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A 
pergunta que não quer calar surge sempre que abrimos os 
jornais e sabemos de mais uma obra cujos custos extrapo-
laram - e muito - as estimativas iniciais. À primeira vista, 
a falta de planejamento, tão fortemente inserida em nossa 
cultura, parece ser o motivo para tantos aditivos nos contra-

tos que envolvem grandes construções. Mas, seria só isso? 

Custos em obras públicas: 
qual o problema?

Foto: Ivan Gorito Maurity
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Para compreender um 
pouco mais os meandros 
que envolvem a compo-
sição dos preços de uma 
obra e que providências 

poderiam evitar tamanhos aumentos, 
procuramos os presidentes do Clube 
de Engenharia, do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Esta-
do do Rio de Janeiro e do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Bra-
sil, respectivamente Francis Bogos-
sian, Agostinho Guerreiro e Haroldo 
Pinheiro, cujas entrevistas e artigo, 
exclusivos para a Revista do TCMRJ, 
apresentamos a seguir. Confira:

Entrevista com Francis Bogos-
sian e Agostinho Guerreiro:

TCMRJ - Quais seriam as possíveis causas 
da ocorrência, muito comum, de obras que 
excedem os valores estipulados inicialmente?

FRANCIS BOGOSSIAN:
Uma resposta rápida e direta a 

esta questão poderia simplesmen-

Especialistas ajudam a 
entender o problema

te lançar toda a responsabilidade 
sobre as falhas de planejamento 
de obras, uma praxe no país. E 
quando me refiro a planejamento, 
quero englobar toda e qualquer 
atividade que deveria anteceder 
a realização das obras, principal-
mente as públicas, pagas com o di-
nheiro do povo. Vou procurar ser 
bastante didático, cacoete de pro-
fessor, e também evitar aborda-
gens de cunho político-partidário, 
uma vez que considero este tema, 
fortemente inserido em nossa cul-
tura. Os erros em nossos sistemas 
de licitações e de fiscalização de 
obras já estão enraizados em nos-
sa administração pública desde 
sempre. E não é assim apenas no 
Brasil, mas em muitos outros paí-
ses onde situações similares acon-
tecem e não se consegue controlar.

Os empreendimentos de cons-
trução, principalmente os de maior 
vulto, rezam os compêndios de en-
genharia, precisam respeitar uma 

sequência clássica de fases antes da 
execução das obras. O desenvol-
vimento de um projeto é sempre 
precedido por topografia e investi-
gações de campo, no mínimo.  Ini-
cia-se pela fase de concepção que 
gera croquis arquitetônicos em 
caso de edificações ou esboços de 
soluções de engenharia propostas 
por especialistas das áreas que se-
rão abrangidas pelo objeto da obra. 
Estes primeiros documentos devem 
ter uma aprovação inicial do con-
tratante antes de evoluírem à etapa 
subsequente, que é a de anteprojeto.  
É nesta fase que se aprofundam os 
conhecimentos sobre a geologia, ge-
otecnia e meio ambiente do local da 
obra e se faz a adequação da concep-
ção que foi adotada às leis, normas 
técnicas e posturas, podendo haver 
alterações nesta etapa. A boa prática 
recomenda que o anteprojeto volte 
a ser discutido com o contratante 
para sua verificação e aprovação an-
tes de prosseguir na sequência. 

Francis
Bogossian

presidente do Clube
de Engenharia

Agostinho
Guerreiro
presidente do 
Crea/RJ
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desenvolvimento do projeto básico 
para atender às finalidades da obra 
e, com base nos estudos do terre-
no, nos dados hidrológicos e/ou 
oceanográficos, se estabelece a ge-
ometria do empreendimento e os 
materiais de construção que serão 
empregados. O projeto básico, de-
pois de concluído, permite quan-
tificar as estimativas de materiais, 
equipamentos e toda a mão de obra 
necessária até a finalização da obra. 
Assim, depois de se vencer esta eta-
pa, já haverá suficientes elementos 
para a elaboração de um orçamento 
de custo com certo grau de confia-
bilidade. Este valor orçado, devida-
mente acrescido dos impostos inci-
dentes, além dos percentuais para 
eventuais incertezas e o lucro dos 
construtores, itens que compõem o 
BDI-Bonificação de Despesas Indi-
retas, não ficará, certamente, muito 
longe do preço final da obra. Por-
tanto, feitas as devidas ressalvas, o 

empreendimento pode ser licitado. 
Cito as ressalvas porque o projeto 
básico ainda não garante um or-
çamento totalmente preciso, por-
quanto partiu de um projeto ainda 
carente de detalhes. E este detalha-
mento, feito na etapa final que pre-
cede a realização da obra, recebe a 
denominação de projeto executi-
vo ou projeto final de engenharia.  
Muitas concorrências públicas li-
citam obras com projeto básico e 
atribuem à construtora, que vence 
o certame, a tarefa de desenvolver o
projeto executivo. O preço final de 
um orçamento fundamentado em 
um projeto executivo ficará apenas 
suscetível a eventuais excepcio-
nalidades que aconteçam durante 
a obra. É o caso das modificações 
que se imponham tecnicamente 
durante a construção; ou da ocor-
rência de fenômenos de qualquer 
natureza que justifiquem a dila-
tação do prazo da obra. Ambas as 
situações demandam argumentos 

que não podem ser contestados pe-
los órgãos fiscalizadores. 

No Brasil, raramente se lançam 
licitações com projetos executivos 
prontos. Quando muito, as con-
corrências partem de projetos bá-
sicos, que na maioria dos casos não 
seguem a sequência completa a 
que me referi. Esta é a situação que 
mais acontece em nosso dia a dia. 
Além de incompletos pela falta de 
rigor, por terem sido feito às pres-
sas, os projetos, que servem de base 
a muitas licitações, podem conter 
falhas de concepção e equívocos 
que venham a ocasionar mudan-
ças. Deixam-se tais problemas para 
resolver no futuro. Há também o 
caso das obras emergenciais, que 
precisam ser projetadas sobre a 
lâmina do trator, no jargão da en-
genharia. Tal urgência circunstan-
cial não permite que a sequência 
canônica possa ser obedecida. Tais 
obras especiais não costumam pe-
sar tanto no consumo das verbas 
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públicas quanto os empreendi-
mentos que podem ser planejados 
a médio e longo prazo.

A pergunta que não quer calar é 
o porquê de não se licitar todas as 
obras públicas com projetos execu-
tivos prontos, já que estes garanti-
riam orçamentos firmes, portanto 
menos sujeitos às chuvas, trovoadas 
e furacões que multiplicam seus 
custos finais. Um projeto executivo, 
convenhamos, tem custo entre 1% e 
2% do valor de uma obra. 

