data)



Data-base a ser considerada ............ :

Apresentação da Proposta



Índice a ser aplicado ........................ :

INCC-DI



Periodicidade................................... :

Anual

Informações adicionais referente a 12ª e 24ª Medição:


12ª Medição


1ª Parte da Medição (Período: 01 a 16/07/2013). Valor Medido/Executado pela
Supervisora/Fiscal/Contratada referente aos serviços executados neste período:



R$ 425.000,00
2ª Parte da Medição (Período: 17 a 31/07/2013). Valor Medido/Executado pela
Supervisora/Fiscal/Contratada referente aos serviços executados neste período:
R$ 375.000,00




Total da Medição no Mês (12ª Medição): R$ 800.000,00

24ª Medição


1ª Parte da Medição (Período: 01 a 16/07/2014). Valor Medido/Executado
pela Supervisora/Fiscal/Contratada referente aos serviços executados
neste período: R$ 365.000,00



2ª Parte da Medição (Período: 17 a 31/07/2014). Valor Medido/Executado
pela Supervisora/Fiscal/Contratada referente aos serviços executados
neste período: R$ 335.000,00



Total da Medição no Mês (24ª Medição): R$ 700.000,00

Memória de Cálculo:
Data-base Contratual: Apresentação da Proposta (17/07/2012 – Nova Data-Base para o
estudo do Caso)
Da conjunção das informações (Data-Base: 01/02/12 e Índice: INCC-DI), verifica-se:


I0 Julho/2012 = 516,318



I1 Julho/2013 = 556,600



I2 Julho/2014 = 598,441
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Aplicando a fórmula de reajustamento dos preços abaixo:

INCC-DI
Mês

Índice

janeiro/2012
fevereiro/2012
março/2012
abril/2012
maio/2012
junho/2012
julho/2012
agosto/2012
setembro/2012
outubro/2012
novembro/2012
dezembro/2012
janeiro/2013
fevereiro/2013
março/2013
abril/2013
maio/2013
junho/2013
julho/2013
agosto/2013
setembro/2013
outubro/2013
novembro/2013
dezembro/2013
janeiro/2014
fevereiro/2014
março/2014
abril/2014
maio/2014
junho/2014
julho/2014
agosto/2014
setembro/2014
outubro/2014
novembro/2014
dezembro/2014

492,106
493,584
496,079
499,791
509,184
512,903
516,318
517,657
518,816
519,907
521,638
522,474
525,850
529,029
531,691
535,601
547,655
553,948
556,600
558,340
560,767
562,241
564,201
564,765
569,720
571,577
573,156
578,224
590,099
594,013
598,441
598,898
599,823
600,865
603,524
604,026

No mês
0,89
0,30
0,51
0,75
1,88
0,73
0,67
0,26
0,22
0,21
0,33
0,16
0,65
0,60
0,50
0,74
2,25
1,15
0,48
0,31
0,43
0,26
0,35
0,10
0,88
0,33
0,28
0,88
2,05
0,66
0,75
0,08
0,15
0,17
0,44
0,08

Variação (%)
No ano
0,89
1,20
1,71
2,47
4,39
5,16
5,86
6,13
6,37
6,59
6,95
7,12
0,65
1,25
1,76
2,51
4,82
6,02
6,53
6,86
7,33
7,61
7,99
8,09
0,88
1,21
1,49
2,38
4,49
5,18
5,96
6,04
6,21
6,39
6,86
6,95
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12 meses
8,01
8,02
8,10
7,77
6,66
7,04
7,27
7,41
7,49
7,47
7,06
7,12
6,86
7,18
7,18
7,16
7,56
8,00
7,80
7,86
8,09
8,14
8,16
8,09
8,34
8,04
7,80
7,96
7,75
7,23
7,52
7,26
6,96
6,87
6,97
6,95

Obtêm-se o coeficiente de reajustamento por períodos, conforme tabela abaixo:
Período do Reajuste

ID

Índice

Coef. K

Inicial

Final

Io

Ii

0

17/07/12

16/07/13

516,318

516,318

0,000000

1

17/07/13

16/07/14

516,318

556,600

0,078017

2

17/07/14

16/07/15

516,318

598,441

0,159055

Verifica-se, neste caso, que os valores dos reajustes a serem aplicados às medições realizadas
serão iguais aos do Caso 02, com exceções das medições nos meses de aniversários da database (17/07/XX), que nestes casos são as Medições de número 12ª (01 a 31/07/13) e 24ª (01 a
31/07/14), as quais possuem a particularidade de exigir a apuração de duas medições, uma
para cada coeficiente de reajuste, em um único mês de medição.


12ª Medição
 1ª Parte da Medição: 01 a 16/07/2013




aos serviços executados neste período .......... :

R$ 425.000,00



Coeficiente de reajuste do período ................ :

K0 = 0,000000



Valor do Reajuste no período (K0 x Valor) ....... :

R$ 0,00

2ª Parte da Medição: 17 a 31/07/2013





Valor Medido/Executado pela Supervisora/Fiscal/Contratada referente

Valor Medido/Executado pela Supervisora/Fiscal/Contratada referente
aos serviços executados neste período .......... :

R$ 375.000,00



Coeficiente de reajuste do período ................ :

K1 = 0,078017



Valor do Reajuste no período (K1 x Valor) ....... :

R$ 29.256,38

Total do Reajuste (12ª Medição) .............................. :

R$ 29.256,38

24ª Medição




1ª Parte da Medição: 01 a 16/07/2014


Valor Medido/Executado pela Supervisora/Fiscal/Contratada referente



aos serviços executados neste período .......... :
Coeficiente de reajuste do período ................ :

R$ 365.000,00
K1 = 0,078017



Valor do Reajuste no período (K1 x Valor) ....... :

R$ 28.476,21

2ª Parte da Medição: 17 a 31/07/2014




Valor Medido/Executado pela Supervisora/Fiscal/Contratada referente
aos serviços executados neste período .......... :

R$ 335.000,00



Coeficiente de reajuste do período ................ :

K2 = 0,159055



Valor do Reajuste no período (K2 x Valor) ....... :

R$ 53.283,43

Total do Reajuste (24ª Medição) .............................. :

R$ 81.759,63
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O cálculo dos reajustes das demais medições não são afetadas pela alteração da data
de Apresentação da Proposta (de 01/07/12 para 17/07/12).

Por conseguinte, é possível obter os valores dos reajustes das medições realizadas, consoantes
encontram-se apresentadas na tabela abaixo, cujo somatório dos pagamentos de reajustes dos
preços das medições totalizaram R$ 1.518.422,36.

Medição
N.º

Período de Execução

(A )

(B)

Reajuste

Valor
Medição

Coeficiente

Valor

(C )

(D )

(E)

1ª Medição

20/08/12

-

31/08/12

50.000,00

0,000000

0,00

2ª Medição

01/09/12

-

30/09/12

500.000,00

0,000000

0,00

3ª Medição

01/10/12

-

31/10/12

800.000,00

0,000000

0,00

4ª Medição

01/11/12

-

30/11/12

950.000,00

0,000000

0,00

5ª Medição

01/12/12

-

31/12/12

1.000.000,00

0,000000

0,00

6ª Medição

01/01/13

-

31/01/13

800.000,00

0,000000

0,00

7ª Medição

01/02/13

-

28/02/13

750.000,00

0,000000

0,00

8ª Medição

01/03/13

-

31/03/13

900.000,00

0,000000

0,00

9ª Medição

01/04/13

-

30/04/13

600.000,00

0,000000

0,00

10ª Medição

01/05/13

-

31/05/13

500.000,00

0,000000

0,00

11ª Medição

01/06/13

-

30/06/13

700.000,00

0,000000

0,00

12ª Medição

01/07/13

-

31/07/13

800.000,00

0,000000/0,078017

29.256,38

13ª Medição

01/08/13

-

31/08/13

800.000,00

0,078017

62.413,60

14ª Medição

01/09/13

-

30/09/13

700.000,00

0,078017

54.611,90

15ª Medição

01/10/13

-

31/10/13

600.000,00

0,078017

46.810,20

16ª Medição

01/11/13

-

30/11/13

900.000,00

0,078017

70.215,30

17ª Medição

01/12/13

-

31/12/13

750.000,00

0,078017

58.512,75

18ª Medição

01/01/14

-

31/01/14

600.000,00

0,078017

46.810,20

19ª Medição

01/02/14

-

28/02/14

700.000,00

0,078017

54.611,90

20ª Medição

01/03/14

-

31/03/14

900.000,00

0,078017

70.215,30

21ª Medição

01/04/14

-

30/04/14

600.000,00

0,078017

46.810,20

22ª Medição

01/05/14

-

31/05/14

700.000,00

0,078017

54.611,90

23ª Medição

01/06/14

-

30/06/14

800.000,00

0,078017

62.413,60

24ª Medição

01/07/14

-

31/07/14

700.000,00

0,078017/0,159055

81.759,63

25ª Medição

01/08/14

-

31/08/14

700.000,00

0,159055

111.338,50

26ª Medição

01/09/14

-

30/09/14

900.000,00

0,159055

143.149,50

27ª Medição

01/10/14

-

31/10/14

700.000,00

0,159055

111.338,50

28ª Medição

01/11/14

-

30/11/14

700.000,00

0,159055

111.338,50

29ª Medição

01/12/14

-

31/12/14

900.000,00

0,159055

143.149,50

30ª Medição

01/01/15

-

31/01/15

1.000.000,00

0,159055

22.000.000,00
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159.055,00
1.518.422,36

Estudo de Caso nº 04


Obra Rodoviária



Dados Contratuais ref. a reajuste
 Orçamento ................................... :

SINFRA Setembro/2012

 Data-base a ser considerada ......... :

Data do Orçamento

 Índice a ser aplicado ...................... :

Índices de Reajustamento de Obras
Rodoviárias – DNIT (FGV)

 Periodicidade ................................ :


Anual

Reajustar a 14.ª Medição (Período: 01 a 30/04/2014) tendo valor total de R$
13.497.665,68; conforme resumo dos totais parciais dos serviços agrupados na tabela
abaixo:
Medição Referência

ID

Resumo dos Serviços por Agrupamento

1.0

Serviços Preliminares

1.697.893,75

2.0

Terraplenagem

5.950.343,35

3.0

Pavimentação

653.778,03

4.0

Asfalto Diluído CM-30

225.439,57

4.1

Emulsão Asfáltica RR-2C

149.698,16

4.2

Transporte Material Betuminoso

4.3

Drenagem

2.407.596,36

4.4

Obras de Arte Especiais

1.442.262,65

4.5

Conservação

156.634,64

4.6

Sinalização Horizontal

149.698,16

4.7

Sinalização Vertical

225.439,57

4.8

Hidrossemeadura

238.719,10

R$

200.162,33

Total

13.497.665,68

Memória de cálculo
Quadro Resumo dos Serviços
Cálculo Coeficiente Reajuste

Medição Referência

Valor Reajuste

ID

Resumo dos Serviços por Agrupamento

1.0

Serviços Preliminares

1.697.893,75

219,020

235,464

0,07508

127.477,69

2.0

Terraplenagem

5.950.343,35

219,020

235,464

0,07508

446.751,19

3.0

Pavimentação

653.778,03

242,769

257,240

0,05961

38.970,46

4.0

Asfalto Diluído CM-30

225.439,57

300,047

304,999

0,01650

3.720,67

4.1

Emulsão Asfáltica RR-2C

149.698,16

264,600

276,571

0,04524

6.772,62

4.2

Transporte Material Betuminoso

200.162,33

242,769

257,240

0,05961

11.931,29

4.3

Drenagem

2.407.596,36

233,131

247,589

0,06202

149.311,02

4.4

Obras de Arte Especiais

1.442.262,65

229,545

243,018

0,05869

84.652,70

4.5

Conservação

156.634,64

229,996

242,421

0,05402

8.461,82

4.6

Sinalização Horizontal

149.698,16

225,392

234,642

0,04104

6.143,55

4.7

Sinalização Vertical

225.439,57

127,211

137,027

0,07716

17.395,62

4.8

Hidrossemeadura

238.719,10

229,996

242,421

0,05402

Total

R$

Io

Ii

13.497.665,68
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( Ki )

