
1

OBRAS PÚBLICAS:
Orientações aos Ordenadores de Despesas
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OBJETIVO
Conscientizar os Ordenadores de Despesas da 
importância das OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, enfocando aspectos legais e 
operacionais, bem como a necessidade de 
corpo técnico profissional e de controles 
internos aperfeiçoados, visando garantir 
confiabilidade e segurança às suas gestões.

APRESENTAÇÃO

Holdar de Barros Figueira Netto

� Aspectos Legais
� Aspectos Operacionais
� Problemas Comuns
� Procedimentos de Auditoria
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APRESENTAÇÃO

Fernando Antônio Siqueira Rocha
e

Maurício Faria Dame Manzano

� Saneamento Ambiental

APRESENTAÇÃO

André Mainardes Berezowski

� Projeto do Sistema Informatizado de 

Controle de Obras Públicas
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APRESENTAÇÃO

Marcelo Lima Fedeszen

� Diagnóstico das Obras Auditadas

� Estrutura de Engenharia do TC
� Conclusão

APRESENTAÇÃO

Holdar de Barros Figueira Netto

� Aspectos Legais

� Aspectos Operacionais
� Problemas Comuns
� Procedimentos de Auditoria
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ASPECTOS LEGAIS

� Direito Profissional

� Direito Administrativo

� Direito Civil

DIREITO PROFISSIONAL

� Lei Federal nº 5.194/1966

� Lei Federal nº 6.839/1980

� Lei Federal nº 6.496/1997

Resolução CONFEA nº 425/1988
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Lei Federal nº 5.194/1966

“Regula o exercício das profissões de 

Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo”

Lei Federal nº 5.194/1966

Art. 1º – Empreendimentos característicos

� Aproveit. e utilização de recursos naturais

� Meios de locomoção e comunicações

� Edifs., servs. e equip. urbs., rurais e regionais
� Instalações e acesso a costas, águas e terras

� Desenvolvimento industrial e agropecuário
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Lei Federal nº 5.194/1966

Art. 2º

Reserva de mercado ���� Diploma registrado 

no MEC

Lei Federal nº 5.194/1966

Art. 6º

Exercício ilegal da profissão:

���� Diploma registrado no MEC

���� Registro profissional no CREA
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Lei Federal nº 5.194/1966

Art. 7º – Atividades e atribuições

� Desempenho de cargos, funções e comissões

� Ests., projs., análs., vists., pers., e pars. técns.

� Fiscalização de obras e serviços técnicos
� Direção de obras e serviços técnicos

� Execução de obras e serviços técnicos

Lei Federal nº 5.194/1966

Art. 18

Alterações de projeto:

���� Autor

���� Terceiro, só com impedimento ou recusa
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Lei Federal nº 5.194/1966

Art. 60

Firma ou organização com seção 

relacionada com Engenharia, Arquitetura ou 

Agronomia ���� Registro no CREA

Lei Federal nº 6.839/1980

“Dispõe sobre o registro de empresas nas 

entidades fiscalizadoras do exercício de 

profissões”
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Lei Federal nº 6.839/1980

Art. 1º

Registro de empresas nas entidades 

fiscalizadoras de profissões:

���� Obrigatório

���� Atividade básica ou serviços prestados

Lei Federal nº 6.496/1977

“Institui a Anotação de Responsabilidade 

Técnica na prestação de serviços de 

engenharia, arquitetura e agronomia.”
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Resolução CONFEA nº 425/1988

“Dispõe sobre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica na prestação de 

serviços de engenharia, arquitetura e 

agronomia”

Res. CONFEA nº 425/1988

ART – Anotação de Resp. Técnica

� Obrigatória para todo contrato de engenharia

� Define os responsáveis técnicos legais

� Obrigatória para cargo ou função técnica

� Precede o início da obra ou serviço
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DIREITO ADMINISTRATIVO

� Lei Federal nº 4.320/1964

� Lei Federal nº 8.666/1993

Lei Federal nº 4.320/1964

“Lei dos orçamentos e balanços da 

Administração Pública”
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Lei Federal nº 4.320/1964

Art. 62

Liquidação da despesa:

���� Fase obrigatória da despesa

���� Precede ao pagamento

Lei Federal nº 4.320/1964

Art. 63, § 2º, inc. III

Base da liquidação da despesa:

���� Comprovação da prestação do serviço

���� Profissional de engenharia (Lei nº 

5.194/66, art. 7º)
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Lei Federal nº 8.666/1993

“Lei de licitações e contratos da 

Administração Pública”

Lei Federal nº 8.666/1993

Curiosidades:

� Estrutura ���� 6 caps.; 14 seçs.; 126 artigos

� Cap. I, Seção III ���� Das Obras e Serviços

� “Obra + obras” ���� 99 vezes em 39 artigos

� Relator ���� Dep. e Eng. Luiz Carlos Pontes
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Lei Federal nº 8.666/1993

Alterações:

� Lei Federal nº 8.883/1994

� Lei Federal nº 9.648/1998

� Lei Federal nº 9.854/1999

� Lei Federal nº 11.107/2005

Lei Federal nº 8.666/1993

Art. 3º

A licitação visa garantir:

���� Isonomia – princípio constitucional –

���� Seleção da proposta mais vantajosa para 

a Administração
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Lei Federal nº 8.666/1993

Art. 3º - Princípios da licitação

���� Julgam. objetivo���� Igualdade

���� Vinculação���� Moralidade

���� Probidade���� Impessoalidade

���� Publicidade���� Legalidade

Lei Federal nº 8.666/1993

Art. 7º

Seqüência para licitar obras e serviços:

���� Projeto básico

���� Projeto executivo
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Lei Federal nº 8.666/1993

Art. 7º, § 2º

Condições para licitar obras e serviços:

���� Projeto básico aprovado e disponível

���� Orçamento detalhado em custos unitários

���� Recursos orçamentários

Lei Federal nº 8.666/1993

Art. 10

Formas de execução de obras e serviços:

���� Direta

���� Indireta ���� nos regimes “empreitada por preço 

global” ou “empreitada por preço unitário”
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Lei Federal nº 8.666/1993

Art. 10 – Empreitada por Preço Global

Quando se contrata por preço CERTO e TOTAL 

(definição do art. 6º, inc. VIII, alínea “a”)

Lei Federal nº 8.666/1993

Art. 10 – Empreitada por Preço Unitário

Quando se contrata por preço CERTO de 

UNIDADE DETERMINADA (definição do art. 6º, 

inc. VIII, alínea “b”)
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DIREITO CIVIL

� Lei Federal nº 8.078/1990

� Lei Federal nº 10.192/2001

� Lei Federal nº 10.406/2002

Lei Federal nº 8.078/1990 

“Código de Defesa do Consumidor”
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Lei Federal nº 8.078/1990

Art. 4º, inc. II, alínea “d”

Produtos e serviços:

���� Garantia de padrões de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho

Lei Federal nº 8.078/1990

Art. 26

Direito de reclamar de produto durável:

���� Vício aparente ���� 90 dd

���� Vício oculto ���� idem, da evidência
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Lei Federal nº 8.078/1990

Art. 39, inc. VIII

Produtos e serviços:

���� Atendimento às normas da ABNT

Lei Federal nº 10.192/2001

“Medidas complementares do Plano Real”
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Lei Federal nº 10.192/2001

Art. 2º, §§ 1º ao 6º

Reajuste:

���� Prazo de duração acima de um ano

���� Índices setoriais

���� § 2º aventa “revisão contratual”

Lei Federal nº 10.192/2001

Art. 3º, § 1º

Periodicidade para reajuste:

���� Data limite para entrega da proposta, ou

���� Data do orçamento a que essa se referir
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Lei Federal nº 10.406/2002

“Novo Código Civil”

Lei Federal nº 10.406/2002

Art. 618, caput e parágrafo único

Empreiteiro responde pela solidez da obra:

���� Cinco anos, em razão de materiais e solo

���� Parágrafo único ���� 180 dd para reclamar
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Lei Federal nº 10.406/2002

Art. 621

Alterações de projeto:

���� Autor

���� Terceiro, só por superveniência ou 

ordem técnica

Lei Federal nº 10.406/2002

Art. 622

Projetista responde pela solidez da obra

���� Se a execução for de terceiro e desde 

que sem a sua direção ou fiscalização
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ASPECTOS OPERACIONAIS 

� Projetos Básico e Executivo
� Fiscalização
� Alteração de Contrato
� Recebimentos Provisório e Definitivo