Há, porém, muitas razões para 
não se manter uma coleção de pro-
jetos executivos prontos para serem 
licitados.  É neste capítulo do pro-
blema que prevalecem os aspectos 
culturais a que me referi no início 
da entrevista. O poder público no 
Brasil convive com uma realidade 
totalmente diferente da que voga 
nas nações desenvolvidas. Lá não se 
enfrentam estas nossas gigantescas 
demandas em setores da infraestru-
tura e fica viável estabelecer crono-
logias para suprir ordenadamente 
as carências da sociedade.  Aqui não 
se faz planejamento de médio e lon-
go prazo porque os orçamentos, seja 
da União, dos estados ou dos muni-
cípios, acabam sendo quase sempre 
atropelados e consumidos pelas ne-
cessidades prementes de obras que 
já deveriam estar concluídas há bas-
tante tempo.

Fica então inevitável a analogia 
com o cobertor curto. Como não é 
possível atender à demanda com-
pleta, acabam por ser estabelecidas 
as prioridades para um grande uni-
verso de necessidades, de acordo 
com as prioridades de cada gover-
nante.  As obras precisam ter visi-
bilidade para garantir os votos na 
eleição futura. Necessitam, portan-
to, estar inauguradas, mesmo sem 
a devida conclusão, para que seus 
dividendos repercutam nas urnas. 
Não há tempo suficiente para cum-
prir todas as etapas regulamenta-
res, já que o mais importante é ter 
a obra pronta em determinada data 
para não nadar e morrer na praia. 
Contratam-se projetos a toque de 
caixa e muitas vezes não há tempo 
físico para cumprir todos os indis-
pensáveis estudos prévios que a 
obra demanda.  Deveria se fazer no 
mínimo o reconhecimento do ter-
reno, avaliação do meio ambiente, 
da hidrografia etc. Os engenheiros 
brasileiros são, entretanto, bastan-
te criativos. Mesmo sem dispor 
do conveniente acervo de dados 
“in loco”, por falta de tempo, eles 
admitem estimativas com a bi-
bliografia disponível e projetam a 
obra para que a licitação possa ser 
lançada em tempo hábil. O cliente 
foi atendido e marca-se um ponto 
para o futuro. Um construtor cons-

ciente não permitirá, obviamente, 
que seu nome seja destruído por 
executar um projeto com falhas e 
exigirá todas as alterações que se 
fizerem necessárias.  O orçamento 
inicial pode terminar multiplicado 
por um fator que depende de vá-
rias causas, inclusive da semelhan-
ça entre as premissas admitidas no 
projeto inicial e a realidade iden-
tificada no decorrer das obras. Há 
exceções é claro, quando o cons-
trutor “cria falhas” para beneficiar 
seus ganhos. Mas esta não é a regra. 
O pior que pode acontecer é um in-
sucesso com desabamentos e perda 
de vidas. 

Outra importante razão para 
ocorrerem acréscimos ao preço 
inicial da obra é a Lei de Licita-
ções (Lei no. 866693) que deter-
mina que a contratação deve ser 
feita pelo menor preço. As obras 
são, em geral, licitadas em cima 
de um orçamento oficial elabora-
do pelo contratante, com base em 
um projeto. Vence quem oferece 
o maior desconto sobre o preço 
oficial da obra. Uma empresa que 
almeje ganhar a licitação de qual-
quer maneira pode se arriscar e 
propor um desconto tal que o pre-
ço final da obra sequer cubra seus 
custos, no nível de conhecimento 
que está na mesa. Confia que no 
decorrer da obra identificará pro-
blemas no projeto que permitirão 
alterações altamente vantajosas 
do ponto de vista econômico. Se 
não conseguir mudar as regras do 
jogo, paralisa a obra, pede resci-
são do contrato e cria um proble-
ma monumental, já que aquele 
empreendimento precisa ficar 
pronto até determinada data. Às 
vezes, os custos de paralisação da 
obra para uma nova licitação e os 
transtornos que isto pode causar 
fazem com que seja menos lesivo 
o aditamento do contrato. 

Foto: Ivan Gorito Maurity
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No Brasil, o famoso "jeitinho" 
parece ser aceito pela sociedade, 
que algumas vezes fecha os olhos 
para as artimanhas feitas em obras 
públicas, driblando leis e planeja-
mento. Muitas empresas usam de 
preços mais em conta para vencer 
uma licitação e, depois, duran-
te a obra, sob alegações diversas, 
aumentam os custos, através de 
termos aditivos, aceitos pelos con-
tratantes. Podemos dizer que fo-
ram superfaturadas? Sim, foram. 
Porém, se houvesse bom senso 
ou conhecimento de quem anali-
sa tais projetos e  legislação mais 
adequada para os participantes de 
licitações, veriam que certos pre-
ços são inviáveis para determina-
das obras.

O superfaturamento de obras 
públicas no Brasil é tão comum 
que virou até manchete no The 
New York Times este ano. O rombo 
orçamentário causado pelas obras 
para a Copa do Mundo chamou a 
atenção do mundo inteiro.

Apenas para exemplificar, a bi-
lionária reforma do Maracanã cus-
tou ao governo, pelo menos,  R$ 
67,3 milhões a mais do que deveria, 
segundo o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro.

Qual o problema disto tudo? O 
governo deixa de investir esses re-
cursos extras, em outras áreas.  Se a 
cultura brasileira fosse de fazer um 
bom projeto com antecedência, pro-
gramação e planejamento, ao detec-
tar a necessidade de alteração em um 
ponto ou outro, ao longo da obra, - o 
que é comum - haveria como realo-
car a verba disponível. Mas isto não 
acontece. Voltando à Copa do Mun-
do, o Brasil foi o país com mais tem-
po para se preparar para o evento: 
sete anos. E as obras para o Mundial 
começaram com pouco mais de três 
anos de antecedência.  

Mas esses megaeventos sediados 
no país apenas descortinaram uma 
série de problemas que perduram 
ao longo dos anos e dos governos. 
O país, no auge do planejamento de 
seu crescimento econômico, criou 
uma série de grandes projetos, em-
preendimentos para impulsionar 
a economia e atrair investidores. 
Estes projetos, porém, foram aban-
donados pelos governos, das esferas 
federal, estadual e municipal, ao ve-
rificarem orçamentos descontrola-
damente acima do previsto. No Rio 
de Janeiro, por exemplo, enquanto 
se gastavam bilhões de reais, duran-
te anos e anos, para se tentar colo-
car em funcionamento a Cidade da 
Música, na Barra da Tijuca, os servi-
ços básicos para a população conti-
nuavam deficientes.

Com o fim das grandes empre-
sas de consultoria nos anos 1980 
e 1990 - empresas com até 5 mil 
trabalhadores, dos quais até mil 
ou mais eram engenheiros -  o pla-
nejamento de grandes obras caiu 
numa situação de grandes dificul-
dades e, hoje, a mentalidade é dar 
ao vencedor da licitação o direito 
de fazer os projetos e a administra-
ção das obras.

 TCMRJ - Que providências poderiam ser 
tomadas para atenuar este problema?