R$

12.896,24
914.484,87

Fonte: http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/indices-de-reajustamentos-deobras/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
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Fonte: http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/indices-de-reajustamentosde-obras/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
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Estudo de Caso nº 05
Celebração de Termo Aditivo de valor com serviço extracontratual que não encontra
referencia em tabelas oficiais de preços dos governos federal e estadual (cotação de
mercado).
Dados:
Tabela Índices INCC-M (Fictício) para estudo do Caso 05

No mês

Variação (%)
No ano

12 meses

100,000

0,25%

0,25%

0,25%

Fev/10

100,250

0,50%

0,75%

0,75%

3

Mar/10

100,751

0,75%

1,51%

1,51%

4

Abr/10

101,506

1,00%

2,52%

2,52%

5

Mai/10

102,521

1,25%

3,80%

3,80%

6

Jun/10

103,802

1,50%

5,36%

5,36%

7

Jul/10

105,359

1,75%

7,20%

7,20%

8

Ago/10

107,202

2,00%

9,35%

9,35%

9

Set/10

109,346

0,25%

9,62%

9,62%

10

Out/10

109,619

0,50%

10,17%

10,17%

11

Nov/10

110,167

0,75%

10,99%

11,00%

12

Dez/10

110,993

1,00%

12,10%

12,11%

13

Jan/11

112,102

1,25%

1,25%

1,25%

14

Fev/11

113,503

1,50%

2,77%

2,77%

15

Mar/11

115,205

1,75%

4,57%

4,57%

16

Abr/11

117,221

2,00%

6,66%

6,66%

17

Mai/11

119,565

0,25%

6,92%

6,92%

18

Jun/11

119,863

0,50%

7,46%

7,46%

19

Jul/11

120,462

0,75%

8,26%

8,26%

20

Ago/11

121,365

1,00%

9,35%

9,35%

21

Set/11

122,578

1,25%

10,71%

10,71%

22

Out/11

124,110

1,50%

12,37%

12,37%

23

Nov/11

125,971

1,75%

14,34%

14,34%

24

Dez/11

128,175

2,00%

16,62%

16,62%

25

Jan/12

130,738

0,25%

0,25%

0,25%

26

Fev/12

131,064

0,50%

0,75%

0,75%

27

Mar/12

131,719

0,75%

1,51%

1,51%

28

Abr/12

132,706

1,00%

2,52%

2,52%

29

Mai/12

134,033

1,25%

3,80%

3,80%

30

Jun/12

135,708

1,50%

5,36%

5,36%

31

Jul/12

137,743

1,75%

7,20%

7,20%

32

Ago/12

140,153

2,00%

9,35%

9,35%

33

Set/12

142,956

0,25%

9,62%

9,62%

34

Out/12

143,313

0,50%

10,17%

10,17%

35

Nov/12

144,029

0,75%

10,99%

10,99%

36

Dez/12

145,109

1,00%

12,10%

12,10%

37

Jan/13

146,560

1,25%

1,25%

1,25%

38

Fev/13

148,392

1,50%

2,77%

2,77%

39

Mar/13

150,617

1,75%

4,57%

4,57%

40

Abr/13

153,252

2,00%

6,66%

6,66%

41

Mai/13

156,317

0,25%

6,92%

6,92%

42

Jun/13

156,707

0,50%

7,46%

7,46%

43

Jul/13

157,490

0,75%

8,26%

8,26%

44

Ago/13

158,671

1,00%

9,35%

9,35%

45

Set/13

160,257

1,25%

10,71%

10,71%

46

Out/13

162,260

1,50%

12,37%

12,37%

47

Nov/13

164,693

1,75%

14,34%

14,34%

48

Dez/13

167,575

2,00%

16,63%

16,63%

ID

Mês/Ano

1

Jan/10

2

Índice
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Data-base contratual (Apresentação da Proposta) ................ :

01/01/2010



Índice ................................................................................... :

INCC-M (Fictício)



Periodicidade ....................................................................... :

12 (doze) meses



Quantidades dos serviços extracontratuais cotados.............. :

02 (duas) unidades



Valores das cotações de preços:





Cotação nº 01 do Serviço Novo X10 ............................ :

22.000,00 R$/Un



Cotação nº 02 do Serviço Novo X10 ............................ :

20.000,00 R$/Un



Cotação nº 03 do Serviço Novo X10 ............................ :

21.000,00 R$/Un



Data da Cotação do Serviço Novo X10 ......................... :

26/04/2011



Data da celebração do Termo Aditivo (Serviço X10) .... :

15/05/2011



Unidade 01 do Serviço Novo X10

Data:







Data da Execução do Serviço Novo X10 ............. :

20/08/2011



Data da Medição do Serviço Novo X10 .............. :

15/09/2011

Unidade 02 do Serviço Novo X10


Data da Execução do Serviço Novo X10 ............. :

31/12/2012



Data da Medição do Serviço Novo X10 .............. :

15/01/2013

Nota: O valor de acréscimo não extrapola o teto/limite de 25% de acréscimo legal nos
casos de termo aditivos em obras novas.

Celebração do Termo Aditivo
Memória de cálculo:
O preço a ser inserido dos serviços extracontratuais celebrados no termo aditivo
deverá ser devidamente deflacionado até a data-base do orçamento do contrato,
neste caso, 01/01/2010 (Data da Apresentação da Proposta).
1. Cálculo da deflação do serviço extracontratual


Valor da cotação da melhor proposta



Data da cotação da melhor proposta



Índice de deflação a utilizar (K1)
Nota: O índice de deflação a ser utilizado deverá ser o mesmo utilizado no cálculo do reajuste
contratual. Neste caso, a cotação está compreendida dentro do período do coeficiente K 1
(Período de reajuste: 01/01/2011 a 31/12/2011).
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1.1. Cálculo do coeficiente de reajuste K1
 I0 Jan/2010 = 100,000
 I1 Jan/2011 = 112,102

K1 = (I1 – I0)/I0 = (112,102 – 100,000)/100,000 = 0,12102

1.2. Cálculo do Preço Deflacionado até a data-base (01/01/2010)
 Preço Cotação 26/04/2011 ...................................... : R$ 20.000,00
 Coef. Reajustamento K1 (Período: 01/01/11 a 31/12/11).......... :

0,12102

PDef = PC/(1+K1) = 20.000,00/(1+0,12102) = R$ 17.840,89
Preço do Serviço Novo X10 deflacionado até a data-base da Planilha Orçamentária
(01/janeiro/2010): R$ 17.840,89 ► (Preço a ser utilizado na Planilha Orçamentária do Termo Aditivo) .

2. Execução de 01 (uma) unidade do Serviço Novo X10 (Medição e Reajuste)
 Data de Execução ................................................................. : 20/08/2011
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 Valor do Serviço (Data-base: 01/01/10) ........................................... : R$ 17.840,89
 Coeficiente de reajuste do Período (01/01/11 a 31/12/11) .............. : 0,12102
Medição:
Valor Medição = Q.dade Executada x Valor data-base = 1 x 17.840,89 = R$ 17.840,89
Reajuste:
Reajuste = Valor data-base x K1 = R$ 17.840,89 x 0,12102 = R$ 2.159,11
Valor Total
Medição + Reajuste = 17.840,89 + 2.159,11 = R$ 20.000,00

3. Execução de 01 (uma) unidade do Serviço Novo X10 (Medição e Reajuste)
 Data de Execução ................................................................. : 31/12/2012
 Valor do Serviço (Data-base: 01/01/10) ........................................... : R$ 17.840,89
 Coeficiente de reajuste do Período (01/01/12 a 31/12/12) .............. : A calcular
Cálculo do coef. Reajustamento (Período: 01/01/12 a 31/12/12)
 I0 Jan/2010 = 100,000
 I1 Jan/2012 = 130,738
K2 = (I2 – I0)/I0 = (130,738 – 100,000)/100,000 = 0,30738
Medição:
Valor Medição = Q.dade Executada x Valor data-base = 1 x 17.840,89 = R$ 17.840,89
Reajuste:
Reajuste = Valor data-base x K2 = R$ 17.840,89 x 0,30738 = R$ 5.483,93
Valor Total
Medição + Reajuste = 17.840,89 + 5.483,93 = R$ 23.324,82
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VII. Recebimento provisório e definitivo
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 02/2016
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93) dispõe de
instrumento formal acerca do recebimento de obras públicas após a
execução do objeto contratual, especificamente em seu artigo 73:
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto
será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei;
[...]
Verifica-se da leitura do caput a previsão de duas fases
distintas no ato de recebimento, quais sejam, o recebimento provisório e
o definitivo de obras e serviços de engenharia.
Ainda, o artigo 74 do dispositivo legal em comento elenca os
casos em que a Administração tem a faculdade de dispensar a
formalização do recebimento provisório:
Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento
provisório nos seguintes casos:

I - gêneros
perecíveis
e
alimentação
preparada;
II - serviços profissionais;
III - obras e serviços de valor até o previsto no
art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que
não
se
componham
de
aparelhos,
equipamentos
e
instalações
sujeitos
à
verificação de funcionamento e produtividade.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o
recebimento será feito mediante recibo.
Em consonância com a fundamentação supramencionada e,
objetivando ações preventivas no recebimento de obras e serviços de
engenharia, com qualidade satisfatória às normas de engenharia,
discorre-se sobre os requisitos mínimos a serem observados pela
fiscalização e gestores das Secretarias e demais órgãos, sempre
pautados na legalidade.
Ressalta-se que outros requisitos, além dos previstos nesta
Orientação Técnica, podem ser observados pelos órgãos gestores de
obras públicas, durante o procedimento de recebimento de obras e
serviços de engenharia, tendo em vista a característica e natureza do
objeto contratado, em cada caso.
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
No que tange ao recebimento provisório de obras e serviços
de engenharia, previsto no artigo 73, inciso I, alínea “a”, da Lei n°
8.666/93, Marçal Justen Filho nos ensina que:
O recebimento provisório consiste na simples
transferência da posse do bem ou dos
resultados do serviço para a Administração.
Não acarreta liberação integral ou particular,
nem significa que a Administração reconheça
que o objeto é bom ou que a prestação foi
executada
corretamente.
Não
importa
quitação ao particular. A administração
deverá, a partir do recebimento provisório,