Projeto Básico 

Condição fundamental para licitar Obras e 

Serviços (Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 2º)

���� Requer muito cuidado dos Gestores
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Projeto Básico

Nível de Detalhe

Suficiente para:

���� Avaliar o custo

���� Definir o método construtivo

���� Definir o prazo
(Lei nº 8.666/93, art. 6º, inc. IX)

Projeto Executivo

Condição fundamental para executar Obras 

e Serviços licitados (Lei nº 8.666/93, art. 7º, 

inc. II)

���� Precede à execução
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Projeto Executivo 

Nível de Detalhe

Suficiente para  a execução completa

���� Normas da ABNT

(Lei nº 8.666/93, art. 6º, inc. IX)

(Lei nº 8.078/90-CDC, art. 39, inc. VIII)

Projetos Básicos e Executivos

Atenção!!!

Autor do projeto, básico ou executivo, não 

poderá participar da licitação e nem da 

execução.

(Lei nº 8.666/93, art. 9º, inc. I)
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Projetos Básicos e Executivos

Problema:

Atender à definição legal de Projeto Básico, 

especialmente quanto a “qualidade” e a 

“quantitativos físicos”, sem os respectivos 

projetos executivos.

Projetos Básico e Executivos

Situação encontrada:

���� Falta de espec. técnicas ou precárias

���� Quantitativos físicos estimados

���� Unidades métricas genéricas (vb; pt; %)

���� Falta de cronograma

���� Falta de normas de fiscalização
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Fiscalização

���� Medições���� Contr. Tecnológicos

���� Meio Ambiente���� Diário de Obra

���� Saúde e Segur.���� Fidedignidade

���� Enc. Sociais���� Designação

Fiscalização

Designação

� Lei nº 8.666/93, art. 67 ���� Acomp. e fiscal.

� Lei nº 5.194/66, art. 6º ���� Exercício ilegal

� Lei nº 5.194/66, art. 7º ���� Ativ. de fiscal.

� Res. CONFEA nº 425/98, art. 3º ���� ART
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Fiscalização

Fidedignidade

� Lei nº 8.666/93, art. 66 ���� Execução fiel

� Lei nº 8.666/93, art. 69 ���� Reparo ... por 

vícios ou defeitos ou incorreções

� Lei nº 8.078/90-CDC, art. 12 ���� Reparo, 

independente de culpa por projeto

Fiscalização

Diário de Obras

� Lei nº 8.666/93, art. 67, § 1º ���� Registro 

próprio da fiscalização
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Fiscalização

Controles Tecnológicos

� Lei nº 8.666/93, art. 6º, inc. X ���� ABNT

� Lei nº 8.666/93, art. 75 ���� Custo do 

contratado, salvo disposição contrária

� Lei nº 8.078/90-CDC, art. 39, inc. VIII ����

ABNT

Resistência MecânicaTrabalhabilidade

(Fck = 16 MPa, nível Normal)

� 24 corpos de prova a cada 100 
m³ ou 500 m² ou 1 andar ou uma 
vez por semana

� 2 corpos de prova a cada 
caminhão betoneira

� 1 ensaio a cada 25 m³ ou uma 
vez por dia, quando amassado na 
obra

� 1 ensaio a cada caminhão 
betoneira, quando usinado

� 1 ensaio a cada moldagem de 
corpo de prova para verificação de 
resistência mecânica

NBR 6.118 – Projeto, execução e controle de obras de concreto armado

Controles Tecnológicos
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A cada 20 mA cada 700 m²

� 1 extração de asfalto, depois 
da rolagem, alternando BE / E / BD:

- 1 ensaio de espessura

- 1 ensaio de compressão

� 2 extrações de asfalto, depois 
da acabadora e antes da rolagem:

- 2 ensaios de granulometria

- 2 ensaios Marshall

NBR 12.949 – Execução de CBUQ na pista

Controles Tecnológicos

Fiscalização

Encargos Sociais

� Lei nº 8.666/93, art. 71 ���� Respons. do 

contratado ���� Trab. / previd. / fisc. / comerc.