FRANCIS BOGOSSIAN:
Creio que apenas uma espeta-

cular e vigorosa vontade política 
pode ser geradora de providências 
que atenuem os problemas ligados 
aos orçamentos de obras públicas. 
Há muito a realizar em obras pú-
blicas neste nosso país de dimen-
sões continentais e por muitos e 
muitos anos. 

É necessário inicialmente pro-
mover a revisão da Lei de Licitações. 
Uma obra de engenharia não é um 
lápis ou uma borracha que se pode 
licitar pelo menor preço. O produto 

não está pronto, não está na prate-
leira. As propostas para serviços de 
engenharia deveriam ser selecio-
nadas pelo melhor preço, ou seja, 
o que ofereça mais vantagens ao
contratante em relação a qualidade, 
preço e prazo dos serviços. 

Para estimular a concorrên-
cia, a atual Lei de Licitações (Lei 
no. 8666/93) não leva em conta o 
quadro técnico-administrativo da 
empresa e a qualidade dos seus 
equipamentos. Isto gerou o que se 
conhece no mercado como “em-
presa pastel” (pasta e telefone). São 
construtoras que não têm estrutu-
ra administrativa e muito menos 
parque de máquinas. Se a concor-
rência é pelo menor preço, estas 
empresas estão em vantagem e 
podem dar descontos substanciais 
para ganhar a obra. Depois da as-
sinatura do contrato começarão a 
se estruturar para executar os ser-
viços, mas nem sempre dá certo. É 
preciso estimular a concorrência 
mas, em paralelo, deve-se valorizar 
as empresas, porque só assim elas 
poderão investir e crescer.

Por outro lado, o setor público 
também precisa se profissionalizar. 
As licitações de obras públicas só 
deveriam ser feitas com base em 
projetos detalhados. Se o órgão não 
tem capacidade de fazer o projeto, 
deveria licitá-lo antes da obra. 

O aspecto financeiro é também 
fundamental e precisa ser encarado 
com mais seriedade pelo setor pú-
blico, a começar pela emissão dos 
empenhos, que deveriam abran-
ger o prazo total da obra. Isto dá a 
tranquilidade ao contratado de que 
há recursos para aquele contrato. 
Hoje não é assim que acontece. 
Muitas vezes o órgão emite empe-
nhos mensais, deixando a empresa 
sempre na corda bamba sem ga-
rantia de que seu contrato será ple-
namente executado.
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Foto Ivan Gorito Maurity

Os órgãos públicos deveriam 
cumprir metas de gestão de quali-
dade, a exemplo das empresas pri-
vadas. A medição das obras, por 
exemplo, tem data da fiscalização, 
normalmente mensal, mas o fiscal 
não tem prazo para entregar o lau-
do para que a empresa possa fatu-
rar. Muitas vezes, entre uma data 
e outra, passam-se até seis ou oito 
meses. Sem faturar a empresa não 
recebe mas, mesmo assim, tem que 
manter o ritmo da obra para cum-
prir o prazo estabelecido no con-
trato.  Se não consegue, a entrega 
da obra sofrerá atraso.  

A questão de pagamento é outro 
fator de atrito entre o contratante e 
o contratado. O serviço público sabe 
cobrar, mas não sabe pagar. Os im-
postos precisam ser pagos, mensal-
mente e, normalmente, antes do re-
cebimento dos serviços executados, 
mas não há o comprometimento do 
administrador público com o paga-
mento em dia dos seus contratados. 
Parece que o governo acredita que 

os empresários ga-
nham muito e não 
precisam receber 
pelos serviços exe-
cutados. Os contra-
tos não são o que 
deveriam ser, um 
acordo entre as par-
tes, com obrigações 
e deveres de ambos 
os lados. O constru-
tor tem obrigação de 
entregar os serviços 
com o preço, a qua-
lidade e o prazo pré-
determinados, mas 
o órgão público não
reconhece que tem 
o dever de pagar em
dia.

O reajustamen-
to dos valores dos 
serviços também é 

visto como uma regalia e não como 
uma obrigação do contratante. As 
obras normalmente são orçadas vá-
rios meses antes de serem licitadas. 
É por isto que no edital publicado 
há a indicação do Io, ou seja, o mês 
do orçamento. A Lei de Licitações 
estabelece o reajuste anual porque 
reconhece que os preços dos insu-
mos sobem de acordo com a oferta 
e demanda e os trabalhadores têm 
dissídios anuais. Mesmo assim, o 
administrador público não cumpre 
esta determinação e, frequente-
mente, o reajustamento não é pago 
como deveria ser. 

Estas distorções precisam aca-
bar. O país necessita crescer e está 
na hora de deixar de lado o impro-
viso e exigir tanto do setor público 
como do setor privado que cum-
pram os contratos assinados. 

AGOSTINHO GUERREIRO:
A burocracia excessiva é algo 

desmotivante para se colocar em 
prática qualquer projeto no país. 

Mas quem faz o projeto básico não 
deveria ser quem faz a obra! Isso 
estimula a corrupção. Muitos já 
partem com sobrepreço, o que fa-
cilita a ação de cartéis.  

Outro problema que, se resolvi-
do, poderia diminuir a corrupção, 
é que no Brasil a legislação não tra-
ta de forma específica o superfatu-
ramento como crime.  A maioria 
dos casos investigados pela Polícia 
Federal empaca neste vácuo da lei.

Seria sempre importante um 
acompanhamento mais próximo 
do Ministério Público na aplicação 
dos recursos públicos, na fiscaliza-
ção de irregularidades e desvio de 
verbas públicas. É preciso, tam-
bém, conhecimento de engenharia 
àqueles que aprovam orçamentos 
em licitações. Cada vez mais vemos 
licitações serem ganhas pelo menor 
preço, só que os responsáveis por 
este processo licitatório, em grande 
parte das vezes, não avaliam que o 
barato pode sair - e sai - bem mais 
caro no final.

O serviço público sabe 
cobrar mas não sabe 
pagar. Os impostos 
precisam ser pagos, 
mensalmente e, 
normalmente, antes do 
recebimento dos serviços 
executados mas não há 
o comprometimento do
administrador público 
com o pagamento em 
dia dos seus contratados. 

“

”
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Levantamento realizado 
pela revista Exame re-
velou, no final de 2013, 
que dos 1.566 principais 
empreendimentos em 

projeto ou em execução no país, 
27% tiveram acréscimo no valor 
original de mais de R$ 80 bilhões.  

Por que isto ocorre? O diagnós-
tico dos especialistas ouvidos pela 
revista é a falta de planejamento, 
apontando a Lei Geral de Licitações 
como a maior causa. Até aqui, con-
cordamos. O remédio que muitos 
sugerem para o problema, contudo, 
é o ponto de divergência.

O processo de revisão da Lei 
8.666/93 ora em curso, e há mui-
to esperado, caminha no sentido 
oposto ao que o Conselho de Ar-

Um antídoto para os
aditivos das obras públicas

Haroldo Pinheiro
presidente do CAU/Br

quitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/Br) defende. Ao invés de 
incentivar o planejamento, defen-
de sua flexibilização, para não dizer 
coisa pior.