examinar o objeto para verificar sua
adequação às exigências da lei, do contrato e
da
técnica.
(JUSTEN
FILHO,
Marçal.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 13ª ed. São Paulo: Editora
Dialética, 2009. p. 794)
Cumpre observar que o Recebimento Provisório poderá ser
dispensado em se tratando de obras e serviços de engenharia com
valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), artigo 23, alínea “a”, inciso II, da
Lei nº 8.666/93, caso em que será efetuado o recebimento mediante
recibo, conforme previsto no inciso III e parágrafo único do artigo 74, da
Lei nº 8.666/93.
O encerramento formal da execução das obras e serviços de
engenharia deve ocorrer com a comunicação escrita do contratado à
Administração dentro do prazo contratual e, a partir daí, a fiscalização
responsável pelo acompanhamento da execução do objeto dispõe do
prazo de até 15 (quinze) dias para emissão do Termo de Recebimento
Provisório.
Esse prazo poderá ser reduzido se houver previsão contratual,
tendo em vista a natureza e características do objeto executado, de tal
sorte que o recebimento provisório poderá ser mais célere, conforme a
dosagem da complexidade das obras e serviços de engenharia. Marçal
nos ensina que “Esse prazo pode ser excessivo, podendo o contrato
reduzi-lo de acordo com a natureza da prestação.”(JUSTEN FILHO, 2009,
p. 795)
O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
objeto é, na verdade, o Fiscal da obra ou serviço de engenharia,
servidor especificamente designado para aferir, comparar, conferir,
confrontar, contrapor a obrigação contratual e suas obrigações

acessórias, previstas em acordo firmado entre as partes, com o que vem
sendo efetivamente realizado pelo contratado.
Cabe a ele verificar se o objeto da contratação está sendo ou
foi executado, nos termos do contrato formalizado, em consonância
com o artigo nº 67 da Lei 8.666/93, que descreve:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser
acompanhada
e
fiscalizada
por
um
representante da Administração especialmente
designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º O representante da Administração anotará
em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à
regularização
das
faltas
ou
defeitos
observados.
§ 2º As decisões e providências que
ultrapassarem
a
competência
do
representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
Dada a importância da atuação da fiscalização ao longo do
processo, frisa-se que o recebimento, provisório ou definitivo, deve, em
suma, conter o ateste da fiscalização.
Nesse sentido, importante arrazoar que a atividade de
fiscalização de obras e serviços de engenharia é de competência
exclusiva dos profissionais de engenharia e arquitetura.
A Lei Federal nº 5.194/1966, que versa sobre o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, na Seção
IV, Art. 7º, explicita:
Art. 7º- As atividades e atribuições profissionais
do engenheiro, do arquiteto e do engenheiroagrônomo consistem em:

[...]
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
Confea – Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia;
[...]
Apesar do profissional arquiteto não estar mais inserido no rol
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Lei Federal
nº. 12.378/2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e
urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do
Distrito Federal – CAU’s, no artigo 2º, inciso XII, cuidou de estabelecer a
mesma atribuição acerca da fiscalização de obra e serviço técnico,
prevista anteriormente na Lei Federal nº. 5.194/1966.
Art. 2º - As atividades e atribuições do arquiteto
e urbanista consistem em:
[...]
XII - execução, fiscalização e condução de
obra, instalação e serviço técnico.
[...]
A não consideração das observações da fiscalização, bem
como a inércia em tomar as atitudes para correção das inconsistências
na

execução

do

contrato,

acarretará,

aos

envolvidos,

responsabilização em processo administrativo, no qual se apura
inexecução total ou parcial do contrato.
O Artigo 70 da Lei 8666/93, aponta a responsabilização dos
envolvidos na execução contratual:
Art. 70. O contratado é responsável pelos
danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo
ou
reduzindo
essa
responsabilidade
a
fiscalização ou o acompanhamento pelo
órgão interessado.

Importante

frisar

que

a

fiscalização

responsável

pelo

acompanhamento da execução do objeto deverá realizar a vistoria
antes da emissão do termo de recebimento provisório, cabendo
observar, com a devida cautela, se a obra ou serviço de engenharia
está integralmente executado conforme o pactuado, não restando
itens de serviços pendentes a serem realizados.
Contudo, a fiscalização do contrato não se confunde com a
figura do gestor do contrato ou da gerência de contratos, que exerce a
atividade voltada à organização, acompanhamento, controle e
conclusão da contratação, ou seja, é responsável pelas atividades
inerentes a análises de alterações contratuais decorrentes de pedidos
de reajuste, reequilíbrio econômico-financeiro, prorrogações e controle
de prazos contratuais, encaminhamentos das ações relativas à
aplicação de penalidades.
Basicamente, o gestor do contrato é responsável pela
parte

administrativa

do

contrato,

náo

sendo

sua

função

o

acompanhamento da execução física do objeto contratual.
Após a vistoria, caso sejam verificadas pendências na
conclusão do objeto contratual, a fiscalização deverá abster-se de
realizar o recebimento, ainda que na fase provisória, de acordo com o
entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), disposto no
Acórdão nº 853/2013, in verbis:
[...]
9.1.4. abstenham-se de realizar o recebimento
provisório de obras com pendências a serem
solucionadas pela construtora, uma vez que o
instituto do recebimento provisório, previsto no
art. 73, inc. I, da Lei nº 8.666/93, não legitima a
entrega provisória de uma obra inconclusa,
mas visa resguardar a Administração no caso
de aparecimento de vícios ocultos, surgidos
após o recebimento provisório;
[...]

Contudo, caso a fiscalização responsável pelo recebimento
provisório de obra e serviço de engenharia constate a existência de
pendências a serem solucionadas no objeto durante a vistoria, deverá
proceder à notificação a contratada para realização dos ajustes
necessários, ou, até mesmo para que seja refeito o item de serviço
contratado, conforme a situação particular o exija.
Certamente, deverá ser fixado prazo razoável para a
contratada sanar quaisquer pendências na execução do objeto, com
agendamento de nova data para realização da vistoria por parte da
fiscalização.
Cumpre observar que os prazos e medidas definidos para
correção das pendências pela contratada, recorrentes ou não, nessa
fase, náo devem ser confundidos com a prorrogação de execução
do objeto e da vigência contratual, uma vez que, nesta condição,
conclui-se que ocorreu o atraso injustificado, sujeitando a contratada às
penalidades previstas no artigo 86 da lei 8.666/93.
Art. 86. O atraso injustificado na execução do
contrato sujeitará o contratado à multa de
mora, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato.
§ 1° A multa a que alude este artigo não
impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas nesta Lei.
§ 2° A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
respectivo contratado.
§ 3° Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a
qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

Após a definição do prazo para a correção das pendências
ou medidas, havendo por parte da contratada omissão ou recusa
injustificada para conclusão do objeto contratual, resta à Administração
a aplicação de sanções previstas no artigo 87 da lei 8.666/93.
Art. 87. Pela inexecuçáo total ou parcial do
contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato; III - suspensáo
temporária de participação em licitação e
impedimento

de

contratar

com

a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar

com

a

Administração

Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre

que

o

contratado

ressarcir

a

Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia

prestada,

além

da

perda

desta,

responderá o contratado pela sua diferença,
que

será

descontada

dos

pagamentos

eventualmente devidos pela Administração ou
cobrada judicialmente.
§ 2° As sanções previstas nos incisos I, III e IV
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3° A sanção estabelecida no inciso IV deste
artigo é de competência exclusiva do Ministro
de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação. (Vide art. 109 inciso III)

Sanadas as pendências, a contratada deverá notificar a
Administração para efetuar a nova vistoria, sendo utilizado, por
analogia, o prazo máximo de 15 dias (artigo 73, inciso I, alínea “a) para
a fiscalização proceder à emissão do recebimento provisório, podendo
este prazo ser reduzido conforme previsão a ser consignada no
contrato.
Caso ocorra desídia por parte da contratada no saneamento
das pendências, ou fazê-lo em desacordo com o contrato, e não tendo
sido solucionado o problema identificado pela fiscalização dentro dos
prazos estipulados, a Administração deverá aplicar as sanções cabíveis,
previstas em cláusula contratual.

O gestor deverá atentar-se para a fase seguinte ao
recebimento provisório, pois a partir deste momento a Administração
torna-se

responsável

pela

salvaguarda

do

objeto

entregue,

respondendo a contratada apenas pelos vícios e imperfeições que
vierem a surgir decorrentes da execução inadequada dos serviços
contratuais, observando o que descreve Marçal (JUSTEN FILHO, 2009, p.
795):
Se a coisa se perder ou deteriorar, por evento
não imputável ao particular, a Administração
arcará com as consequências.

RECEBIMENTO DEFINITIVO
Realizado o ato de recebimento provisório, inicia-se o prazo
para que a administração observe no objeto contratual, eventuais
vícios e imperfeições que ocorrerem durante sua utilização, podendo
inclusive proceder à realização de testes e exames necessários.
O artigo 73, § 3°, da Lei nº 8.666/93, e o inciso I, alínea “b” do
caput, estabelecem o prazo máximo de 90 (noventa) dias para a etapa
de

observação

ou

vistoria

do

objeto

até

que

seja

recebido

definitivamente, mediante termo circunstanciado. Para tanto, a
Administração designará servidor ou comissão de servidores para
efetuar a vistoria do objeto contratual.
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto
será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
b) definitivamente, por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de

observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei;
[...]
§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do
inciso I deste artigo não poderá ser superior a
90
(noventa) dias,
salvo
em
casos
excepcionais, devidamente justificados e
previstos no edital.
Dessa forma, verifica-se que para o recebimento de obras e
serviços de engenharia, seja provisório ou definitivo, os gestores devem
observar o decurso de prazo estipulados pela Lei nº 8.666/93, a partir do
momento da comunicação formal da contratada à Administração,
acerca da conclusão da execução do objeto.
Ainda, caso a Administração não se manifeste no decurso de
prazo para efetivação do recebimento definitivo, o objeto encontra-se
tacitamente recebido pela contratante e entregue pela contratada,
conforme preceitua o artigo 73, § 4º, da Lei nº 8.666/1993.
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto
será recebido:
[...]
§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado
ou a verificação a que se refere este artigo não
serem, respectivamente, lavrado ou procedida
dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como
realizados, desde que comunicados à
Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à
exaustão dos mesmos.
Marçal (JUSTEN FILHO, 2009, p. 795) assevera que:
O particular não pode ser constrangido a
aguardar indefinidamente pela manifestação
administrativa.
[...]

Se a Administração recebe a coisa e começa a
utilizá-la de imediato, sem qualquer protesto,
tem-se de entender que a aceitou.
Vale dizer que existem obrigações legais a serem prestadas
pela contratada que estão ligadas à conclusão do objeto, em se
tratando de obras e serviços de engenharia, oportunamente elencadas
pelo TCU no Acórdão nº 853/2013-P:
[...]
9.1.2. incluam cláusulas em edital e em
contrato que estabeleçam a obrigação de o
contratado, em conjunto com a Administração
Pública,
providenciar
a
seguinte
documentação como condição indispensável
para o recebimento definitivo de objeto:
9.1.2.1. "as built" da obra, elaborado pelo
responsável por sua execução;
9.1.2.2. comprovação das ligações definitivas
de energia, água, telefone e gás;
9.1.2.3. laudo de vistoria do corpo de
bombeiros aprovando a obra;
9.1.2.4.
carta
"habite-se",
emitida
pela
prefeitura; e
9.1.2.5.
certidão
negativa
de
débitos
previdenciários específica para o registro da
obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
[...]
Cabe aqui observar, novamente, que caso ocorra desídia por
parte da contratada no saneamento das pendências e/ou recusa ou
omissão em apresentar todas as obrigações legais cabíveis ao objeto, a
Administração deverá aplicar as sanções cabíveis, previstas em cláusula
contratual.
Caso ocorra por parte da contratada a omissáo ou recusa
injustificada

para

conclusáo

do

objeto

contratual,

resta

á

Administração não efetuar a emissão do termo de recebimento
definitivo, promovendo a rescisão contratual com a aplicação das
sançóes previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.

