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RESUMO 

 

Ao discutir sobre obras públicas no Brasil, sempre nos vem à mente que a obra pode 

atrasar ou até paralisar. Mas qual a motivação para que a obra não seja entregue no 

prazo? Existem responsáveis pelo atraso ou pela paralisação? Estas perguntas são 

feitas há muitos anos. Claro que grandes avanços já foram realizados nos últimos 

vinte anos: o estado brasileiro melhorou as técnicas, normas, leis, controle interno e 

externo. Contudo, ainda possui muitas obras paralisadas que limitam o 

desenvolvimento econômico e social do país. O presente trabalho descreve fatores 

que motivam a paralisação de uma obra pública, propõe medidas para evitá-la, bem 

como a busca de meios para sua retomada e conclusão. 

Palavras chave: Obras públicas paralisadas, definição, classificação; retomada e 

conclusão. 
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ABSTRACT 

When discussing public works in Brazil, the possibility of delay and stoppage always 

comes to mind. What is the reasoning that leads to this, though? Are there responsible 

agents for the delays and interruptions? These questions have been asked for many 

years. Of course many advances have been made in the last twenty years: the 

Brazilian government has improved techniques, regulations, laws, besides internal and 

external control. However, there are still many halted works which limit the 

socioeconomical development of the country. This paper describes the factors leading 

to the interruption of public works, proposes measures to be taken to avoid that, as 

well as the search of ways to resume and finish these works. 

Keywords: Public Works paralyzed. definition, classification; resumption and 

conclusion. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

Planejar uma obra pública constitui um dever dos gestores, em qualquer 

esfera da administração pública, visto a grande necessidade de infraestrutura em 

todos os municípios do país. A base da estrutura para o desenvolvimento, e do bem 

estar das populações são promovidas pela administração pública, com obras nas 

áreas da saúde, educação, habitação e mobilidade. Devido à escassez de recursos 

financeiros, a correta aplicação de recursos públicos é imperiosa frente ao rol de 

necessidades dos municípios. A conclusão de obras públicas dentro dos valores e 

prazos estipulados, que gere benefícios imediatos a população, são premissas das 

ações governamentais. O planejamento de uma obra pública é imprescindível a 

observação das leis, normas e da boa técnica de governança. As obras e serviços são 

contratadas mediante processo de licitação, observando a Lei Federal 8.666/93, que 

institui normas para licitações e contratos da administração pública, ressalvados os 

casos especificados na legislação. 

Apesar do rigor da legislação, e da atuação de órgãos de controle interno e 

externo, não é rara a constatação de graves irregularidades, observados em 

empreendimentos com recursos públicos, principalmente relacionados a demora na 

conclusão. Consequentemente, os atrasos para entrega de uma obra representam 

custos elevados para sociedade. Em 1995, a Comissão Temporária do Senado 

Federal1 destinada a inventariar as obras inacabadas verificou a existência de 2.214 

obras inconclusas, sendo gastos cerca de R$15 bilhões, a época. Ainda no 

mencionado relatório, destacam-se as seguintes considerações (Brasil, 1995 p.5): 

Uma obra paralisada representa um claro desrespeito ao princípio da moralidade 
pública, em razão do desperdício de recursos sabidamente escassos, sem falar na 
possibilidade político-eleitoral da obra inacabada, com a promessa de busca de novos 
recursos para sua conclusão. 
Assim, o Senado Federal, adiante da constatação da existência de milhares de obras 
que foram iniciadas, absorveram grande soma de recursos, e não estão cumprindo a 
sua finalidade, decidiu criar a presente Comissão com o objetivo básico de realizar um 
inventário dessas obras, analisar as causa de suas paralisações, avaliar as suas 
situações e propor soluções. 

 

Em momento posterior, o Tribunal de Contas da União – TCU, em amplo 

trabalho com sua equipe de fiscalização sobre obras paralisadas em 2007, resultou 

no acórdão nº 1.188/072, onde se pode extrair o seguinte texto(p.1): 

                                                           
1 BRASIL. Senado. O Retrato do Desperdício no Brasil. Requerimento n. 651, de 1995. Comissão temporária 

interna do Senado Federal para inventariar as obras não concluídas custeadas pela União e examinar sua situação. 
2 BRASIL. Tribunal de Contas União. Acórdão nº 1.188/07, relatório. Brasília, 20 jun. 2007. DOU, 22 jun. 2007. 
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A demanda e o interesse pelo tema ‘obras inacabadas’ não são recentes; há bastante 
tempo tanto a sociedade quanto as próprias entidades públicas preocupam-se em 
acabar, ou mesmo diminuir, a ocorrência desse desperdício no país. Vários esforços 
já foram empreendidos com o intuito de mapear o problema, descobrir suas causas e 
estabelecer soluções. Os prejuízos causados por essas obras têm o condão de 
penalizar duplamente a população, pois a priva do benefício que o empreendimento 
viria a gerar e ocasiona prejuízos ao erário em virtude de dispêndio de recursos mal 
utilizados. 