A lei atual cometeu o grave 
erro de criar duas figuras que se 
confundem: o “anteprojeto” e o 
“projeto básico”. E uma terceira, 
o “projeto executivo”, que é en-
tendido pelo que não deveria ser. 
Vamos às explicações.

Em termos gerais, são cinco os 
passos do planejamento de uma 
obra pública. O primeiro passo 
de uma licitação é a identificação 
das necessidades, seguindo-se os 
estudos de viabilidade técnica, 
econômica (orçamentária) e ju-
rídica. O anteprojeto vem logo 

após e marca, de fato, a concepção 
inicial da obra do ponto de vista 
arquitetônico e de engenharia. 
Caracteriza-se basicamente por 
um conjunto de desenhos técnicos 
de plantas, cortes e perspectivas, 
com elementos que representam o 
dimensionamento dos ambientes, 
os detalhes funcionais e as espe-
cificações preliminares. O projeto 
básico, por sua vez, deveria con-
ter os elementos que detalham, 
com nível de precisão adequado, 
o complexo de obras ou serviços,
objeto da licitação; ou seja, as es-
pecificações técnicas, o orçamento 
e o cronograma físico-financeiro. 
O projeto executivo é aquele que 
transpõe para o canteiro de obras 
a logística da construção. 

Foto: San Rogê
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as obras públicas sejam licitadas 
a partir de um projeto básico. A 
denominação, infeliz, acabou in-
duzindo – de boa-fé ou não – a 
abertura de muitos editais apenas 
na base do projeto esquemático 
utilizado para aprovação em pre-
feituras. E um projeto esquemá-
tico, por melhor que seja, não é o 
elemento suficiente para dar início 
a uma obra.  

Tampouco o projeto básico 
tem, na prática, demonstrado efi-
cácia. Não raras vezes feitos na 
pressa, para cumprir uma mera 
formalidade, muitos deles deixam 
de pormenorizar o empreendi-
mento, ficando vagos detalhes que 
posteriormente nos custam caro, 
pois motivam pedidos de aditivos 
pelas empreiteiras. O argumento 

comum é que a insuficiência de 
informações impediu a elaboração 
de uma matriz de risco completa, 
com estimativas de custos realis-
tas, inviabilizando economica-
mente o negócio.

Outro equivoco é tomar o “pro-
jeto padrão” como “sistema cons-
trutivo padrão”. O uso do “projeto 
padrão” para equipamentos públi-
cos banaliza e desconsidera a cultu-
ra e características geográficas, cli-
máticas, topográficas e geológicas 
dos lugares. 

Estamos falando de dados 
concretos, não conjecturas. O 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), ao fazer um balanço das 
200 obras que sofreram interven-
ção no ano de 2012, concluiu que 
45% tinham projetos deficientes. 
Para a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), o pro-
jeto executivo tem 5% de impre-
cisão, o básico, 15%, e o antepro-
jeto, 25%.

Falsa solução

A solução proposta pelo po-
der público para o problema só 
agravou o quadro. O Regime Di-
ferenciado de Contratação Pú-
blica (RDC), criado pela Lei n. 
12.462/2011, ao invés de exigir 
melhor planejamento, consagra o 
anteprojeto como o elemento su-
ficiente para a licitação de obras 
públicas. A responsabilidade pe-
los projetos básico e executivo é 
transferida para a empreiteira que 
vencer a licitação para a execução 
do empreendimento, a quem ca-
berão, ademais, os testes finais do 
que ela própria construiu. O ins-
trumento que viabiliza o pacote é a 
chamada “contratação integrada”, 
uma espécie de turn key no qual 
a obra é contratada por inteiro e 
deve ser entregue à administração 
pública pronta para uso. O mode-
lo se inspirou no Regulamento do 
Procedimento Licitatório Simpli-
ficado da Petrobras.

O RDC foi criado inicialmen-
te para viabilizar as obras de mo-
bilidade urbana e de aeroportos 
planejadas para a Copa da FIFA, 
realizada em 2014, e para as Olim-
píadas e Paraolímpiadas de 2016. 
O argumento era a necessidade de 
agilização do processo licitatório, 
tendo em vista o cumprimento dos 
prazos dos megaeventos. O resulta-
do é que também nesse campo per-
demos feio na Copa. De um total 
de 20 contratos de obras e serviços 
firmados via RDC, apenas quatro 

foram concluídos antes do evento. 
Os demais 16 ainda se arrastavam 
um mês após. 

Como basta um anteprojeto 
para o lançamento do edital de con-
corrência, o RDC de fato simpli-
ficou a licitação, mas não o crono-
grama físico-financeiro da obra. A 
assinatura do contrato pelo poder 
público com a empreiteira vence-
dora é feita praticamente no escuro, 
pois nenhuma das partes sabe o que 
vai acontecer. Os projetos básico e 
executivo podem se revelar caixi-
nhas-de-surpresa, do que, em de-
corrência, surgirão pedidos de rea-
justes orçamentários e prorrogação 
de prazos. E mesmo que isto não 
ocorra, nada assegura que os mate-
riais especificados para a obra terão 
a qualidade esperada pelo contra-
tante, algo que pode escapar de um 
leigo na inauguração da obra, mas 
que impactará na sua futura manu-
tenção ou mesmo refação. 

O uso do “projeto 
padrão” para 
equipamentos públicos 
banaliza e desconsidera 
a cultura e características 
geográficas, climáticas, 
topográficas e geológicas 
dos lugares.

“

”

O modelo se inspirou 
no Regulamento do 
Procedimento Licitatório 
Simplificado da Petrobras.

“

”
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Além dos megaeventos esporti-
vos, o RDC, aos poucos, foi sendo 
ampliado para obras de porte do 
PAC, do SUS, do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) e outras. No-
vas frustrações se acumularam, 
como temos visto na imprensa. 

Apesar disto, o PLS n. 559/2013, 
que trata da nova Lei Geral de Licita-
ções, ainda que teoricamente acabe 
com o RDC, incluiu a “contratação 
integrada” entre seus 175 artigos. 
Ou seja, se aprovado, a extinção do 
RDC será uma mera simulação. O 
instrumento que era para uso di-
ferenciado, em obras excepcionais, 
poderia ser utilizado para todo tipo 
de obra, por todas as esferas admi-
nistrativas do país. E novos benefí-
cios para as empreiteiras poderão 
ser incluídos, via emendas, no turn 
key das obras públicas. 

A exceção que vira regra

Projeto completo

As construtoras, se quiserem, 
ficarão ainda com a manutenção 
e/ou operação do bem público por 
até cinco anos. Mais: elas estarão 
desobrigadas de seguir – como se 
exige nas demais modalidades de 
licitação – os parâmetros de custos 
do Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção 
Civil (Sinapi) e do Sistema de Cus-
tos de Obras Rodoviárias (Sicro). 
Ou seja, as empreiteiras estarão 
livres para utilizar os preços que 
desejarem.