O termo de recebimento definitivo deve ser visto como o
marco do encerramento contratual, onde todas as exigências a serem
efetuadas pela Administração devem se concretizar antes da emissão
do termo circunstanciado, não sendo recomendado, por conseguinte,
que o prazo de vigência do contrato vá muito além do recebimento,
conforme preconiza o doutrinador Antônio Jorge Leitão 1 (LEITÃO, 2014,
p. 385) em referência ao que dispõe o Acórdão 997/2002, plenário TCU:
Abstenha-se
de
firmar
contratos
de
fornecimento com vigência determinada em
função do prazo de garantia técnica dos bens
e/ou materiais, de modo a evitar instrumentos
com datas muito além da prevista para
recebimento definitivo do objeto, adequando
os prazos de vigência para conciliá-los com as
datas de execução, entrega, observação e
recebimentos definitivo do objeto contratual,
conforme o caso, nos termos do art. 55, inciso
IV, e art. 57 da Lei 8.666/1993.
Marçal assevera que “o ato convocatório deverá estabelecer
um prazo máximo para o recebimento definitivo” não podendo
ultrapassar o prazo máximo de 90 dias estabelecido no § 3°, do artigo 73
da Lei nº 8.666/1993.
Ainda, em relação às previsões relacionadas ao recebimento
de obras e serviços de engenharia no ato convocatório, o artigo do
Corregedor Geral da União, Marcelo Neves da Rocha (Revista da CGU /
Presidência da República, Controladoria-Geral da União. - Ano IV, n.º 7,
página 8), exemplifica

a padronização

dos procedimentos de

recebimento utilizados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 1ª
Região –TRT/RJ (ANEXO I).

LEITÃO, Antônio Jorge. Obras Públicas – Artimanhas e Conluios. 5ª ed. Revisada e
ampliada. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2014. p. 385.
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Depreende-se da leitura do artigo 73, alínea “b”, do dispositivo
da

Lei

nº

8.666/93

que

o

objeto

contratado

será

recebido

definitivamente por “servidor ou comissão designada pela autoridade
competente”. Entretanto, cabe à autoridade em comento observar a
característica e natureza do objeto, no intuito de definir a qualificação
profissional ou técnica do servidor ou dos membros da comissão
designada para efetuar o recebimento definitivo, conforme nos ensina
Marçal (JUSTEN FILHO, 2009, p. 795):
De acordo com a natureza do objeto, poderá
exigir-se que os servidores apresentem
determinada qualificação profissional ou
técnica.
É importante frisar que o recebimento provisório ou definitivo
não isenta a contratada das responsabilidades legais da qualidade do
serviço executado, conforme dispõe o artigo 73, § 2º da Lei nº
8.666/1993.
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto
será recebido:
[...]
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não
exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra ou do serviço, nem éticoprofissional pela perfeita execução do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.
O prazo de garantia de cinco anos do objeto inicia-se a partir
da emissão do termo de recebimento definitivo, conforme explica o
doutrinador Antônio Jorge Leitão2 (LEITÃO, 2014, p. 387).
Para melhor entendimento dos procedimentos acerca do
Recebimento Provisório (Anexo II) e Definitivo (Anexo III), colaciona-se
o fluxograma que ilustram essas fases.
LEITÃO, Antônio Jorge. Obras Públicas – Artimanhas e Conluios. 5ª ed. Revisada e
ampliada. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2014. p. 385.
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DAS ORIENTAÇÕES
Conduzimos

este

trabalho

objetivando,

de

maneira

ORIENTATIVA e PREVENTIVA, indicando pontos que, necessariamente,
devem ser tratados no recebimento provisório e definitivo consoante o
previsto na Lei de licitações e contratos.
Diante do exposto, orientamos:
-

que

os

gestores

das

entidades

e

secretarias

da

Administração Pública do Estado de Mato Grosso, só nomeiem
para a fiscalização da execução de obras e serviços de
engenharia profissional habilitado para a função, inscrito junto
ao CREA-MT ou CAU-BR, com a emissão da respectiva ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica, para cada contrato
e/ou Registro de Responsabilidade Técnica, nos termos do
artigo 3° da Resolução nº 1.025/2009/CONFEA e artigo 45 da
Lei Federal nº. 12.378/2010, respectivamente;
-que

estabeleça, expressamente, cláusulas editalícias e

minutas contratuais acerca dos procedimentos a serem
adotados pela Administração durante a fase de recebimento
de obras e serviços de engenharia, submetendo-se à análise
do setor técnico de engenharia e arquitetura do Órgão ou
Secretaria,

atentando-se

para

as

peculiaridades

da

contratação em cada caso, encaminhando posteriormente
para exame e aprovação do setor jurídico;
- que atentem para que as cláusulas editalícias prevejam as
situações em que o termo de recebimento provisório poderá
ser dispensado;

- que se abstenha de realizar o recebimento, ainda que na
fase provisória, de obras e serviços de engenharia com
pendências

na

sua

conclusão,

de

acordo

com

o

entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), disposto
no Acórdão no 853/2013;

- que a fiscalização, após a realização da vistoria, comunique,
formalmente,
pendências

à

gerência

verificadas

na

de

contratos

execução

do

acerca
objeto,

das
após

realização da vistoria, bem como as obrigações legais não
prestadas pela contratada definindo prazo para a solução
dos problemas identificados;
- que o gestor do contrato ou a gerência de contratos
observe os prazos e sanções cabíveis em relação às
pendências comunicadas pela fiscalização da obra ou
serviços de engenharia;

- que efetue o pagamento do saldo remanescente do
contrato e realize a liberação ou restituição da garantia
contratual, somente após a emissão do termo de recebimento
definitivo, conforme dispõe o artigo 56, § 4°, da Lei nº 8.666/93;
Cuiabá-MT, 18 de abril de 2016

VIII.Critérios mínimos de aceitabilidade de
projetos
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 05/2016
Legislação e Jurisprudência
A Lei nº 8.666/93 preceitua que os projetos devem ser
padronizados, elencando os requisitos. Confira o teor dos artigos abaixo:
Art. 11. As obras e serviços destinados aos
mesmos fins terão projetos padronizados por
tipos, categorias ou classes, exceto quando o
projeto-padrão não atender às condições
peculiares do local ou às exigências
específicas do empreendimento.
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos
executivos de obras e serviços serão
considerados principalmente os seguintes
requisitos: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
I - segurança;
II - funcionalidade e adequação ao interesse
público;
III - economia na execução, conservação e
operação;
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra,
materiais,
tecnologia
e
matérias-primas
existentes
no
local
para
execução,
conservação e operação;
V - facilidade na execução, conservação e
operação, sem prejuízo da durabilidade da
obra ou do serviço;
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e
de segurança do trabalho adequadas;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
VII - impacto ambiental.
Em relação à adoção dos parâmetros mínimos dos projetos
básicos das obras públicas, o Acórdão 632/2012 do TCU remete à

Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas
(IBRAOP) OT – IBR 01/2006 [ANEXO 01], estabelecendo:

Acórdão 632/2012 TCU:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos
trabalhos
conduzidos
pelos
servidores
designados para participar do Grupo de
Trabalho criado para propor parâmetros
técnicos mínimos de projetos básicos de obras
públicas, à luz da Lei nº 8.666/1993.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
9.1.
determinar
à
Segecex
que
dê
conhecimento às unidades jurisdicionadas ao
Tribunal que as orientações constantes da OT
IBR 01/2006, editada pelo Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), passarão
a ser observadas por esta Corte, quando da
fiscalização de obras públicas;
9.1.1. para os órgãos/entidades que dispõem
de normativos próprios para regular a
elaboração de projetos básicos das obras por
eles licitadas e contratadas, os conceitos da
referida
norma
serão
aplicados
subsidiariamente;
9.1.2. a adoção da OT IBR 01/2006 não dispensa
os gestores de providenciar os elementos
técnicos
adicionais,
decorrentes
das
especificidades de cada obra auditada;
9.2.
determinar
à
Segecex
que,
nas
fiscalizações de futuras licitações de obras
públicas, passe a avaliar a compatibilidade, do
projeto básico com a OT IBR 01/2006 e, na
hipótese
de
inconformidades
relevantes,
represente ao relator com proposta de
providências;
[...]
A Súmula n° 222 do TCU preconiza:
As Decisões do Tribunal de Contas da União,
relativas à aplicação de normas gerais de

licitação, sobre as quais cabe privativamente à
União legislar, devem ser acatadas pelos
administradores dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, as orientações constantes na OT IBR 01/2006, editada
pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP),
passarão a ser observadas pelos gestores quando da fiscalização de
obras públicas.
No

entanto,

para

os

órgãos/entidades

que

licitam

e

contratam obras e serviços de engenharia e que disponham de
normativos próprios para regulamentar a elaboração de projetos
básicos,

os

conceitos

da

referida

norma

serão

aplicados

subsidiariamente, não dispensando os gestores de providenciarem os
elementos técnicos adicionais, decorrentes das especificidades de
cada obra auditada.
Das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s)
A legislação que regulamenta a atividade profissional do
engenheiro, Lei Federal nº 5.194/66, em seus vários artigos, estabelece
condições que disciplinam a matéria referente a Anotação de
Responsabilidade

Técnica

(ART),

inclusive

com

relação

à

responsabilidade de autoria do projeto e os respectivos orçamentos.

A Lei Federal nº 5.194, de 24.12.66 estabelece:
[...]
Art. 12 - Na União, nos Estados e nos Municípios,
nas entidades autárquicas, paraestatais e de
economia mista, os cargos e funções que
exijam
conhecimentos
de
Engenharia,
Arquitetura e de Agronomia, relacionados
conforme o disposto na alínea "g" do Art. 27,

somente poderão ser exercidos por profissionais
habilitados de acordo com esta Lei.
[...]
Art. 14 - Nos trabalhos gráficos, especificações,
orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais
ou administrativos, é obrigatória, além da
assinatura, precedida do nome da empresa,
sociedade, instituição ou firma a que
interessarem, a menção explícita do título do
profissional que os subscreve e o número da
carteira referida no art. 56.
[...]
O Tribunal de Contas da União (TCU) tem se pronunciado por
meio da Súmula nº 260:
É dever do gestor exigir apresentação de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
referente a projeto, execução, supervisão e
fiscalização de obras e serviços de engenharia,
com
indicação
do
responsável
pela
elaboração de plantas, orçamento-base,
especificações técnicas, composições de
custos unitários, cronograma físico-financeiro e
outras peças técnicas.

No que tange a projetos, Antônio Leitão (LEITÃO, 2014, p.112)
comenta o que deve conter o “Projeto Legal”:
ART de todos os projetos e planilha
orçamentária;
Aprovação dos projetos nas concessionárias
públicas;
Aprovação do projeto de arquitetura na
Prefeitura;
Licença ambiental da instalação.
(LEITÃO, Antônio Jorge. Obras Públicas –
Artimanhas e Conluios. 5ª ed. Revisada e
ampliada. São Paulo: Livraria e Editora
Universitária de Direito, 2014.)