Cuidado:

� Lei nº 8.666/93, art. 71, § 2º ���� Respons. 

solidária ���� Previdência ���� Retenção 11%
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Fiscalização

Saúde e Segurança do Trabalho

� Lei nº 8.666/93, art. 12, inc. VI ���� Projetos 

básico e executivo ���� Normas adequadas de 

saúde e segurança ���� EPIs / EPCs / 

vestiários / sanitários / refeitórios

� MTE ���� 32 NRs e 5 NRRs

Fiscalização

Saúde e Segurança do Trabalho - NRs

� NR 6 ���� EPIs

� NR 8 ���� Edificações

� NR 18 ���� Cond. e meio amb. de trabalho

� NR 24 ���� Cond. sanitárias e de conforto
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Fiscalização

Meio Ambiente

� Lei nº 8.666/93, art. 12, inc. VII ���� Projetos 

básico e executivo ���� Impacto ambiental ����

Jazidas / bota-foras / despejos ���� EIAs / 

RIMAs ���� Licenças ambientais

Fiscalização

Meio Ambiente - PNMA

� Lei Federal nº 6.938/1981 ���� PNMA ����

CONAMA (mais de 375 resols.) ���� IBAMA ����

IEMA ���� Órgãos Municipais

� Exemplo ���� Res. CONAMA nº 357/05 ����

Esgoto ���� Cond. e padrões de efluentes



35

Fiscalização

Medições

� Lei nº 4.320/64, art. 63, § 2º ���� Liquidação 

da despesa ���� Comprovante da prestação 

do serviço

Fiscalização

Medições

� Lei nº 8.666/93, art. 40, § 3º ����

Adimplemento da obrigação contratual ����

Prestação do serviço ou realização da obra 

ou evento vinculado a documento de 

cobrança
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Fiscalização

Medições – Prática

� Boletins de Medições ���� Planilhas 

itemizadas / discriminadas / quantificadas / 

valoradas ���� Valores contratados / 

realizados no período / acumulados / saldos

Fiscalização

Situação encontrada:

� Designação ���� Falta formal e “de fato” / 

pro-forma / falta habilitação / falta ART

� Fidedignidade ���� Servs. pagos inexists. 

ou desconformes com projs. / esps. técns. / 

ABNT / quantidades / R$
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Fiscalização

Situação encontrada:

� Diário de Obras ���� Falta abs. ou desatual.

� Controles Tecnológicos ���� Falta absoluta 

ou aquém das normas técnicas

� Encargos Sociais ���� Falta absoluta ou 

aquém da legislação

Fiscalização

Situação encontrada:

� Saúde e Segurança no Trabalho ���� Falta 

absoluta ou aquém das normas técnicas

� Meio Ambiente ���� Falta absoluta de 

referências ou aquém das normas técnicas / 

falta de licenças ambientais
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Fiscalização

Situação encontrada:

� Medições ���� Falta de habil. profissional / 

infidelidade / “química” / extrapolação de 

quantitativos físicos / serviços extras / falta 

de “memória de medição”

Fiscalização

Atenção!!!

� Auton. da fiscalização ���� CONTRATO

� Alteração ���� APROVAÇÃO

“FISCAL” não é “VISITANTE”



39

Alteração de Contrato

Prerrogativa da Administração, com as 

devidas justificativas:

���� Modificação de projeto

���� Acréscimo ou decréscimo do objeto
(Lei nº 8.666/93, art. 65, inc. I)

Alteração de contrato

Situação encontrada:

� Falta de “termo de aditamento”

� Falta de publicação (Lei nº 8.666/93, art. 61, 

parágrafo único) ���� Eficácia

� Fora do objeto

� Falta de justificativas
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Recebs. Provs. e Definitivos

Os “Termos de Recebimento Provisórios e 

Definitivos” caracterizam o cumprimento do 

OBJETO contratado.

(Lei nº 8.666/93, art. 73, inc. I, alíneas “a” e “b”)

Recebs. Provs. e Definitivos

� Provisório ���� Fiscal ���� Termo ���� Máximo 

15 dd após entrega formalizada

� Definitivo ���� Servidor ou comissão 

designada ���� Termo ���� Máximo 90 dd após 

entrega formalizada
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Recebs. Provs. e Definitivos
Atenção!!!

� Desconformidade ���� Rejeição parcial ou 

total (Lei nº 8.666/93, art. 76) ���� Garantia (Lei 

nº 8.078/90-CDC, art. 4º, inc. II, alínea “d”,   e 

Lei nº 10.406/02-NCC, art. 618)

Recebs. Provs. e Definitivos
Atenção!!!