Na mesma linha, as empreitei-
ras não necessitariam entregar ao 
contratante o detalhamento dos 
quantitativos e custos unitários, 
bem como das Bonificações e Des-
pesas Indiretas (BDI) e dos Encar-
gos Sociais (ES). Isto significa que 
os tribunais de contas não terão ba-
lizamentos para fiscalizar eventual 

sobrepreço ou superfaturamento 
nas licitações e contratos, como 
chamou a atenção a Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon). Uma dificulda-
de que não interessa à sociedade.

Propõe-se ainda que a “con-
tratação integrada” só poderia ser 
usada em obra que envolver inova-
ção tecnológica ou técnica; execu-
ção com diferentes tecnologias ou 
execução com tecnologias de do-
mínio restrito. Conceitos amplos 
demais, que podem abranger desde 
as paredes de PVC que estão sen-
do utilizadas em creches públicas, 
por exemplo, até novos métodos de 
abertura de túneis. E também facul-
ta-se o julgamento da proposta por 
critério diferente do tradicional, de 
técnica e preço. Isto é, o critério de 
seleção apenas por preço também 
será válido.

O CAU/BR e as entidades que 
compõem seu colegiado têm uma 
visão clara do que precisa ser feito. 
São elas o Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB), a Federação Nacional 
dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), 
a Associação Brasileira de Escri-
tórios de Arquitetura (AsBEA), a 
Associação Brasileira de Arquitetos 
Paisagístas (ABAP) e a Associação 
Brasileira de Ensino de Arquitetura 
(ABEA). Sem contar outras mais do 
setor da Engenharia.

No documento “As obras públi-
cas e o direito à cidade”, de feverei-
ro de 2014, defendemos a separa-
ção rigorosa das responsabilidades. 
Quem projeta não constrói, e quem 
constrói não projeta. Esta divisão é 
fundamental para a lisura e defesa 
do interesse público. A concentra-

ção do poder de decisão nas mãos 
de uma única empresa ou consór-
cio, como ocorre no RDC ou na 
“contratação integrada”, constituiu 
uma ameaça ética no trato dos ne-
gócios públicos. “A promiscuidade 
entre projeto e obra é indutora de 
reajustes e superfaturamento”, diz 
o documento.

Em nossa opinião, o projeto 
completo e elaborado independen-
temente do construtor é condição 
indissociável de uma boa obra, de 
menores prazos e menores preços.

O PLS n. 559/2013 acaba com o 
conceito de “projeto básico” e cria 
o conceito de “projeto completo”.
Seria um avanço, não se tratasse de 
uma simples mudança de nomencla-
tura, pois o que aconteceu foi a mera 
migração do conteúdo de um para 

A concentração do poder 
de decisão nas mãos 
de uma única empresa 
ou consórcio, como 
ocorre no RDC ou na 
“contratação integrada”, 
constituiu uma ameaça 
ética no trato dos 
negócios públicos.

“

”
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Concuso público

outro. O único ganho seria acabar 
com a mencionada confusão com o 
anteprojeto ou o projeto esquemáti-
co para aprovação em prefeituras.

É necessário ampliar o conceito 
de projeto completo. Vale transcri-
ção da proposta, nesse sentido, que 
o CAU/BR apresentou ao Senado,
alterando o artigo 5º, XXXIV, do 
PLS n. 559/2013:

XXXIV – projeto completo – con-
junto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão 
adequado para a completa execu-
ção da obra ou serviço, ou com-
plexo de obras ou serviços, objeto 
da licitação, elaborado com base 
nas definições dos estudos técni-
cos preliminares e nos serviços de 
apoio técnico – levantamentos 
topográficos e cadastrais, sonda-
gens, análises e ensaios de ma-
teriais e de solos –, contendo os 
seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução
escolhida de forma a fornecer vi-
são integral da obra e identificar 
todos os elementos constitutivos 
com clareza;
b) soluções técnicas globais e lo-
calizadas, suficientemente deta-
lhadas, de forma a restringir a ne-
cessidade de reformulação ou de 

variantes durante as fases de ela-
boração do projeto executivo e da 
execução das obras e montagens;
c) identificação dos tipos de ser-
viços a executar e de materiais 
e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especifica-
ções que assegurem os melhores 
resultados para o empreendi-
mento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução;
d) detalhamento construtivo em
escala adequada com especifica-
ções e informações necessárias à 
execução da obra;
e) orçamento detalhado de que
resultou o preço estimado, com os 
quantitativos de fornecimentos 
e correspondentes planilhas de 
composição de preços unitários.
f) informações que possibilitem a
elaboração dos processos de licen-
ciamento e a obtenção de autori-
zações e outorgas necessárias.

As seguidas manifestações do 
CAU/BR e das entidades de arqui-
tetura e engenharia com quem faz 
par, levaram o governo a pedir aos 
senadores, em agosto de 2014, um 
intervalo para reestudo da matéria. 
As lideranças partidárias   concor-
daram. Esperamos que o espíri-

to público prevaleça, abra-se um 
maior diálogo com a sociedade e 
as autoridades desistam da ideia de 
entregar às empreiteiras um “che-
que em branco”.

Há quem afirme que os proje-
tos implicam em custos maiores e 
alargamento de prazos, o que é uma 
falácia. O projeto completo custa 
de 5% a 10% do orçamento total da 
obra. Com o projeto completo não 
há definições a posteriori , como no 
caso do projeto básico, e portanto 
não há motivos para atrasos e au-
mentos de custos. Um projeto com-
pleto, detalhado, facilita aos órgãos 
de controle do Estado um melhor 
acompanhamento do que acontece 
na obra. O projeto completo vale 
como um selo de qualidade.

Há quem afirme que 
os projetos implicam 
em custos maiores e 
alargamento de prazos, o 
que é uma falácia. 

“

”
Maior será a qualidade quanto 

mais ampla a lista de opções. As 
entidades de arquitetura e urba-
nismo defendem a obrigatoriedade 
de concursos públicos de projetos 
para equipamentos públicos. Com 
isso, as construções atenderiam a 
critérios de qualidade, e não so-
mente de preço, resultando em ci-
dades mais agradáveis, acessíveis e 
democráticas. 

O concurso público como pro-
cedimento para licitação de pro-
jetos e arquitetura e urbanismo é 

uma recomendação da UNESCO 
aos países membros da ONU. Os 
procedimentos foram regulamen-
tados pela UIA (União Internacio-
nal de Arquitetos) e adotados pelo 
IAB (Instituto de Arquitetos do 
Brasil), que já lutava pelo concurso 
desde sua fundação em 1921. No 
entanto, o Brasil lamentavelmente, 
ainda não adotou o procedimento 
como regra. 

Nos países do Mercado Comum 
Europeu, segundo o modelo ado-
tado pela França, o Plano de Qua-

lificação da Arquitetura Francesa, 
todas obras públicas obrigatoria-
mente têm projetos licitados pela 
modalidade de concurso público de 
projeto. Mesmo não obrigatório, o 
concurso tem sido uma prática cada 
vez mais comum em países como a 
Colômbia, que hoje se destaca como 
referência mundial em urbanismo 
pela recuperação que conseguiu 
promover, em duas décadas, em ci-
dades como Bogotá e Medellin. 