Verifica-se que a apresentação das ART´s dos projetos e os
respectivos orçamentos é medida que se impõe, assim o gestor dos
órgãos e entidades devem exigir ART’s dos projetos e dos orçamentos,
conforme preceitua a Lei Federal nº 5.194, de 24.12.66 e Súmula nº 260,
do Tribunal de Contas da União.
Da Licença Ambiental, Desapropriação e EVTEA
A falta ou deficiência do Estudo de Viabilidade Técnica
Econômica e Ambiental (EVTEA), em licença ambiental e em
desapropriação, afeta a conclusão da obra.
Nesse sentido, o Acórdão do TCU 1620/2009- Plenário e o
Acórdão 2411/2010 – P, orientam:
Acórdão1620/2009 – Plenário:
9.1.2. obtenha a licença ambiental prévia e/ou
de instalação, devendo o projeto básico
compreender obrigatoriamente o impacto
ambiental antecipadamente determinado, a fim
de que o empreendimento seja concebido e
orçado levando-se em conta as medidas
mitigadoras, compensatórias e/ou corretivas do
meio ambiente porventura fixadas, em
cumprimento ao disposto na legislação
aplicável (art. 10 da Lei 6.938/1981; art. 6º, inciso
IX, c/c o art. 12, inciso VII, da Lei 8.666/93; art.
8º, inciso I, da Resolução CONAMA 237/1997; e
o art. 25, inciso III, da Portaria Interministerial nº
127/2008);
Acórdão 2411/2010 - P
12.
Forçoso
salientar,
ainda,
que
a
jurisprudência deste Tribunal é assente quanto à
necessidade de elaboração de estudos de
viabilidade técnica e econômica para obras de
engenharia
(v.g.
Acórdãos
2.674/2009,

2.510/2009, 2.425/2009 e 1.837/2009, todos do
Plenário).
13. Assim sendo, a utilização de um EVTEA
deficiente não permite realizar estimativa
adequada
para
o
orçamento
do
empreendimento, tampouco concluir sobre a
sua viabilidade.
Para

evitar

o

risco

de

impacto

na

viabilidade

do

empreendimento, no que tange a valores de desapropriação, o
Acórdão Nº 1230/2013 – TCU – Plenário esclarece:
[...](Projetos de desapropriação deficientes ou
inexistentes), com o risco de impacto na
viabilidade econômica do empreendimento no
caso de aumento dos valores previstos para
desapropriações indicadas no estudo de
viabilidade técnico-econômico e ambiental;
9.5.2. à necessidade de verificação da
consistência dos modelos de avaliação de
preços de imóveis constantes dos relatórios
genéricos de valores para cada obra
envolvendo processos desapropriatórios sob
sua jurisdição, por serem esses documentos
fundamento de preços de imóveis para o
projeto básico de desapropriações;
[...]

Os julgados do TCU apontam no sentido de que pra se
estimar,

adequadamente,

o

orçamento

dos

empreendimentos,

necessário se faz o estudo de impacto ambiental, pois, dessa forma, as
medidas mitigadoras, compensatórias e corretivas, serão observadas
para

a

concessão

do

empreendimento,

por

conseguinte,

é

recomendável finalizar os procedimentos de desapropriação antes da
licitação da obra.
Nesse sentido, o gestor deve exigir, quando couber, Licença
Ambiental, projeto de desapropriação e EVTEA no projeto básico.

Do Orçamento
O orçamento é parte integrante do projeto devendoser
analítico

e

detalhado, refletindo, assim, a realidade

da obra.

Atualmente, encontram-se disponíveis softwares que auxiliam na
confecção do projeto, alguns com modelagem 3 D (exemplos: BIM Building Information Modeling- REVIT) que proporcionam quantificação
automática e precisa dos serviços.
Na quantificação dos materiais a serem utilizados, estes
softwares fornecem listas de peças hidráulicas, elétricas, quantidade de
aço, forma, concreto, alvenaria, volume de aterro e escavação, entre
outros.
O TCU, o IBRAOP e até textos bíblicos citam a importância do
orçamento no projeto e planejamento da obra:
O orçamento de uma obra é a peça de
fechamento do seu projeto, traduzindo-o em
termos
econômicos
e
financeiros.
ORIENTAÇÕES
PARA
ELABORAÇÃO
DE
PLANILHAS
ORÇAMENTÁRIAS
DE
OBRAS
PÚBLICAS Brasília, 2014 – pg. 6.
Projeto Básico é o conjunto de desenhos,
memoriais descritivos, especificações técnicas,
orçamento, cronograma e demais elementos
técnicos necessários e suficientes à precisa
caracterização da obra a ser executado,
atendendo às Normas Técnicas e à legislação
vigente, elaborado com base em estudos
anteriores que assegurem a viabilidade e o
adequado
tratamento
ambiental
do
empreendimento. ORIENTAÇÃO TÉCNICA OT IBR 001/2006 – pg.2
Também por este prisma, Hamilton Bonatto pondera:
Quem de vós, querendo edificar uma torre,
antes não se senta para calcular gastos que são

necessários, a fim de ver se tem com que
acabá-la? Para que, depois que tiver lançado
os alicerces e não puder acaba-la, todos os
que virem não comecem a zombar dele
dizendo: Este homem principiou a edificar, mas
não pode terminar. (Lucas: 14, 27-29) [BONATTO,
Hamilton. Licitações e Contratos de Obras e
Serviços de Engenharia. Belo Horizonte: Editora
Fórum, 2012, pg. 283]
Assim, para que o projeto esteja completo necessário se faz a
apresentação do orçamento, devendo este receber especial atenção
do gestor.

Das Perdas de Aço no Orçamento

Para perdas, os projetos de engenharia têm como prática o
acréscimo de 10 % (dez por cento) no peso do aço. Grande parte dos
quadros resumo de ferragem do projeto estrutural contém esse
acréscimo, porém, este acréscimo não deve ser adotado na planilha
orçamentária,

pois

as

perdas

de

aço

já

estão

incluídas

nas

composições de custo.

Nesse sentido, o Acórdão 1543/2010 – Plenário TCU aponta:
[...]
10. Foi detectado acréscimo de 10% nas
quantidades de aço necessárias à montagem
dos elementos estruturais. De acordo com a
unidade instrutiva, essa majoração se deve à
possibilidade de perda do insumo.
11. Contudo, a possível perda de aço já está
contemplada em sua composição unitária, o
que, na prática, revela que a sistemática
utilizada pela omissis dá ensejo à aplicação
imprópria de tal percentual sobre os demais
insumos dos serviços, ou seja, na mão-de-obra
(servente e armador), no arame recozido (que

também deve ter perda considerada no
coeficiente de produtividade), nas leis sociais e
até mesmo no BDI, ocasionando perda
estimada de R$ 95.078,18.
12. Nesse sentido, é oportuno determinar à
omissis que, no tocante ao insumo aço,
abstenha-se de incluir, nas plantas de
estruturas, o percentual de 10% nas quantidades
necessárias para a montagem de elementos
estruturais.
[...]
Sobre

tal

aspecto,

em

consonância

com

o

acórdão

supracitado, o gestor do órgão não deve aceitar a inclusão indevida do
acréscimo percentual de 10%, no peso do aço, constante no quadro
resumo de ferragem,tendo em vista que já estão incluídas nas
composições dos custos.
Da adoção de itens mais vantajosos para a Administração
A economicidade é um dos princípios da Administração
Pública, elencados no Art. 37 da Constituição Federal. Nesse sentido, o
Acórdão 1441/2007-P do TCU, nos ensina que:

1. É dever do gestor público otimizar a utilização
dos recursos públicos, de forma a maximizar os
serviços prestados à população em termos
qualitativos e quantitativos.

As composições dos custos devem ser avaliadas de modo a
se adotar os itens mais vantajosos para a Administração, pois há vários
tipos de materiais e, dentre estes várias especificações, ocasionando
assim larga faixa de preços. O mesmo raciocínio vale para tipos de
serviços com vasta gama de métodos construtivos.

A título de exemplo, o gestor deve avaliar a oportunidade de
se adotar, na planilha orçamentária, itens como concreto usinado;
corte e dobra industrializada de armadura, em preferência aos
executados na obra, tendo em vista que reduzem custos, pois trata-se
de técnica moderna,em regra, mais produtiva.
Na mesma linha, deve-se comparar a composição de custos
de outros serviços relevantes no orçamento, respeitando as normas
técnicas e a concepção dos projetistas.
As soluções propostas por projetos antigos e/ou defasados
podem se tornar onerosas em face da variação dos preços ao longo do
tempo (exemplo: à época do projeto, cimento, gesso, pvc estavam
com preço baixo;e aço, alumínio e vidro, com preço alto), sendo assim,
após a atualização dos preços estas escolhas devem ser reavaliadas
antes de se licitar a obra com projeto antigo e/ou defasado.
Importante ressaltar, que as análises das opções não se
restringem somente aos itens aqui exemplificados, sendo importante a
interação com os projetistas para a adoção de itens técnica e
economicamente viáveis.
Assim sendo, cabe ao gestor exigir especificações, ou validar
especificações de serviços e equipamentos que assegurem a maior
economicidade para um mesmo grau de qualidade do produto a ser
produzido.
Os Tribunais de Contas tem exigido a adoção de itens
economicamente mais vantajosos à Administração. O Termo de
Ajustamento

de

Gestão

(T.A.G.),

pactuado

entre

a

SETPU

(compromissário) e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso TCE/MT (compromitente), na data de 18/04/2013aponta:
3.4 Serviço de “escavação, carga e transporte
de material de 1a categoria”.
Deverá ser adotado o serviço de “escavação,
carga e transporte de material de 1a categoria”

com utilização de escavadeira hidráulica por
ser o mais economicamente vantajoso à
Administração, conforme o inciso III, art. 12 da
Lei no 8.666/93.
Nesse sentido, visando à solução mais vantajosa para a
Administração, o gestor deve exigir especificações de serviços e
equipamentos que assegurem a maior economicidade e eficiência
para um mesmo grau de qualidade do produto a ser produzido.

Memória de cálculo e critérios de medição

A memória de cálculo dos quantitativos e o critério de
medição adotado devem estar explicitados no projeto e no orçamento.
Nesse sentido, o venerando Acórdão 4.665/08 – Primeira Câmara:

TCU – Acórdão 4.665/08 – Primeira Câmara
9.2.3.1. Estabelecer e explicitar detalhadamente
a metodologia de mensuração dos serviços
efetivamente prestados, incluindo os critérios
utilizados para verificação das quantidades e
dos valores expressos nas notas fiscais emitidas
pelas empresas contratadas, [...]
A Tabela de Composições de Preços para Orçamentos - TCPO
(2003) elenca os documentos mínimos necessários para a elaboração
do orçamento de obra da construção civil:
- Projetos executivos de todos os elementos da
obra ou serviço, necessários à execução
técnica e artística da edificação (projeto de
arquitetura: compreendendo plantas baixas,
cortes, fachadas e detalhes de execução –
áreas molhadas, escadas e rampas, esquadrias,
bem como detalhes construtivos – de cobertura,

impermeabilização e arremates em geral;
projeto de estrutura: fôrma e armadura; projeto
de instalações elétricas, hidráulico-sanitárias e
de gás; projetos especiais: ar condicionado,
ventilação/exaustão, alarme, oxigênio etc.).

Por conseguinte, para evitar equívocos nos quantitativos de
serviços, os gestores dos órgãos devem exigir que o projeto básico
contenha a memória de cálculo dos quantitativos e os critérios de
medição adotados.

Encargos Sociais

Encargos Sociais são os custos incidentes sobre a folha de
pagamentos de salários (insumos classificados como mão de obra
assalariada) e têm sua origem na CLT, na Constituição Federal de 1988,
em leis específicas e nas Convenções Coletivas de Trabalho.
As

tabelas

composição

dos

referenciais
preços.

