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Gerenciamento e Fiscalização de

Obras Públicas

FACILITADOR:
Marcel Albuquerque

Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas
do Estado desde 2010, possui experiência de
17(dezessete) anos atuando na construção civil;
planejamento, licitação, execução e controle, com
ênfase na área de Auditoria/Fiscalização de obras
públicas. Atualmente atua como instrutor do
Instituto Plácido Castelo – TCE/CE (Escola de
Contas) e professor Instituto Brasileiro de
Contratações Públicas.
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“Não conheço nenhuma reforma ou construção 
que sejam, primeiro, entregues no prazo. 
Segundo, que não haja um acidente de trabalho. 
Terceiro, que não haja um estouro do orçamento. 
Quarto, estamos no Brasil, e o brasileiro termina 
tudo em cima da hora. Ele licencia o carro no 
último dia, entrega o imposto de renda no último 
dia. É uma cultura nossa"

Mário Gobbi

http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2014/04/30/gobbi-
parabeniza-corinthians-por-itaquerao-e-justifica-estamos-no-brasil.htm
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Lucas 14:28-31

"Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não 
se senta primeiro a calcular as despesas, para ver 
se tem com que a acabar? Para não acontecer que, 
depois de haver posto os alicerces, e não a 
podendo acabar, todos os que a virem comecem a 
zombar dele, dizendo: Este homem começou a 
edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, 
indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta 
primeiro a consultar se com dez mil pode sair ao 
encontro do que vem contra ele com vinte mil?"
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Planejamento

“A Petrobras decidiu construir a refinaria Abreu e 
Lima (PE), sua obra mais cara, sem ter um projeto 
definido e fazendo uma "conta de padeiro" para 
estimar o custo inicial”.

Paulo Roberto Costa
Fonte: www.agora.uol.com.br

Acesso em 01/06/2014

Custo inicial = US$ 2,4 bilhões – Prazo: 2010;
Obra já custou = US$ 18 bilhões;
Para concluir = US$ 1,1 bilhão – Valor final previsto 
= R$ 60 bilhões;
Unidade I = 100%;
Unidade II =  80% (Previsão de conclusão 2018).

Redução 
do ritmo 
da obra

Obra 
abandonada

Obra 
paralisada

Fiscalização do Contrato

Atuação do fiscal está atrelada à necessidade de se verificar
a ideal execução do contrato, garantindo que os recursos
públicos nele empregados estão sendo executados do modo
mais eficiente possível, empregando-se os materiais na
qualidade e quantidade indicados na proposta e que todas as
obrigações legais estão sendo corretamente adimplidas.

Nas palavras de Floriano de Azevedo Marques Neto “não basta
ter um contrato bem elaborado e adaptado às necessidades da
Administração e aos interesses do contratado. É imperioso que
haja uma gestão atenta e competente das atividades
contratuais, visando a tornar efetivas as condições nele
inscritas”.
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“Sendo assim, o fiscal deve deter pleno e prévio

conhecimento de tudo o que será executado

na obra. Não se trata, pois, de ser um observador

do que fora executado, mas, ao contrário, um

ator ativo durante toda construção.

(Eng.º Elci Pessoa Júnior)

“O Engenheiro Fiscal deve assumir uma postura

proativa durante todo o processo de execução

das obras. Nesse sentido deve permanecer

atento a todos os fatos ocorridos durante as

mesmas, de modo a antecipar-se aos possíveis

problemas e procurar solucioná-los antes que

causem algum tipo de transtornos.”

(Eng.º Elci Pessoa Júnior)

Entendimentos:

TCU (Acórdão 1632/2009 – Plenário)
“9. A propósito, vale registrar que a prerrogativa conferida à 
Administração de fiscalizar a implementação da avença deve ser 
interpretada também como uma obrigação. Por isso, fala-se em um 
poder-dever, porquanto, em deferência ao princípio do interesse 
público, não pode a Administração esperar o término do contrato para 
verificar se o objeto fora de fato concluído conforme o programado, 
uma vez que, no momento do seu recebimento, muitos vícios podem 
já se encontrar encobertos.”

(Trecho do Voto do Min. Marcos Bemquerer)
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Dever do Fiscal

• Conhecimento do Projeto

• Inspecionar Pessoalmente

• Avaliar materiais empregados

• Garantir a fidedignidade dos quantitativos 
medidos

• Garantir que o serviço fora adequadamente 
apropriado

Fiscalização do Contrato

Regramento constante do art. 67 da Lei n° 8.666/1993:

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.