 

O atual momento de finalização de mandato municipal é oportuno para o 

combate às obras paralisadas, ressaltado que parte das obras perpassam por mais 

por mais de um prefeito. Durante o período de transição é comum a descontinuidade 

de muitos empreendimentos, segundo a cartilha publicada pelo Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que alerta para o “desmonte” na 

transmissão governamental (TCM-CE3, 2015, p.33): 

 
 Durante o período de transição governamental foi verificada a existência de 
várias irregularidades relativas aos períodos de repasse / recebimento do cargo do 
atual para o Gestor eleito. Esse conjunto de irregularidades vem sendo comumente 
denominado de DESMONTES. 
 [...] Foram elencadas a seguir as principais irregularidades encontradas nos 
chamados DESMONTES. 
a) Apropriação indevida de projetos, diário de obra, contratos, aditivos contratuais, 
processos de pagamento, documentos diversos, arquivos, inclusive os digitalizados, 
das secretarias municipais de obras (ou de infraestrutura); 
b) Inexistência de pessoal habilitado (engenheiros / arquitetos) de forma a inviabilizar 
a troca de ideias e/ou informações ou tomadas de decisão da área técnica sobre as 
obras / projetos do Município; 
c) Pagamento antecipado de obras/serviços não executados, ou inadimplência no 
pagamento de itens de obra já executados; 
d) Atraso no pagamento de fornecedores/credores, principalmente os de serviços 
essenciais de energia elétrica, água, telefonia e limpeza pública, resultando no corte 
e/ ou interrupção desses serviços;  
e) Abandono e / ou Paralisação de obras. 

 

  

Na esfera do executivo federal, que passa por transição de governo, há 

também o enfrentamento para a retomada de obras, como nos programas: Minha 

Casa Minha Vida (MCMV) e Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A 

orientação do Governo Federal é finalizar todas obras em andamento. 

Muitas medidas já foram tomadas, ao longo dos últimos vinte anos, para coibir 

a paralisação de obras, e dar mais agilidade e transparência à aplicação de recursos, 

como a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal4, e sistemas de seleção e 

                                                           
3 CEARÁ. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado. Obras Públicas: principais conceitos e recomendações 
para transição governamental. Fortaleza: TCM-CE, 2015 
4 Lei Complementar 101 – Artigos 15 e 16 Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas não autorizadas, 
irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não observem 
aos dispositivos daquela Lei, entre os quais a necessidade de que haja dotação suficiente na lei orçamentária 
anual para a licitação de obras (art. 16, § 1º, I, e § 4º, I). 
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acompanhamento de convênios como o SICONV5. Contudo, ainda são comuns as 

interrupções de uma obra pública, os motivos são os mais variados. Quanto maior o 

tempo de paralisação, mais difícil torna-se a sua retomada e conclusão.  

O presente estudo, tem como objetivo, identificar falhas em procedimentos 

administrativos e buscar os possíveis caminhos para retomada de obras públicas 

paralisadas. Pois através desta identificação, torna-se mais breve a retomada e 

conclusão do empreendimento. 

A metodologia de pesquisa empregada foi a qualitativa, do tipo exploratória. 

Buscou-se a identificação dos fatores e a melhor compreensão do problema 

apresentado, com a coleta de dados pela consulta bibliográfica e documental 

disponível. Citando-se leis, normas, artigos e publicações sobre o tema, 

principalmente do Tribunal de Contas da União.  

 

2. A GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

 

2.1 A origem das obras públicas e o projeto básico: 

 

A origem de um obra pública reside, na necessidade da população, em obter 

um bem; seja na construção de uma estrada, de uma ponte, de uma creche ou de 

uma rede de abastecimento de água. Em todos os empreendimentos, do grande ao 

pequeno porte, há necessidade de um planejamento cuidadoso, e constante 

acompanhamento durante a construção. 

Para Altounian (2009) o atendimento das necessidades definidas, deve ser 

feito por meio de estudos preliminares, que contemplem possíveis alternativas de 

concepção e definam a melhor opção para o atendimento dos programas de governo, 

sob aspecto legal, econômico, social e ambiental. Para cada empreendimento, em 

estudo, deverá haver resposta para questões básicas, tais como: alternativas mais 

econômicas para o atendimento da demanda social; volume de recursos necessários; 

                                                           

5 O Sistema de Convênios (Siconv) foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos 

da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas 

sem fins lucrativos. Entre as vantagens desta ferramenta está a agilidade na efetivação dos contratos, a 

transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira. A utilização do sistema contribui 

para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, 

emprego e outros setores que atendem diretamente a população. 
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população a ser atendida; limitações ambientais existentes; e quais os benefícios 

decorrentes com a implantação do empreendimento e os possíveis prejuízos gerados 

pela sua ausência. 