A

consideram
título

de

os

encargos

exemplo,

na

o

site

www.caixa.gov.br/sinapi disponibiliza para consulta e impressão, num
ambiente

público,

planilhas

detalhando

as

composições

dos

percentuais de encargos sociais imputados no SINAPI, para cada Estado
e Distrito Federal, tanto para mão de obra horista, quanto mensalista.
É recomendável que se busque a versão mais atual na página
da internet devido a necessidade de atualização dos cálculos
presentes nos orçamentos.
A Lei 13.161 de agosto de 2015 dispõe, entre outras alterações
tributárias sobre a Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
facultando o uso da desoneração da folha de pagamento no caso de
empresas de construção civil. Dessa forma, a Administração Pública

deve considerar as duas possibilidades (com ou sem desoneração) e
adotar como referência de preços a opção mais econômica.
Orienta-se que a Administração Pública considere as duas
possibilidades de orçamento (com ou sem desoneração) e adote a
opção mais econômica.
Orienta-se a apresentação de Declaração, assinada pelo
orçamentista e pela autoridade competente do órgão competente do
órgão provando que a opção com desoneração ou sem desoneração
é a mais econômica para o Estado.

Composições de Preços
As composições de preços devem ser parte integrante do
orçamento, tanto da administração quanto das propostas das licitantes,
devendo

conter

as

respectivas

composições

de

custos.

É

da

composição que se originam todos os custos que compõem os itens de
qualquer planilha orçamentária.
A esse propósito, vale destacar o entendimento sumulado do
Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU:
Súmula nº 258/TCU
As composições de custos unitários e o
detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram o orçamento que compõe o projeto
básico da obra ou serviço de engenharia,
devem constar dos anexos do edital de
licitação e das propostas das licitantes e não
podem ser indicados mediante uso da
expressão "verba" ou de unidades genéricas.

A Lei nº 10.311, de 14 de setembro de 2015 que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016, orienta
sobre a utilização de sistemas de referência de preços nas planilhas

orçamentárias de obras públicas de forma objetiva e detalhada, sendo
de leitura obrigatória aos gestores e orçamentistas:
Art. 91 O custo global de obras e serviços de
engenharia contratados e executados com
recursos dos orçamentos do Estado será obtido
a partir de composições de custos unitários,
previstas no projeto, menores ou iguais à
mediana de seus correspondentes no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado,
na internet, pela Caixa Econômica Federal e
pelo IBGE e, no caso de obras e serviços
rodoviários, na tabela do Sistema de Custos de
Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou
que não possam ser considerados como de
construção civil.
§ 1º O disposto neste artigo não impede que a
Administração Pública Estadual desenvolva
sistemas de referência de preços, os quais
devem ser aprovados pelo titular do Poder ou
órgão responsável pela elaboração, publicados
na Imprensa Oficial e divulgados pela internet.
§ 2º Nos casos de itens não constantes dos
sistemas de referência mencionados neste
artigo, o custo será apurado por meio de
pesquisa
de
mercado,
ajustado
às
especificidades do projeto e justificado pela
Administração.
§ 3º Na elaboração dos orçamentos de
referência, serão adotadas 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.
§ 4º Deverá constar do projeto básico a que se
refere o Art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/1993, inclusive
de suas eventuais alterações, a anotação de
responsabilidade técnica pelas planilhas
orçamentárias,
as
quais
deverão
ser

compatíveis com o projeto e os custos do
sistema de referência, nos termos deste artigo.
[...]
§ 7º O preço de referência das obras e serviços
de engenharia será aquele resultante da
composição do custo unitário direto do sistema
utilizado, acrescido do percentual de Benefícios
e Despesas Indiretas - BDI.
§ 8º A ordem de serviço só poderá ser dada
mediante a apresentação dos projetos
executivos, com a respectiva anotação de
responsabilidade técnica.
Nos casos de pavimentação urbana, orienta-se ao gestor que
se utilize da tabela de referência SICRO por tratar-se de obra rodoviária
e não de edificação.
A Lei Federal nº 8.666/93, em diversos dispositivos, busca a
compatibilidade entre o preço pago pela administração pública por
determinado bem e o preço corrente no mercado, dentre tais
dispositivos, destaca-se:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
[...]
Art. 43. A licitação será processada e julgada
com observância dos seguintes procedimentos:
IV - verificação da conformidade de cada
proposta com os requisitos do edital e,
conforme o caso, com os preços correntes no
mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes do

sistema de registro de preços, os quais deverão
ser devidamente registrados na ata de
julgamento, promovendo-se a desclassificação
das propostas desconformes ou incompatíveis;
[...]
No que tange a orçamentos, a jurisprudência orienta:

AC-1861-19/08-1
9.2.3. quando da elaboração do orçamentobase da licitação, realize ampla pesquisa de
mercado para a formação dos preços orçados,
utilizando-se de fontes oficiais ou de
orçamentos emitidos por, no mínimo, três
fornecedores, quando houver, a qual deverá
necessariamente
estar
documentada
no
processo licitatório, previamente à publicação
do edital, de forma a atender aos princípios da
impessoalidade,
da
publicidade
e
da
vinculação ao instrumento convocatório;
AC-3280-54/11-P
O entendimento dominante verificado nas
decisões do Tribunal é de que, se não for
possível obter preços de referência nos sistemas
oficiais, deve ser realizada pesquisa contendo o
mínimo de três cotações de empresas ou
fornecedores distintos, fazendo constar do
respectivo
processo
a
documentação
comprobatória dos levantamentos e estudos
que fundamentaram o preço estimado. Além
disso, não sendo possível obter esse número de
cotações, deve ser elaborada justificativa
circunstanciada.
Como
precedentes,
os
acórdãos 1.379/2007, 3.219/2010 e 1.266/2011,
todos do Plenário.
Acórdão 3.272/2011-Plenário
[...]
9.1.1.9. na hipótese de inserção de serviços
novos ou mudança de quantitativos não
contemplados até o término desta fiscalização,

adotar, nesta ordem, os seguintes critérios para
avaliação dos preços referenciais máximos
permitidos:
9.1.1.9.1. mediana dos preços do Sinapi,
localidade Rio Grande do Norte;
9.1.1.9.2. subsidiariamente, preços do Sicro2,
localidade Rio Grande do Norte;
9.1.1.9.3. subsidiariamente, preços de outros
sistemas aprovados pela Administração Pública,
na hipótese de não serem encontradas
referências nos sistemas anteriores, ou em caso
de incompatibilidade técnica das composições
desses paradigmas frente às peculiaridades do
serviço,
desde
que
demonstrada
documentalmente
mediante
justificativa
técnica;
9.1.1.9.4.
subsidiariamente,
cotação
de
mercado contendo o mínimo de três cotações
de empresas/fornecedores distintos, fazendo
constar
do
respectivo
processo
a
documentação comprobatória pertinente aos
levantamentos e estudos que fundamentaram o
preço estimado;
[...]
Dessa forma, orienta-se que as propostas das licitantes e os
anexos dos editais de licitação contenham as composições dos custos
unitários, com o detalhamento dos encargos sociais e BDI, sendo
vedada a indicação mediante o uso da expressão "verba" ou de
unidades genéricas.
Assim, com base na legislação e jurisprudência acima
transcritas, não sendo possível obter preços de referência nos sistemas
oficiais, deve ser realizada pesquisa contendo no mínimo três cotações
de empresas ou fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo
processo a documentação comprobatória dos levantamentos e
estudos

que

fundamentaram

o

preço

estimado;

no

caso

de

impossibilidade desse número de cotações, deve ser elaborada
justificativa circunstanciada.

Do BDI
O BDI

(Bonificação

e

Despesas Indiretas) é

elemento

significativo dos orçamentos. Como parâmetros, o Acórdão 2.622/2013 –
Plenário TCU[ANEXO 02]traz estudo detalhado sobre o tema, sugerindo
intervalos de valores para orientação do gestor:
[...]
9.1. determinar às unidades técnicas deste
Tribunal que, nas análises do orçamento de
obras públicas, utilizem os parâmetros para
taxas de BDI a seguir especificados, em
substituição aos referenciais contidos nos
Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA
1ºQuar Médio
3º
til
Quartil
CONSTRUÇÃO DE
20,34% 22,12% 25,00%
EDIFÍCIOS
CONSTRUÇÃO DE
19,60% 20,97% 24,23%
RODOVIAS E
FERROVIAS
CONSTRUÇÃO DE
20,76% 24,18% 26,44%
REDES DE
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA, COLETA DE
ESGOTO E
CONSTRUÇÕES
CORRELATAS
CONSTRUÇÃO E
24,00% 25,84% 27,86%
MANUTENÇÃO DE
ESTAÇÕES E REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA
OBRAS PORTUÁRIAS,
22,80% 27,48% 30,95%
MARÍTIMAS E FLUVIAIS
BDI PARA ITENS DE
11,10% 14,02% 16,80%
MERO
FORNECIMENTODE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal
que:
9.2.1. nas análises do orçamento de obras
públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos
patamares estipulados no subitem 9.1 deste
Acórdão, procedam ao exame pormenorizado
dos itens que compõem essa taxa, utilizando
como diretriz para esse exame os seguintes
percentuais obtidos no estudo de que tratam
estes
autos,
levando-se
sempre
em
consideração as peculiaridades de cada caso
concreto:
[...]
Sob tal aspecto, o gestor deverá adotar no orçamento, BDI
em consonância com os parâmetros definidos na jurisprudência do
TCU,conforme tabela acima, levando-se sempre em consideração as
peculiaridades de cada caso concreto pormenorizado dos itens que
compõem essa taxa, conforme Acórdão 2.622/2013 – Plenário TCU.
Por conseguinte, orienta-se que o gestor adote como
parâmetros para o BDI, as orientações contidas nos Acórdão 2.622/2013
– Plenário TCU.

Do BDI diferenciado
Na obra, existem itens de materiais e equipamentos de
natureza

específica

que

são

fornecidos

por

empresas

com

especialidades próprias, como exemplo: elevadores, ar condicionados,
entre outros.
Assim, desde que comprovada a inviabilidade técnicoeconômica de parcelamento do objeto da licitação, sobre estes itens
devem incidir BDI diferenciado (reduzido).

Súmula 253/TCU
Comprovada
a
inviabilidade
técnicoeconômica de parcelamento do objeto da
licitação, nos termos da legislação em vigor, os
itens de fornecimento de materiais e
equipamentos de natureza específica que
possam ser fornecidos por empresas com
especialidades próprias e diversas e que
representem percentual significativo do preço
global da obra devem apresentar incidência de
taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relação à taxa aplicável aos
demais itens.
O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE/MT), por meio da Resolução Normativa 02/2015– Classificação de
irregularidades para apreciação e julgamento das contas anuais de
governo e de gestão, a partir da competência 2014, classifica como
grave a ocorrência de não parcelamento de objetos divisíveis:
GB 04. Licitação_Grave_04. Ausência de
justificativa da inviabilidade técnica e/ou
econômica para o não-parcelamento de
objeto divisível (arts. 15, IV, e 23, § 1°, da Lei nº
8.666/1993).
Nesse sentido, quando comprovada a inviabilidade técnicoeconômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da
legislação em vigor, e havendo itens de fornecimento de materiais e
equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por
empresas com especialidades próprias e diversas, e que representem
percentual significativo do preço global da obra, estes devem
apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.