Fiscalização do Contrato

Podemos recusar a designação???
A designação não pode ser recusada, uma vez que não é ordem
manifestadamente ilegal.

Podendo o fiscal solicitar:
 capacitação para as atividades;
 compatibilidade da sua qualificação com as exigidas; e
 evitar sobrecarga devido a muitos contratos.

Caso a autoridade não conceda as condições adequadas aos
trabalhos, pode atrair a responsabilidades decorrentes
de fiscalização deficiente.

Acórdão 2632/2007 – Plenário Acórdão 2917/2010 – Plenário
Acórdão 0839/2011 – Plenário Acórdão 1094/2013 – Plenário
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9.1.1. providencie portaria de designação específica para
fiscalização de cada contrato, com atestado de
recebimento pelo fiscal designado e que constem
claramente as atribuições e responsabilidades, de acordo
com o estabelecido pela Lei 8.666/93 em seu artigo 67;
9.1.2. designe fiscais considerando a formação
acadêmica ou técnica do servidor/funcionário, a
segregação entre as funções de gestão e de fiscalização
do contrato, bem como o comprometimento concomitante
com outros serviços ou contratos, de forma a evitar que o
fiscal responsável fique sobrecarregado devido a muitos
contratos sob sua responsabilidade;
9.1.3. realize sistematicamente o acompanhamento dos
trabalhos realizados pelos fiscais;

Acórdão 1094/2013 – Plenário

Fiscalização do Contrato

Contratação de terceiros para auxiliar na fiscalização
A contratação do terceiro não é obrigatória, cabendo à Administração
verificar se a complexidade do contrato exige a assistência desse
terceiro.

Trata-se de uma atividade assistencial, cabendo a responsabilidade
pela fiscalização à Administração Pública.

Quem não pode ser designado (Princípio da segregação de
funções)
 os servidores responsáveis pelo pagamento da despesa;
 o pregoeiro, ou os membros da comissão de licitação; e
 as situações de conflitos de interesses importam em óbice à

designação como fiscal de contrato.

ACÓRDÃO N. 1909/2010 – TCU / P

9.1.2. exija da contratada a correção dos serviços de 
instalação elétrica que não seguem os requisitos da
Norma Técnica ABNT 5410;
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Lei nº 4.150/1965

Art. 1º Nos serviços públicos concedidos pelo Governo
Federal, assim como nos de natureza estadual e municipal
por ele subvencionados ou executados em regime de
convênio, nas obras e serviços executados, dirigidos
ou fiscalizados por quaisquer repartições federais ou
órgãos paraestatais,em todas as compras de materiais
por eles feitas, bem como nos respectivos editais de
concorrência, contratos ajustes e pedidos de preços será
obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos
de qualidade, utilidade,resistência e segurança usualmente
chamados normas técnicas” e elaboradas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei mencionada
pela sua sigla “ABNT”.

ACÓRDÃO N. 137/2013 – TCU / P

9.1. determinar à Companhia Docas do Estado da 
Bahia, com base no art. 250 inciso II, do Regimento
Interno do Tribunal, que tome as providências 
necessárias para inclusão de itens básicos no
contrato de execução das obras de Adaptação do
Armazém para o Terminal Marítimo de Passageiros
do Porto de Salvador tendentes à garantia de 
acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades
especiais ou com mobilidade reduzida, em 
consonância com o que dispõe a Lei nº 10.098/2000
e com a Norma NBR 15.450/2006.
,

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.”

Fundamento Legal

- Lei n° 6.496/1977, arts. 1º e 2º;
- Resolução CONFEA n° 425/1998, arts. 1º e 2º.
- Lei n° 11.768/2008, art. 109, § 5º;
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9.2. determinar ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes 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,
aplicando-se 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-P