� Vícios / defeitos / incorreções ���� Custos 

do contratado (Lei nº 8.666/93, art. 69 e Lei 

nº 8.078/90-CDC, art. 12)
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Recebs. Provs. e Definitivos
Situação encontrada:

� Falta de termos

� Falta de assinaturas

� Termos emitidos, apesar de serviços 

desconformes

PROBLEMAS COMUNS

���� Preços de Merc.���� Garantia de Proposta

���� Preços Un. / Gl.���� Visita Técnica

���� Índs. Econôms.���� Prazo de Proposta

���� Qual. Técnica���� Venda de Edital
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PROBLEMAS COMUNS

���� Impertinência

���� Obra Paralisada���� Atrasos de Pagts.

���� Natur. Contínua���� Reaj. X Realinham.

���� Subc. X Cessão���� Aceitab. de Preços

Venda de Edital

� Preço alto ���� Atividade mercantil ����

Contraria interesse em obter propostas

� Condição de habilitação ���� Sem previsão 

legal

(Lei nº 8.666/93, art. 32, § 5º)
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Prazo de Proposta

� Confirmação formal de visita técnica ou 

depósito de garantia de proposta ���� A lei não 

autoriza nenhum ato formal durante a 

preparação da proposta ���� Facilita “conluio” e 

“constrangimento”

(Lei nº 8.666/93, art. 21, § 2º)

Visita Técnica

� Obrigação ���� A lei não autoriza nenhum ato 

formal durante a preparação da proposta ����

Facilita “conluio” e “constrangimento”

� Comprovante de visita técnica ���� Quem 

“recebe” passa “recibo” ���� Ofertante

(Lei nº 8.666/93, art. 30, inc. III)
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Garantia de Proposta

� Recolhimento prévio ���� A lei não autoriza 

nenhum ato formal durante a preparação da 

proposta ���� Lei nº 8.666/93, art. 3º, § 3º, garante 

sigilo ���� Facilita “conluio” e “constrangimento”

(Lei nº 8.666/93, art. 31, inc. III)

Qualificação Técnica

� Registro em entidades profissionais que 

não CREA ���� Lei nº 6.839/80, art. 1º, define 

como critério para registro a atividade básica 

���� “Cerceamento” e “direcionamento”

(Lei nº 8.666/93, art. 30, inc. I)
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Qualificação Técnica

� Quantidades mínimas em atestados de 

capacitação técnico-profissional ����

Expressamento vedado pela própria Lei nº

8.666/93, art. 30, § 1º, inc. I ���� “Cerceamento” e 

“direcionamento”

(Lei nº 8.666/93, art. 30, inc. II)

Qualificação Técnica

� Capacitação técnico-operacional ���� Assunto 

controverso por conta do veto presidencial ����

Essa expressão não consta da Lei ����

“Cerceamento” e “direcionamento”

(Lei nº 8.666/93, art. 30, § 1º, inc. II)
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Qualificação Técnica

� Propriedade e localização prévia de 

máquinas e equipamentos ���� Expressamento 

vedado pela própria Lei nº 8.666/93, art. 30, § 6º

���� “Cerceamento” e “direcionamento”

(Lei nº 8.666/93, art. 30, inc. II)

Qualificação Técnica

� Metodologia de execução com critérios 

subjetivos de pontuação ���� Contraria o próprio 

dispositivo legal ���� Lei nº 8.666/93, art. 40, inc. 

VII e art. 44, também impõe critérios objetivos ����

Proporciona “beneficiamento”

(Lei nº 8.666/93, art. 30, § 8º)
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Qualificação Técnica

� Substituição dos profissionais indicados 

sem aprovação da Administração ���� Contraria o 

próprio dispositivo legal ���� Proporciona 

“beneficiamento”

(Lei nº 8.666/93, art. 30, § 10º)

Índices Econômicos

� Normalmente ILG > 1 e ILC > 1 e IEG < 1, sem 

justificativa no processo ���� Contraria o próprio 

dispositivo legal, que requer justificativa ����

“Cerceamento” e “direcionamento”

(Lei nº 8.666/93, art. 31, § 5º)
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Preços Unitário e Global

� Licitação julgada “menor preço global” ����

Essa expressão não consta da Lei ���� Contrato 

operado sob o regime “empreitada por preço 

unitário” ���� Contrato pago no regime 

“empreitada por preço global”

(Lei nº 8.666/93, art. 10, inc. II, alíneas “a” e “b”)

Preços Unitário e Global

Problema:

Um mesmo orçamento, no regime de execução 

“empreitada por preço global” pode atender ao 

mercado, porém, no regime “empreitada por 

preço unitário” pode estar SUPERFATURADO.
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Descrição Un Quantidade R$ Unit. “Merc.” R$ Total “Merc.”