Em contraponto, entre nós, 
além da “contratação integrada”, o 
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PLS n. 559/2013 insiste com a ideia 
de que os projetos de arquitetura 
podem ser contratados pelo crité-
rio de preço, via pregão ou a cha-
mada ata de registro de preços.

A licitação de um projeto de 
arquitetura busca a solução de um 
problema ainda a ser resolvido, daí 
porque não deve receber o mesmo 
tratamento oferecido à compra de 
automóveis ou de mobiliário, por 
exemplo – casos em que fornece-
dores diversos têm equipamentos 
prontos, com normas de fabricação 
rígidas, para comparar com os de 
outros concorrentes.

Explicando melhor: numa lici-
tação de projeto por menor pre-
ço, um arquiteto é selecionado a 
partir da proposta comercial para, 
depois de contratado, apresentar 
o objeto solicitado (anteprojeto,
projeto básico/ completo e proje-
to executivo). Só então, o contra-
tante poderá aferir a qualidade do 
produto adquirido.

Nossa linguagem é o desenho. 
Não vislumbro maneira mais ho-
nesta para a avaliação de uma pro-
posta arquitetônica que não seja 
a apresentação de plantas, cortes, 
perspectivas e croquis que de-
monstrem os aspectos diversos de 
uma ideia para a edificação ou o 
espaço urbano.

Na licitação por concurso, a 
principal vantagem para o contra-
tante é dispor de propostas técnicas 
em condições de serem avaliadas e 
cotejadas a partir dos critérios pré
-estabelecidos. Daí, após conhecer 
os estudos arquitetônicos apre-
sentados pelos licitantes e verificar 
qual atende melhor aos objetivos 
pretendidos, a administração pú-
blica contrata o profissional com 
segurança, sabendo o que está con-
tratando. Nesse contexto, o con-
curso ajuda o desenvolvimento 
tecnológico e cultural do país.

A Lei n. 8.666/93 cita o con-
curso como modalidade adequa-

da para licitação de projetos, mas 
inexiste uma regulamentação ofi-
cial que oriente as administrações 
públicas a realizá-los. A revisão 
proposta pelo PLS n. 559/2013 
mantem o concurso como alterna-
tiva, mas o CAU/BR entende que 
a modalidade deva ser obrigatória, 
como exigiu o relatório final da 3ª 
Conferência Nacional das Cidades 
de 2008, promovido pelo Ministé-
rio das Cidades. 

O projeto completo de qualida-
de e bem detalhado, com especifi-
cações claras, é o antidoto para os 
problemas aqui expostos. E a lici-
tação por concurso, acompanhada 
de uma fiscalização de obra eficaz, 
inevitavelmente conduz a uma 
melhor qualidade do empreendi-
mento, à maior facilidade para o 
cumprimento de prazos e a uma 
diminuição de custos pela previ-
sibilidade do processo com con-
sequente erradicação de reajustes 
nos custos.

Foto: Luciano Clemente
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A ocorrência de obras pú-
blicas que têm seus custos 
expressivamente aumen-

tados não é “privilégio” só nosso. 
Um estudo publicado no Journal 
of the American Planning Asso-
ciation abrangendo 20 países nos 
cinco continentes descobriu que 
nove entre dez projetos de gran-
des obras tiveram seus orçamentos 
iniciais estourados, de 50 a 100% a 
mais. Veja alguns, entre inúmeros 
exemplos famosos:

- Channel Tunnel -  Também 
conhecido como Eurotunel, a linha 
de trem subaquática que liga Ingla-
terra à França. O grupo de dez cons-
trutoras e cinco bancos responsável 

pelo projeto não estimou que a obra, 
ao ser inaugurada, em 1994, registra-
ria um custo 80% maior.

- Aeroporto Brandenburg de 
Berlim - Em 2006, o custo para sua 
construção foi orçado em 2,83 bi-
lhões de euros. Ao longo da obra, 
no entanto, ficou claro que o ae-
roporto ficaria significativamente 
mais caro devido aos cálculos ini-
ciais muito otimistas e às falhas na 
execução do projeto. Ao final de 
2012, as despesas já totalizavam 4,3 
bilhões de euros.

- O megaprojeto de rodovia 
mais caro dos Estados Unidos, 
Big Dig transformou a Boston, 
com um túnel subterrâneo de 

5,6 quilômetros. Inicialmente, 
em 1985, o projeto foi estimado 
em US$ 2,6 bilhões e finalizou 
custando US$ 22 bilhões, o que 
provocou a questão feita pelo 
congressista americano,Barney 
Frank: “Em vez de abaixar a via 
expressa, não seria mais barato 
elevar a cidade?”

- Nem o Canal de Suez (ilustra-
ção abaixo) escapou do aumento de 
custos. Aberto em 1869 para permi-
tir que embarcações naveguem da 
Europa à Ásia sem terem que con-
tornar a África pelo cabo da Boa Es-
perança, a construção acabou cus-
tando 20 vezes mais que o estimado 
inicialmente.
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Sébastien le Prestre de Vauban 
(ao lado), engenheiro mili-
tar do rei Luís XIV, em 1683 

já relatava os entraves das obras 
públicas naquela época. Durante 
os 53 anos em que serviu à Cor-
te, ele construiu ou ampliou mais 
de 160 fortalezas, criando, através 
das tecnologias defensivas que in-
troduziu, um estilo de fortificação 
que é conhecido por estilo Vauban. 
Vejamos o que falava ele sobre as 
contratação feitas naquela época, 
em carta que enviou ao Ministro da 
Guerra François  Michel Louvois:

... e temporal

"Prezado Senhor, 
Existem certas obras, nos últimos anos, cujas terminações não foram 

realizadas e nunca serão e isto ocorre pela confusão que causam as fre-
quentes reduções de preços que estão sendo exigidas em suas obras; é certo 
que todos estes rompimentos de contrato, descumprimentos de palavras e 
de aditivos servem somente para atrair, como empreiteiros, todos os mi-
seráveis, trapaceiros ou ignorantes e afastar aqueles que são capazes de 
conduzir uma empresa.

Digo ainda mais, eles retardam e encarecem consideravelmente as 
obras, cuja qualidade é a pior possível, pois os descontos e as pechinchas, 
tão procurados, são imaginários. Um empreiteiro em prejuízo se asse-
melha a um homem que se afoga; ele se agarra a tudo o que pode, o que 
significa: não pagar fornecedores, pagar mal os empregados, trapacear 
quem puder, ter somente os piores operários por pagar mal e não empre-
gar senão os materiais da pior qualidade, e sem razão, questionar tudo 
e, ao fim gritar, 'misericórdia!' a uns e outros.