Cronograma Físico-financeiro

O cronograma físico-financeiro é uma importante ferramenta
administrativa e gerencial, assim, a projetista e/ou a empresa executora
deve buscar na elaboração deste, o perfeito planejamento entre os
diversos recursos disponíveis (pessoal, equipamentos, materiais e
financeiros) com os mais variados tipos de serviços a serem executados,
pois, é esta ferramenta que servirá de balizamento na comparação
entre o planejado e o executado.
Importa destacar que após o início das obras, sempre que o
prazo e as respectivas etapas de execução forem alteradas, há
necessidade de se adequar o cronograma físico-financeiro, de modo
que esse sempre reflita as condições reais da obra.
O custo do projeto varia em função de diversos fatores
determinantes, sendo o fator tempo de duração da obra um dos que
mais impactam diretamente no custo.
O projetista deve planejar a execução da obra de acordo
com o prazo ótimo, pois, a dilação do prazo acarreta aumento no
custo, por conta da manutenção dos custos fixos, em especial os custos
com a administração local da obra e com a manutenção e operação
do canteiro de obras.
Há que se levar em consideração também o incremento do
custo social que é de difícil mensuração, natural da implantação de
uma obra de magnitude inserida no meio urbano, pois, a população é
afetada com o acréscimo de custos provocados pela necessidade da
realização de rotas alternativas, quase sempre maiores na extensão e
no tempo da realização do deslocamento necessário.
Conforme pronunciamento do TCU (Acórdão 210/2006 –
Plenário) deverá ser providenciado:
Cronogramas físico-financeiros atualizados, que
possibilitem visualizar o acompanhamento da
programação
e
a
compatibilidade
da
execução contratual ao longo do prazo
estipulado para seu término, bem assim facilitar
a supervisão.

Em outra manifestação - Decisão 736/2001 - Plenária, o
Superior Tribunal de Contas da União determinou que o gestor público:
[...] apure a ocorrência de atrasos na
implementação
do
cronograma
físicofinanceiro
das
obras
e
serviços
de
responsabilidade da empresa, aplicando as
sanções previstas contratualmente.
Sobre o tema, Elci Pessoa Júnior (JÚNIOR Elci, 2014, p.80)
assevera:
O planejamento deve então levar em
consideração as médias diárias históricas de
precipitação pluviométrica na região da obra, o
que pode ser obtido da análise dos relatórios do
BDMEP – vide tópico 2.13. (PESSOA JUNIOR, Elci.
Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação
Urbana: Execução e Fiscalização. São Paulo:
PINI, 2014, p.80)

O Tribunal de Contas da União se posiciona sobre o tema:
Quanto às chuvas, o TCU possui entendimento
semelhante ao raciocínio aplicado para as
greves e feriados, de que se tratam de eventos
perfeitamente
previsíveis,
devendo
ser
computados seus custos na elaboração das
propostas à época da licitação. São muitas as
decisões nesse sentido (Acórdãos 1.922/2011,
1.537/2010, 278/2008, 396/2011, 1.744/2011,
entre outros, todos do Plenário). Somente em
casos
extraordinários,
em
que
fique
comprovada a ocorrência de chuvas acima da
média histórica de pluviometria para um
determinado período, é que tal argumento
pode será colhido. (Relatório do tribunal de
Contas da União TC 034.628/2014-2, p.5)
A esse propósito, o Ministro-Relator VALMIR CAMPELO, em
trecho de voto, nos ensina:

25. Como alerta, situo que chuvas ordinárias,
que já se previa estarem presentes naquela
intensidade em determinada época do ano,
não são eventos extraordinários a ensejar
revisões contratuais. Não se trata de evento
passível de enquadramento no art. 65, inciso II,
alínea 'd' da Lei de Licitações. Como bem
articula Marçal Justen Filho (Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos / 11.
Ed. – pg. 544/555):
“O evento deverá ser excepcional e
imprevisível. Quando se trate de ocorrências
usuais, comuns e previsíveis, não há força
maior. Os envolvidos podem, de antemão,
estimar
a
superveniência
do
evento,
preparando-se para tanto. Se o evento era
costumeiro e previsível, presume-se que o
particular teve em vista sua concretização ao
formular a proposta. Assim, por exemplo, a
estação de chuvas, em determinados locais do
país, inviabiliza a execução de certas
atividades. Porém, a ocorrência de chuvas
intensas é plenamente previsível e estimável de
antemão (...). Se o evento for previsível antes de
formulada a proposta, não se configura força
maior.” (Voto do Ministro-Relator VALMIR
CAMPELO no ACÓRDÃO Nº 2293/2012 – TCU –
Plenário)
Em caso concreto de valor fixo estipulado para execução de
obra, o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região
observa que:
1. Tendo a parte autora concordado que o valor
relativo à obra seria fixo e não reajustável, não é
admissível o pedido de reajustamento da quantia
previamente estabelecida.
2. A prorrogação de prazo para o término das obras
não ocorreu por culpa da Administração, pois tal
pedido partiu do próprio demandante.

3. O art. 57 da Lei nº 8.666/93 estabelece as
hipóteses em que se admite a prorrogação dos
contratos e o reajuste dos valores fixados, como
forma de manter o equilíbrio econômicofinanceiro. A alegação de que adversidades
climáticas seriam a causa do atraso das obras
não se enquadra em nenhuma das situações
previstas na norma legal.
4. Apelação improvida.
[Brasil, Tribunal Regional Federal (4.ª Região).
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.04.01.078680-0/RS,
Órgão julgador: Quarta Turma. Relator: Des. Sérgio
Renato Garcia. Brasília, 11 de jun. 2003. DJ. p. 746,
25 jun. 2003]
Assim

sendo,

no

que

tange

ao

planejamento

dos

cronogramas, deve-se levar em “consideração as médias diárias
históricas de precipitação pluviométrica na região da obra, o que pode
ser obtido por meio da análise dos relatórios do BDMEP” (Banco de
Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa).
Orienta-se também que o cronograma seja efetuado de
maneira realista, dentro do prazo ótimo levando em consideração
fatores previsíveis.
Responsabilidade por Projetos Deficientes ou Inadequados
Projetos deficientes ou inadequados causam problemas que
geralmente atrasam, encarecem e comprometem a qualidade da
obra, afetando o prazo, a qualidade e o preço; comumente este ônus
é suportado pela população de maneira direta ou indireta.
É de todo oportuno o comentário do doutrinador André
Mendes:
Em relação à aprovação, pelo agente público,
de um projeto deficiente, sua penalização se dá
apenas no caso de erros grosseiros, de falhas

que ele sabia ou deveria saber existentes. Não
seria cabível punir um gestor por um erro de
projeto cuja detecção exigiria praticamente
sua reelaboração. Um erro discreto de
dimensionamento estrutural, por exemplo, só
poderia ser detectado se todos os cálculos
fossem refeitos, e não é isso que se espera,
mesmo do gestor diligente.[MENDES, André.
Aspectos Polêmicos de Licitação e Contratos de
Obras Públicas, São Paulo: PINI, 2013, pg. 83].
Acrescenta-se que a responsabilização do agente público
independe de as deficiências detectadas causarem algum dano ao
erário, conforme esclarecido no Voto condutor do Acórdão nª 23/2015Plenário:
Apenas para lembrar, transcrevo excerto do
voto condutor da deliberação ora embargada
de seguinte teor: “a responsabilidade pela
aprovação do projeto básico eivado de
inconsistências, como já reconhecido nos
autos, exauriu-se no então Chefe do 1ª
DRF/DNER, que, por portaria específica,
aprovou, em 22/08/2000, tal projeto (fl. 277 do
volume 2).
Nesse
contexto,
independentemente
da
existência ou não e dano ao erário, não há
dúvida de que o ato de gestão praticado pelo
Sr. {...] revestiu-se de gravidade suficiente à
imputação da sanção cabível.

Nessa mesma tese,o autor complementa:
São muitas as deliberações do TCU no sentido
da responsabilização de projetistas ou
aprovadores de projetos deficientes. O sumário
do Acórdão no 2.456/2008 – Plenário resumiu a
questão da seguinte forma:
Os responsáveis pela elaboração e aprovação
de projeto básico inadequado e sem assinatura
ou identificação do responsável técnico devem

ser sancionados. MENDES, André. Aspectos
Polêmicos de Licitação e Contratos de Obras
Públicas, São Paulo: PINI, 2013, pg. 84.]

Também por este prisma, Rolf Dieter Oskar F. Braunert
pondera:
[...]
3.2.1.3 Projeto básico aprovado pela autoridade
competente
Concluído
o
projeto
básico,
este
obrigatoriamente deverá ser submetido à
aprovação da autoridade competente, ou seja,
à apreciação dos órgãos e entidades
governamentais competentes como: Prefeitura
Municipal, Corpo de Bombeiros, IBAMA, e
outros.
Aprovado o projeto pelos respectivos órgãos e
entidades competentes, o mesmo é submetido
a uma revisão final, no que concerne a
documentação técnica e documentação legal.
A aprovação pela autoridade do órgão ou
entidade contratante restringe-se unicamente
à constatação de que o mesmo satisfaz às
expectativas almejadas e para autorização do
uso do referido projeto, na medida que a
referida autoridade não tem competência para
aprovar projetos no que diz respeito à sua
escorreita
elaboração
técnica.
A
responsabilidade técnica é tão somente do
autor, autores e/ou coautores. BRAUNERT, Rolf.
Como Licitar Obras e Serviços de Engenharia,
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, pg. 109.]
Por sua vez, a aplicação da pena deve atingir quem sabia ou
deveria saber das deficiências posteriormente encontradas no projeto,
conforme consta no trecho do voto condutor do Acórdão nª
2.925/2010 – Plenário:
Não é razoável que o coordenador-geral se
ocupe pessoalmente da minuciosa revisão do
projeto, para identificar possíveis defeitos, sob

pena de inviabilizar suas atividades de
supervisão e controle.
A aprovação do projeto assentou-se na análise
técnica dos engenheiros do DNIT, que revisaram
todos os elementos da peça técnica.
Nesse cenário, somente responde o gestor pela
aprovação de projeto que sabe ou deveria
saber defeituoso, ou que contenha erro
grosseiro, de fácil percepção.
Nesse sentido, orienta-se que, na análise dos projetos
confeccionados ou contratados pela Administração, os órgãos adotem
procedimentos padronizados para evitar falhas.
Para o caso de falhas em projetos, deve-se apurar as
responsabilidades, e, se for o caso, aplicar as sanções previstas em lei
tanto para empresa contratada que entregou projeto defeituoso quanto
para o servidor que não reviu e/ou aceitou projeto com soluções
inadequadas, cabendo a cada ator envolvido no processo ser
responsabilizado pelo prejuízo à Administração e à sociedade.
Responsabilização do Projetista
O Código Civil, no art. 622, dispõe sobre as responsabilidades
do autor do projeto:
Art. 622. Se a execução da obra for confiada a
terceiros, a responsabilidade do autor do
projeto respectivo, desde que não assuma a
direção ou fiscalização daquela, ficará limitada
aos danos resultantes de defeitos previstos no
art. 618 e seu parágrafo único.
A Norma NBR 15.575, referente a Edificações habitacionais —
Desempenho, descreve:
Projetista - Atuam no desenvolvimento dos
projetos em áreas específicas, como mecânica,

hidráulica,
civil,
elétrica,
entre
outras.
Participam da implantação e controlam a
documentação do projeto, além dos ensaios do
produto final. Cabe aos projetistas:
Os projetistas devem estabelecer e indicar nos
respectivos memoriais e desenhos a VIDA UTIL
DO PROJETO – VUP de cada sistema que
compõe a obra, especificando materiais,
produtos e processos que isoladamente ou em
conjunto venham a atender ao desempenho
mínimo requeridos. Com este intuito o projetista
deve recorrer às boas práticas de projeto, às
disposições de normas técnicas prescritivas, ao
desempenho demonstrado pelos fabricantes
dos produtos contemplados no projeto e a
outros recursos do estado da arte mais atual.
Quando as normas específicas de produtos não
caracterizem desempenho, ou quando não
existirem normas específicas, ou quando o
fabricante não tiver publicado o desempenho
de seu produto, compete ao projetista solicitar
informações ao fabricante para balizar as
decisões de especificação. Quando forem
considerados valores de VUP maiores que os
mínimos estabelecidos na NBR 15575, estes
devem constar dos projetos e/ou memorial de
cálculo. (Norma NBR 15.575, referente a
Edificações habitacionais — Desempenho

Verifica-se que a Norma NBR 15.575 exige VIDA UTIL DO
PROJETO – VUP. Vale dizer que o projeto de edificações habitacionais,
deve seguir cada sistema que compõe a obra.
Caso se verifique que o projetista deu causa a prejuízos,
danos, atrasos devido a projeto/orçamento defeituoso ou incompleto,
este deve ser responsabilizado, conforme prevê o código civil.