Estr. de concreto m³ 100,00 100,00 10.000,00

Total 10.000,00

Descrição Un Quantidade R$ Unit. “Contr.” R$ Total “Contr.”

Estr. de concreto m³ 100,00 130,00 13.000,00

Total 13.000,00

PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL

Constatação: contrato superfaturado em R$ 3.000,00

Situação “1”

Descrição Un Quantidade R$ Unit. “Merc.” R$ Total “Merc.”

Alven. de lajota m² 100,00 50,00 5.000,00

Total 5.000,00

Descrição Un Quantidade R$ Unit. “Contr.” R$ Total “Contr.”

Alven. de lajota m² 100,00 20,00 2.000,00

Total 2.000,00

PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL

Constatação: contrato ao preço de mercado, mas não se pode pagar mais que R$ 2.000,00

Situação “2”
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PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL

Constatação: “preço global” ao preço de mercado; “preço unitário” superf. em R$ 3.000,00

Situação “3”

Descrição Un Quantidade R$ Unit. “Merc.” R$ Total “Merc.”

Estr. de concreto m³ 100,00 100,00 10.000,00

Alv. de lajota m² 100,00 50,00 5.000,00

Total 15.000,00

Descrição Un Quantidade R$ Unit. “Contr.” R$ Total “Contr.”

Estr. de concreto m³ 100,00 130,00 13.000,00

Alv. de lajota m² 100,00 20,00 2.000,00

Total 15.000,00

Preço de Mercado

� Subfaturado ���� Lei nº 8.666/93, art. 44, § 3º, 

não admite preços dos insumos e salários 

incompatíveis com os de mercado ���� Lei nº

8.666/93, art. 48, inc. II e § 1º, impõe desclass. 

por inexeqüibilidade ���� Inexecução ou aditivo

(Lei nº 8.666/93, art. 43, inc. IV)
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Preço de Mercado

� Superfaturado ���� Lei nº 8.666/93, art. 48, inc. 

II, impõe desclassificação por superação do 

valor global ���� Ressarcimento

(Lei nº 8.666/93, art. 43, inc. IV)

Preço de Mercado
Atenção!!!

� Proposta de preço ���� Desc. no orçamento do 

edital ���� Subfaturamento ���� Dificuldades: 

atrasos / realinhamento / mods. de projetos e 

especificações técnicas / falta de administração
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Preço de Mercado
Atenção!!!

� Proposta de preço ���� Erros de contas 

propositais ���� Dificuldade: impasse nos 

pagamentos

Preço de Mercado
Atenção!!!

� Proposta de preço ���� Jogo de planilha ����

Dificuldade: executar serviços subfaturados

� Orçamentação ���� Profissional experiente
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Aceitabilidade de Preços

� Falta de critérios ���� Subfaturamento ou 

superfaturamento ���� Obrigatório referência ao 

critério de inexeqüibilidade e fixação (absoluta) 

de preços máximos

(Lei nº 8.666/93, art. 40, inc. X)

Reajuste X Realinhamento

� Reajuste ���� Variações do merc. no custo de 

produção em decorrência do transcurso inalt. 

do contrato ���� Lei nº 10.192/01, art. 2º, define 

prazo sup. a um ano, e o art. 3º, § 1º, estabelece 

period. a partir da proposta ou do orçamento

(Lei nº 8.666/93, art. 40, inc. XI)
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Reajuste X Realinhamento

� Realinhamento ���� Preço é suscetível à

qualidade, quantidade e prazo ���� Lei nº 8.666/93, 

art. 57, § 1º, e art. 58, § 2º, e art. 65, § 6º, garante 

o equilíbrio econômico-financeiro do contrato

(Lei nº 8.666/93, art. 40, inc. XI)

Reajuste X Realinhamento

� Realinhamento ���� Essa expressão não 

consta da Lei ���� Revisão de contrato ���� Lei nº

10.192/01, art. 2º, § 2º, conta novo prazo para 

reaj. a partir da revisão ���� Lei nº 8.666/93, art. 