Eis aí o bastante para ver os inconvenientes desta conduta. Abando-
ne-a, então, e estabeleça a boa-fé; entregar as obras a um contratante 
que cumpra com seu dever será sempre a solução mais barata que po-
dereis encontrar".
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Este artigo pretende não 
somente responder à 
questão proposta por 
esta edição da Revista 
do TCMRJ, mas, tam-

bém, apresentar as ações principais 
deste Tribunal de Contas, no que 
tange ao objetivo de verificar, antes 
da realização do certame, a consis-
tência do projeto básico (cuja defi-
ciência, em minha opinião, repre-
senta o principal problema ligado 
aos custos de obras no Brasil), bem 
como de monitorar a execução das 
obras realizadas no Município do 
Rio de Janeiro.

Não se pode refletir sobre a 
eficiência das obras públicas no 
Brasil, sem que o tema recaia 
sobre todas as etapas de planeja-
mento, notadamente na qualida-
de de seus projetos.

Contra o “grande vilão”
do aumento de custos,
o heroísmo do controle

Marco Antonio Scovino
Secretário-geral de Controle Externo do TCMRJ

Algumas ações do TCMRJ vêm contribuindo para qualificar os projetos 
das obras do Município do Rio de Janeiro. São elas, por exemplo, o 
exame minucioso dos editais de licitação e o programa de visitas in 
loco. Esta atuação resultou, no ano de 2014, na redução de aproxi-
madamente R$ 250 milhões nos valores estimados das concorrências 
públicas auditadas pelo Tribunal de Contas carioca.

Na tentativa de estabelecer pa-
drões mínimos de qualidade, a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, em seu artigo 6º, inciso IX, 
define projeto básico, estabelecendo 
os parâmetros que ele deve conter, 
para que a licitação seja realizada.

Eis os termos do Art. 6º, inciso 
IX da Lei nº 8.666/93:

IX - Projeto Básico - conjunto 
de elementos necessários e su-
ficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de 
obras ou serviços objeto da lici-
tação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambien-
tal do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo 
da obra e a definição dos métodos 
e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução
escolhida de forma a fornecer vi-

são global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitu-
tivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e loca-
lizadas, suficientemente detalha-
das, de forma a minimizar a ne-
cessidade de reformulação ou de 
variantes durante as fases de ela-
boração do projeto executivo e de 
realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de ser-
viços a executar e de materiais 
e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especifica-
ções que assegurem os melhores 
resultados para o empreendi-
mento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem
o estudo e a dedução de métodos
construtivos, instalações provisó-
rias e condições organizacionais 
para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do
plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programa-
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as normas de fiscalização e outros 
dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo
global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e forneci-
mentos propriamente avaliados.

Ressalte-se que, como não po-
deria deixar de ser, trata-se da de-
finição de projeto básico e não de 
projeto executivo, que a lei permi-
te seja desenvolvido ao longo da 
evolução da obra. Esta ressalva é 
importante já que, muitas vezes, a 
Administração justifica que deter-
minado detalhamento do projeto 
básico poderá ser realizado quando 
da realização do projeto executivo, 
o que não é legalmente permitido.

Observando-se os termos trans-
critos da lei, pode-se perceber que 
a corretíssima preocupação do le-
gislador foi estabelecer, em termos 
básicos, os elementos essenciais 
mínimos indispensáveis, necessá-
rios para a segurança da contrata-
ção de uma obra pública.

Entendo que, se apenas esse 
inciso da Lei de Licitações fosse 
rigorosamente cumprido, gran-
de parte dos problemas de nossas 
obras estariam eliminados. Isto 
porque, no próprio processo ad-
ministrativo, estariam contidos 
todos os elementos necessários 
e suficientes, com nível de preci-
são adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, como manda a lei. 
O fato de tais elementos estarem 
disponíveis para consulta, frente a 
qualquer nova circunstância, traria 
para a execução das obras maior 
segurança, uma vez que o processo 
passaria a contar com a solidez do 
conhecimento de um maior núme-
ro de variáveis, que normalmente 
são desconhecidas e que interferem 
significativamente em custo, prazo 
e eficiência da obra.

Existem os críticos que advo-
gam que os termos estabelecidos 
pela Lei nº 8.666/93 para a defini-
ção de projeto básico são demasia-
damente vagos; quais seriam, no 
entendimento de tais críticos, por 
exemplo, esses elementos essen-
ciais? Ora a lei tem caráter geral, 
cabe a cada engenheiro, gestor ou 
responsável a incumbência de de-
finir quais seriam todos esses ele-
mentos, para o caso em particular. 
O que não é admissível, por exem-
plo, é que uma obra seja licitada 
sem os devidos estudos geológicos, 
em qualquer situação em que estes 
sejam minimamente necessários 
(como na maioria das obras de 
edificações, pontes, viadutos etc.). 
Como regra geral, só é possível ca-
racterizar o serviço (uma estrutura 
de engenharia, no nosso exemplo) 
diante de estudos específicos. Se 
este objetivamente for o caso, eles 
necessitam ser realizados previa-
mente, conforme determina a lei.

O artigo transcrito da Lei nº 
8.666/93 destaca quatro aspectos 
que, em qualquer projeto básico, 
devem ser sustentados por estudos 
preliminares, a fim de garantir sua 
higidez. Possíveis dúvidas em qual-
quer um dos seguintes temas deve 
ser afastada, em sede de projeto bá-
sico, antes da licitação, sem a pos-
sibilidade de esclarecimento de tais 
questões em fase posterior. Dessa 
forma, qualquer questão ligada a 
um dos seguintes temas não pode 
ser postergada para solução no âm-
bito do projeto executivo. São eles:

• viabilidade técnica;
• impacto ambiental;
• avaliação do custo da obra; e
• definição de métodos e prazos.
Apenas com a leitura do caput 

do inciso em estudo, percebe-
se intrinsicamente sua intenção, 
qual seja, a de definir parâmetros 
mínimos necessários para os pro-

jetos básicos, com o objetivo de 
evitar surpresas no decorrer da 
execução dos serviços. Se todos os 
estudos necessários forem realiza-
dos previamente, a quantidade de 
situações novas, surpreendentes, 
que surgem quando da execução 
da obra será mitigada; na mesma 
proporção, alcança-se significativa 
economia de recursos frequente-
mente aportados para o enfrenta-
mento de tais situações. Considere-
se ainda o ganho adicional relativo 
ao tempo normalmente perdido 
em função de situações que pode-
riam e deveriam, por força de lei, 
serem previstas.

De volta ao título do presente 
artigo, este é o principal problema 
ligado ao custo das obras públicas: 
projetos básicos pouco definidos 
que geram, como consequência, o 
legado de inúmeras questões pre-
visíveis que são enfrentadas apenas 
durante a execução da obra, tra-
zendo, como reflexo, paralisações, 
adiamentos, alterações de projeto, 
agressões ao meio ambiente, mu-
dança de escopo, inviabilidade de 
execução, necessidade de termos 
aditivos, dentre outros, tudo com 
impacto direto sobre seus custos.