Todavia, a metodologia de cálculo preconizada pelo Acórdão 749/2010-TCU-P
esclarece que "(...) o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem
ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicado-se a cada 
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação
entre eles, os limites de alteração estabelecidos no limite legal.". Dessa forma, 
considerando o acréscimo de R$ 5.090.956,43, decorrente de alterações de
quantitativos de itens previstos na planilha orçamentária, bem como o aumento
de R$ 3.267.469,76, provocado pelo acréscimo de itens, já foram acrescidos
ao contrato R$ 8.358.426,19 (R$ 5.090.956,43 + R$ 3.267.469,76), que
correspondem a 16,95% do valor original. Portanto, o limite de 25% previsto no
art. 65, §1º, da Lei 8.666/1993, corresponde a R$ 12.330.254,90 (0,25 x R$ 
49.321.019,59). Desse modo, o Contrato 9/2012 somente poderá receber aditivos
no valor máximo de R$ 3.971.828,71(R$ 12.330.254,90 - R$ 8.358.426,19),
que correspondem a 8,05% do seu valor original.
[…] Eventuais aditivos não podem gerar acréscimos superiores a 8,05%
(R$ 3.971.828,71)em relação ao valor inicial do contrato, independentemente
de supressões, conforme a metodologia de cálculo para acréscimos e supressões
contratuais preconizada pelo Acórdão 749/2010-TCU-Plenário.

Acórdão nº 3364/2012 TCU-P

9.1. dar ciência à Metrofor de que a assinatura dos Termos
Aditivos 3 e 4 ao Contrato CT 11/2010 levaram à extrapolação
do limite de 25% para acréscimos contratuais estabelecido
no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei de Licitações, de acordo com a
metodologia de cálculo descrita no Acórdão 749/2010-TCU-P.

ACÓRDÃO Nº 3126/2013 – TCU – P
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Dados Iniciais

• Valor inicial do contrato: R$100.000,00
• Reajuste pelo INCC, considerar 10% ao ano
• Data de apresentação da proposta: 1° de janeiro de 2014 
1° Termo Aditivo de Valor
• Data: 01 de outubro de 2014 
• Acréscimo: R$4.000,00 
• Supressão: R$7.000,00 
2° Termo Aditivo de Valor 
• Data: 20 de fevereiro de 2015 
• Acréscimo: R$23.000,00 
• Supressão: R$20.000,00 
3° Termo Aditivo de Valor 
• Data: 15 de janeiro de 2016 
• Acréscimo: R$5.900,00 
• Supressão: R$7.000,00 

Exercício

Voto:

Manifesto, desde já, minha concordância com o grau de
reprovação atribuído pela Secob-2 a essas três
irregularidades, especialmente às duas primeiras.

Com efeito, deficiências na fiscalização e supervisão
de contratos permitem que se perpetue a recorrente
má qualidade dos serviços de pavimentação prestados
em todo o País e a consequente exposição dos usuários
a riscos de acidentes, sem contar os prejuízos financeiros
associados à danificação precoce de seus veículos.

ACÓRDÃO Nº 2304/2012 – TCU – P

Lei n.º 4.320/1964

Pagamentos de serviços somente após

a comprovação de sua efetiva entrega ou

prestação por parte da contratada, tendo

por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo.

No caso de alteração nos serviços contratados,

a execução e o pagamento dos novos serviços

somente pode ser efetuado após a realização

do aditivo contratual. Em caso contrário, será

considerada antecipação de pagamento.
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Voto condutor do Acórdão 1.606/2008 – Plenário: 

(...)29. A obra real baseada em um projeto diferente do licitado,

inacabado e sem se ter, ainda, a noção exata de seus custos, 

estava sendo paga de forma irregular, com faturamento de serviços

da obra licitada, como constatado pela Unidade Técnica do TCU.

Tal prática, conhecida no jargão da engenharia como "química" 
consiste em realizarem-se pagamentos de serviços novos,
sem cobertura contratual, fora do projeto originalmente licitado,
utilizando-se para faturamento outros serviços, estes sim, 
constantes da planilha de preços original, sem a respectiva
execução destes últimos, para futura compensação. 
Trata-se, evidentemente, de irregularidade gravíssima.”

Química

Jogo de Planilha

Planilhas orçamentárias contratuais com “jogo de planilha”

(alguns itens com preços superavaliados e outros subavaliados,

de modo que o preço global seja adequado ao mercado).

Consequências: A ocorrência sistemática de aditivos contratuais

em que os quantitativos dos itens superavaliados aumentam e

os dos itens subavaliados reduzem provocam o desequilíbrio

econômico-financeiro original do contrato => superfaturamento!
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http://portal2.tcu.gov.br/por
tal/pls/portal/docs/2675808
.PDF

http://portal2.tcu.gov.br/portal/
pls/portal/docs/2057620.PDF

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2059156.P
DF
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http://portal.tcu.gov.br
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Obrigado a todos!

marcel-oliveira1@hotmail.com

“O gênio é composto de 2% de genialidade 
e 98% de dedicação perseverante”

(Ludwig Van Beethoven)