40, inc. II, e art. 64, fixa prazo para assinatura

(Lei nº 8.666/93, art. 40, inc. XI)
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Atrasos de Pagamentos

� Cobranças administrativas e judiciais ����

Locupletação ���� Cobranças geram custos

� Falta de previsão ���� Lei nº 8.666/93, art. 65, 

inc. II, alínea “c”, impõe alteração contratual 

(aditivo)

(Lei nº 8.666/93, art. 40, inc. XIV, alínea “c”)

Impertinência

� Veículo para fiscalização / engenheiro fiscal / 

técnico fiscal / taxa de administração ���� Lei nº

8.666/93, art. 3º, § 1º, inc. I, veda circunstância 

impertinente para o específico objeto ���� Onera o 

contrato
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Subcontratação X Cessão

� Subcontratação e/ou cessão de % do valor ����

Não é contrato de dinheiro

� Cessão ���� Assunto controverso ���� TCU 

decidiu pela ilegal. (decis. nº 420/02) ���� Menção 

na Lei nº 8.666/93, art. 78, que trata de rescisão

(Lei nº 8.666/93, art. 72 e art. 78, inc. VI)

Natureza Contínua

� Enquadr. duvidosos ���� Assunto controverso 

���� Falta definição legal ���� Lei nº 8.666/93, art. 57, 

§ 2º, requer justif. e aprovação, e o próprio 

disposit. condiciona “mais vants. para a Adm.”

���� Proporciona “burla” e “beneficiamento”

(Lei nº 8.666/93, art. 57, inc. II)
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Obra Paralisada

� Sem motivação ���� Lei nº 8.666/93, art. 8º, 

parágrafo único, proíbe retardamento, salvo 

insuficiência financeira ou ordem técnica, em 

despacho da Autoridade

� Sem ratificação / sem publicação ���� Lei nº

8.666/93, art. 26, impõe ambas condições

Obra Paralisada

� Sem motivação / sem ratificação / sem 

publicação ���� Caracteriza responsabilidade do 

contratado ���� Lei nº 8.666/93, art. 78, inc. V, e 

art. 80, inc. III, e art. 87, incs. II / III / IV, impõe 

execução da garantia, rescisão, multa e decl. de 

inidoneidade, respectivamente
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CARTILHAS
� WWW. TCU. GOV. BR ���� Publicações ����

Classificação por assunto ���� Obras públicas

� WWW.COMPRASNET.GOV.BR ���� Publicações 

���� Manuais ���� Obras Públicas – Edifs. – Prática

� WWW.TCE.ES.GOV.BR ���� Biblioteca ����

Publicações

PROCEDIM. DE AUDITORIA

���� Fase Interna

���� Fase Externa

���� Planejamento
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Planejamento

� Plano Anual de Auditorias ���� Elaborado pela 

Área Técnica, seguindo a PCE e o Manual de 

Auditoria ���� Aprovação pelo Plenário

� Programa de Auditoria ���� Elaborado pela 

Área Técnica, seguindo o Manual de Auditoria 

���� Aprovação pela Chefia

Planejamento

� Plano de Auditoria ���� Para cada auditoria ����

Elaborado pela Área Técnica ���� Aprovação 

pelas CGT / DGS 

� Base ���� SISAUD / SIAFEM / PCBs / histórico / 

publicações
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Fase Externa

� Coleta de dados processuais e documentais:

���� Projetos

���� Especificações Técnicas

���� Edital

���� Contrato e aditivos

���� Pagamentos e escrituração contábil

Fase Externa

� Levantamentos de campo:

���� Serviços executados

���� Dimensões / quantitativos / qualidade

���� Fotos

� Entrevistas e declarações
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Fase Interna

� Process. das informações ���� Confrontação 

“coleta de dados X levantamento de campo X 

padrões e normas técnicas”

� Estudos técnicos

� Orçamentação ���� Quantificação X valoração 

���� Base na Res. TC nº 180/2002

Fase Interna

� Orçamentação pela Res. TC nº 180/2002:

���� Obras rodoviárias: DERTES, atualiz. FGV

���� Demais obras: ITUFES / EMOP / PINI

���� BDI padrão: 35%



63

Sessão de Fotos