Portanto, numa resposta sim-
ples, o grande vilão dos problemas 
ligados aos custos de obras no Bra-
sil, prioritariamente, são projetos 
básicos desqualificados e, até mes-
mo, sem atender à lei.

O que não é admissível, 
por exemplo, é que 
uma obra seja licitada 
sem os devidos estudos 
geológicos...

“

”
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No meu entender, a segunda 
posição no ranking dos problemas 
relativos a obras públicas é ocupada 
pelo tema “fiscalização deficiente”.

Alguns motivos explicam a fra-
gilidade na fiscalização efetiva de 
obras, como a falta de pessoal em 
quantidade e qualidade suficientes 
para o enfrentamento do grande 
número de frentes de trabalho, e de 
sua complexidade; o desaparelha-
mento da Administração Pública, 
que não consegue acompanhar a 
evolução tecnológica, bem como 
o crescimento da demanda por 
serviços de engenharia; e, por fim, 
retornando ao tema anterior, a de-
ficiência no planejamento da obra, 
que posterga, para o momento de 
sua execução, a solução de inúme-
ros previsíveis problemas, oneran-
do de sobremodo o trabalho do 
fiscal e do gestor da obra.

O fato é que, somado à questão 
da fragilidade dos projetos, se colo-
ca uma fiscalização pouco eficien-
te, gerando, como resultado desta 
equação, obras mal executadas e 
com custos descontrolados.

Importante se fazer uma res-
salva quanto aos profissionais res-
ponsáveis por essa tarefa: eles não 
são os vilões da situação. Em geral, 
os fiscais de obras são profissionais 
competentes, experientes, envol-
vidos com seu trabalho, porém, 
trabalhando em condições desfa-
voráveis, muitas vezes fiscalizando 
sozinhos diversas obras grandes e 
complexas, simultaneamente.

No exercício do controle ex-
terno, o Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro criou 
um sistema para a fiscalização das 
obras municipais, que consiste na 
análise concomitante do edital de 
concorrência, com toda a sua do-
cumentação correspondente, e de 

Fiscalização

um programa específico de visitas 
às obras públicas, conforme a se-
guir se detalha.

O Tribunal de Contas do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro iniciou o 
exame dos editais de concorrência 
no ano de 1990, com base na Deli-
beração n° 87/90, de 15 de maio. O 
fortalecimento ocorreu com o ad-
vento da Lei nº 8.666/93, que, em 
seu art. 113, § 2º, estabeleceu: 

“Os Tribunais de Contas e os 
órgãos do sistema de controle 
interno poderão solicitar para 
exame, até o dia útil imediata-
mente anterior à data de rece-
bimento das propostas, cópia do 
edital de licitação já publicado, 
obrigando-se os órgãos ou en-
tidades da Administração in-
teressada à adoção de medidas 
corretivas pertinentes que, em 
função desse exame, lhes forem 
determinadas.”

Atualmente, a matéria está re-
gida dentro do próprio Regimento 
Interno do TCMRJ, aprovado pela 
Deliberação nº 183, de 12 de se-
tembro de 2011, que, além de seção 
própria que trata dos prazos inter-
nos de tramitação, estabelece no 
art. 218, inciso II, alínea “a”, item 
1, o prazo de três dias úteis para a 
remessa contados a partir:

 “1 - da publicação do aviso, có-
pia dos editais de licitação por 
concorrência, acompanhados de 
toda a documentação que lhes 
diga respeito e das respectivas 
publicações, inclusive da minuta 
do contrato, com a comprovação 
do exame prévio e aprovação 
pela assessoria jurídica do órgão 
ou entidade;”

É um tipo de controle que se 
faz junto com a apresentação do 

empreendimento aos licitantes in-
teressados, e que tem por objetivo, 
além de verificar sua adequação às 
normas legais, a consistência de 
sua documentação de suporte, ou 
seja, projeto básico, memórias de 
cálculo e planilhas orçamentárias.

Desta forma, o TCMRJ con-
tribui para qualificar os projetos 
das obras do Município do Rio de 
Janeiro, exigindo, quando neces-
sário, que não somente eles sejam 
complementados com informa-
ções que possam ser consideradas 
essenciais, mas que sejam revistos 
diante de inconsistências.

Importa ainda registrar 
que o objetivo desse 
exame não é punir 
a Administração ou 
buscar culpados por 
equívocos, mas forçar a 
Administração a dedicar 
mais energia de trabalho 
na fase do planejamento, 
evitando a transferência, 
para a fase executiva, 
de problemas cuja 
reparação podem onerar, 
algumas vezes de forma 
significativa, os custos 
das obras.

“

”
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A fim de apresentar apenas um 
aspecto dessa ação do tribunal, re-
gistre-se que, neste ano de 2014, a 
redução nos valores estimados das 
concorrências públicas aqui audita-
das alcançou o montante aproxima-
do de R$ 250 milhões. Considere-se 
que tal ação não traz apenas como 
benefício a redução objetiva no va-
lor do certame, mas uma significati-
va e intangível economia ligada a se-
gurança do processo em si mesmo, 
notadamente a qualificação de seu 
planejamento, bem como da execu-
ção das obras municipais.

Importa ainda registrar que o 
objetivo desse exame não é punir a 
Administração ou buscar culpados 
por equívocos, mas forçar a Admi-
nistração a dedicar mais energia de 
trabalho na fase do planejamento, 
evitando a transferência, para a 

fase executiva, de problemas cuja 
reparação podem onerar, algumas 
vezes de forma significativa, os cus-
tos das obras.

Como ação complementar para 
contribuir na efetividade das obras 
realizadas no Município do Rio de 
Janeiro, este Tribunal de Contas, 
além de sua programação regular de 
auditorias, instituiu um programa de 
visitas às obras, que tem como obje-
tivo o acompanhamento simultâneo 
dos contratos de obras públicas ain-
da na fase de execução, o que permi-
te a interferência imediata e a conse-
quente correção de irregularidades.

A adoção deste procedimento 
amplia a visão geral das diversas 
obras em andamento na cidade, 
através de visitas semanais que ge-
ram relatórios sucintos, com cadas-
tro fotográfico do desenvolvimento 

da obra, de suas medições, de seus 
cronogramas físico-financeiros e 
do registro de suas principais ocor-
rências, buscando evitar potenciais 
danos ao erário.

Em suma, o programa de visitas 
às obras públicas acima descrito, 
bem como a análise dos editais de 
concorrência também já detalhada 
no presente artigo, vertentes distin-
tas de um mesmo sistema de fisca-
lização das obras municipais, têm 
como objetivo formar a principal 
contribuição do Tribunal de Con-
tas do Município do Rio de Janeiro 
para mitigar a fragilidade apresen-
tada em diversos projetos básicos 
de obras, bem como a deficiência na 
ação de fiscalização, apontados nes-
te artigo como principais fatores de 
comprometimento da eficiência das 
obras públicas no Brasil.
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