Caso ocorram falhas de projetos, orienta-se ao gestor que
exija formalmente do autor a correção das inconsistências, apurando as

responsabilidades pelo projeto deficiente, e, se for o caso, aplique as
sanções previstas em lei.
Recomenda-se nos casos de aditivos da obra cuja causa
alegada seja adequações/revisões/correções/alterações no projeto,
que haja a manifestação/defesa formal e tempestiva do autor do
projeto sobre as críticas apontadas no seu produto que originaram o
aditivo.
Alteração em projetos
No que tange à alteração de projetos a Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 esclarece:
Art. 18. As alterações do projeto ou plano
original só poderão ser feitas pelo profissional
que o tenha elaborado.
Parágrafo
único.
Estando
impedido
ou
recusando-se o autor do projeto ou plano
original a prestar sua colaboração profissional,
comprovada a solicitação, as alterações ou
modificações deles poderão ser feitas por outro
profissional habilitado, a quem caberá a
responsabilidade pelo projeto ou plano
modificado.
A elaboração ou alteração de projeto não deve transfigurar
o objeto originalmente contratado, conforme preceitua a Súmula
261/TCU:
Em licitações de obras e serviços de
engenharia, é necessária a elaboração de
projeto básico adequado e atualizado, assim
considerado aquele aprovado com todos os
elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo
prática ilegal a revisão de projeto básico ou a
elaboração
de
projeto
executivo
que

transfigurem o objeto originalmente contratado
em outro de natureza e propósito diversos.

As modificações no contrato, logo após a sua assinatura,
devido a projetos básicos ineptos e desatualizados, constituem prática
ilegal e ilegítima, conforme Acórdão no 1.060/2007 – Plenário/TCU:
Constitui prática ilegal e ilegítima a chamada
“revisão de projetos em fases de obras”, no
âmbito do Dnit, uma vez que trata, geralmente,
de introduzir modificações no contrato logo
após a sua assinatura, decorrentes de projetos
básicos ineptos e desatualizados, conforme
determinações expressas nos Acórdãos no
296/2004, 1.569/2005 e 1.175/2006, proferidos
em Plenário.

O Código Civil dispõe sobre modificações no projeto:
Art. 621. Sem anuência de seu autor, não pode
o proprietário da obra introduzir modificações
no projeto por ele aprovado, ainda que a
execução seja confiada a terceiros, a não ser
que, por motivos supervenientes ou razões de
ordem
técnica,
fique
comprovada
a
inconveniência ou a excessiva onerosidade de
execução do projeto em sua forma originária.
Parágrafo único. A proibição deste artigo não
abrange
alterações
de
pouca
monta,
ressalvada sempre a unidade estética da obra
projetada.

A regra é que as “alterações do projeto ou plano original só
poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado”; as
alterações por outros profissionais é a exceção. A Administração Pública
deve justificar, formalmente, a necessidade de alteração, e em caso de
correção de falhas deve apurar causas e responsabilidades, aplicando
sanções, se for o caso.

Orienta-se aos órgãos que, em caso da necessidade de
alteração de projetos, solicitem, formalmente e com protocolo, ao
profissional que o tenha elaborado, nos moldes da Súmula 261/TCU e o
Acórdão nº 1.060/2007- Plenário/TCU.
E, no caso de alteração de projeto, ainda que de pequena
monta, deve-se providenciar a emissão de ART Complementar
vinculada a ART original do projeto específico, conforme Resolução nº
425/1998 do CONFEA-CREA.

Do Recebimento de Projetos de Engenharia

Por se tratar de serviços de engenharia, o recebimento de
projetos de engenharia deve seguir o rito da OT 02/2016[ANEXO 03] que
trata dos recebimentos provisório e definitivo de obras e serviços de
engenharia.
No intuito de padronizar, auxiliar e registrar a devida análise
temos colacionado a este trabalho:
a) “Tramitação Básica de Documentação, em caso de
pendências”[ANEXO 04];
b) “Requisitos

Mínimos

de

Engenharia

para

Análise

e

Recebimento de Projetos”[ANEXO 05];
c) “Lista de ART para Projetos de Engenharia de Edificações”
[ANEXO 06];
d) “Lista

de

ART

para

Projetos

de

Pavimentação”[ANEXO 07];
e) “Fluxograma para Análise de Projetos de
Engenharia”.[ANEXO 08].

Engenharia

de

O relatório de pendências é peça chave para mitigar
problemas futuros na obra devido a falhas no projeto, devendo conter,
no mínimo, tópicos referente a:
1

–

Introdução,

informando

dados

sobre

o

projeto,

localização do objeto, metragem e demais informações que se julgar
necessárias;
2 - Pendências relativas à Lei 8666/93;
3 - Pendências relativas à OT IBRAOP 01/06;
4 - Pendências relativas às Súmulas TCU 253 e 258;
5 - Pendências relativas à OT 05/2016da CGE/MT;
6 - Pendências relativas a demais legislação pertinente,
inclusive normas técnicas;
7 - Conclusão com o relato de que a lista de pendências não
é exaustiva; revisão de acordo com o prazo concedido, sob pena das
sanções previstas em lei (informando número do processo);
8 – Anexos:
8.1 “Tramitação Básica de Documentação, em caso de
pendências”;
8.2 “Requisitos Mínimos de Engenharia para Análise e
Recebimento de Projetos”;
8.3 “Lista de ART para Projetos de Engenharia de Edificações”;
8.4“Lista

de

ART

para

Projetos

de

Engenharia

de

Pavimentação”;
8.5 “Fluxograma para Análise de Projetos de Engenharia”.

A Lei Estadual nº 10.407, de 27 de junho de 2016, “dispõe sobre
a obrigatoriedade de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional de Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia em
obras, projetos e serviços contratados pelo Estado de Mato Grosso”, seu
cumprimento deve ser observado.
No intuito de evitar atrasos, gastos, retrabalhos e adequações
indesejáveis na obra, o gestor deverá exigir o projeto de interferências,
para análise da influência de um projeto (elétrico, hidráulico, ar
condicionado, forro, estrutural, entre outros) sobre o outro, como
exemplo:

cruzamento

de

tubulações

(hidráulica,

elétrica,

ar

condicionado, forro, entre outros). As soluções devem ser prévias, ainda
na fase de projeto, de forma planejada.
Deve-se exigir numeração das páginas e pranchas de forma
sequencial, indicando o número total de folhas (fls. atual/total) para
melhor controle e organização.
Orienta-se,

então

a

padronização

no

processo

de

recebimento, adotando o Relatório de Pendências e seus anexos para
análise e aceitação de projetos de engenharia.

Da divulgação de Planilhas e Projetos
A Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI) que regula o acesso
a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5 o; no inciso II, § 3º, do art.
37; e, no § 2o do art. 216 da Constituição Federal”,aduz no art. 8º:

É dever dos órgãos e entidades públicas
promover,
independentemente
de
requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de
informações de interesse coletivo ou geral por
eles produzidas ou custodiadas)
[...]
§ 2º:

Para cumprimento do disposto no caput, os
órgãos e entidades públicas deverão utilizar
todos os meios e instrumentos legítimos de que
dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em
sítios oficiais da rede mundial de computadores
(internet).
[...]
O artigo 7°, Inciso VI, da Lei Federal nº 12.527/2011relacionou a
licitação entre os assuntos a que se deve garantir o acesso à
informação, in verbis:

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta
Lei compreende, entre outros, os direitos de
obter:
[...]
VI - informação pertinente à administração do
patrimônio público, utilização de recursos
públicos, licitação, contratos administrativos;
Vale dizer que a legislação impõe à Administração Pública a
obrigação de se disponibilizar na internet as informações relativas às
licitações, quais sejam: o edital, seus anexos, planilhas orçamentárias,
projetos e os demais atos praticados.
Frisa-se que a identificação da provável licitante, e o
conhecimento do universo de concorrentes é um ponto que pode
fragilizar a licitação, sendo assim, os editais devem ser salvos em
arquivos protegidos, tipo “pdf”, e disponibilizados na internet, por
completo, incluindo projetos e planilhas orçamentárias.
Ressalta-se que, para evitar pontos de fragilidades no
processo licitatório, deve-se evitar a identificação ou cadastramento do
interessado que retira ou “baixa” o edital e projetos, pois, esse
procedimento mostra um panorama dos licitantes concorrentes.

A esse propósito, orienta-se que os órgãos disponibilizem os
editais e seus anexos, como projetos de engenharia e as planilhas
orçamentárias, aos interessados e a qualquer cidadão pela internet;
permitindo
necessidade

download
de

de

arquivos

identificação

ou

digitais

protegidos,

sem

prévio

cadastramento,

a
em

cumprimento a Lei de Acesso à Informação.

Material para consulta

Com o objetivo de auxiliar e balizar a boa prática de gestão,
colaciona-se abaixo os anexos como fonte de consulta específica sobre
os temas abordados:
a) Orientação Técnica: OT –IBR 004/2012 trata da Precisão do
Orçamento de Obras Públicas [ANEXO 09];
b) Orientação Técnica:

OT - IBR 005/2012 trata da Apuração do

Sobrepreço e Superfaturamento em Obras Públicas [ANEXO 10];
c) Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de
Obras Públicas – Tribunal de Contas da União [ANEXO 11];
d) Resolução de Consulta 41/2010/TCE/MT [ANEXO 12].

Considerações Finais
As demandas da população devem ser atendidas com
projetos adequados à realidade social e econômica de cada região,
assim sendo, o projeto deve ser criticado, sabatinado antes de sua
aprovação, proporcionando soluções, planejamento minucioso, baixo
custo de manutenção, quiçá novas tecnologias, garantindo assim o
tripé: custo, prazo e qualidade.

Para
Orientação

o

atendimento

Técnica

deve-se

dos
adotar,

requisitos
na

apontados

análise

dos

nesta

projetos

confeccionados ou contratados pela Administração, padronização e
procedimentos adequados, evitando, assim, falhas que ocasionam
transtornos, tais como:
a) Obras atrasadas, paralisadas, inacabadas ou lentas;
b) Sobrepreço e/ou superfaturamento;
c) Falta de efetividade, eficiência e eficácia.
Outro aspecto a ser considerado é a responsabilização dos
agentes públicos ou privados que deram causa a falhas nos projetos.
Desse modo, a presente Orientação Técnica apresenta
considerações com o propósito de promover precisão, planejamento e
boa prática de gestão no que tange ao aprimoramento e coerência
dos projetos e orçamentos, constantes nos editais de licitação de obras
da administração pública estadual.

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2016
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