Para verificar a viabilidade de um projeto, são necessários estudos 

preliminares para verificação de custos, mesmo que de forma simplificada. Tendo 

como parâmetro a multiplicação de macro indicadores, custo por metro quadrado de 

uma edificação, quilometro por rodovia pavimentada ou custo por assento de um 

ginásio esportivo; também fazem parte do estudo preliminar, o local de implantação e 

viabilidade ambiental. 

Segundo Altounian (2009) a avaliação equivocada, do estudo de viabilidade 

do empreendimento, pode ensejar duas situações extremas, ambas danosas: permitir 

o aprofundamento dos estudos, com gasto desnecessário de recursos, para se 

concluir futuramente pela inviabilidade do empreendimento; ou concluir 

equivocadamente pela inviabilidade da continuidade do processo. 

Neste processo de avaliação, também chama atenção, a escolha do local do 

empreendimento. Caso o empreendimento seja uma edificação, o terreno deve estar 

desocupado e apto para a administração adquiri-lo, ou já pertencer ao patrimônio do 

gestor do empreendimento. A consulta ao código de obras do município, para 

verificação dos locais apropriados para construção, como previsão: de recuos, de 

áreas verdes, de áreas de estacionamento, são imprescindíveis para esta fase do 

empreendimento. Outros fatores de influência da escolha do terreno é a infraestrutura 

do local como água, energia e vias de acesso. 

Não menos importante, são os estudos para a convicção da viabilidade 

ambiental do empreendimento, a omissão destes, pode levar à alteração de projetos 

e até a sua paralisação, com possível abandono, face a exigência da legislação 

ambiental.   

Ainda citando Altonuan (2009, p.361), “gravidade maior surge quando a má 

qualidade dos estudos continua elaboração do projeto básico e permite a contratação 

de uma obra inviável que tem, na maioria dos casos, gerado empreendimentos 

inacabados”. 
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Para White C. Heather6 um projeto bem sucedido pode ser conseguido 

seguindo três passos:  

Quadro 1 – Como ter sucesso em projetos de obras públicas em três passos. 

1. Preparar um contrato com requisitos contratuais detalhados que irão fornecer 
procedimentos claros e proteções para o município, quando surgirem problemas 
inevitáveis; 

2. Adjudicar o contrato a um proponente que não só oferece o menor preço, mas, 
após uma investigação aprofundada, é considerado elegível e responsável; 

3. Aplicar as disposições contratuais conforme a evolução do empreendimento. 
 

Fonte: Heather C. White: How to complete a successful public works project in three steps. Municipal Advocate, Vol27, No. 2, 

p.27, 2013 (tradução nossa). 

Os contratos de empreitada, realizados pelo instrumento da Lei 8.666/93, 

contém cláusulas que sustentam as três premissas citadas no quadro 1 para o projeto 

de sucesso, mas que, via de regra, para o caso de obras paralisadas, sempre ocorre 

omissão, de pelo menos uma delas. 

O primeiro passo para que se tenha um contrato, com regras claras e bem 

definidas, é ter um bom projeto. A Lei 8.666/93, no inciso IX, do art. 6° define que um 

bom projeto deve conter elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Ainda no referido artigo, o 

projeto deve prever soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação.  

Um grave erro da administração pública, na ansiedade de promover o início 

da obra, é licitar o quanto antes, usando-se da premissa “quem começa mais cedo, 

termina mais cedo”. Os defensores da licitação, pretérita a conclusão do projeto, 

idealizam que o desenvolvimento deste, será visto no andamento da obra. Por assim 

entender que a suplementação ou a retirada de serviços podem ser vistos a qualquer 

tempo.  

Pois bem, licitar sem projeto básico adequado, além de ser uma proibição 

legal previsto na Lei 8.666/937, pode acarretar em crimes mais graves, como previsto 

                                                           
6 Heather C. White: How to complete a successful public works project in three steps. Municipal Advocate, 
Vol27, No. 2, p.27, 2013. 
7 Lei 8.666/93 § 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório; 
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na Constituição Federal, que veda expressamente a realização de despesa ou 

assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou 

adicionais, dispondo também que, nenhum investimento, cuja execução ultrapasse 

um exercício financeiro poderá ser iniciado sem previa inclusão no plano plurianual. 

Combinado com a Constituição Federal, a Lei 8.666/93 também dispõe que, as obras 

e serviços de engenharia, só poderão ser licitados quando houver previsão de 

recursos orçamentários, que assegurem o pagamento das obrigações.   

O TCU tem como premissa que, o projeto básico deficiente é a origem de 

várias obras paralisadas, como se encontra no texto extraído do relatório: (TCU, 

Acórdão nº 1.188/07, p.37). 

8.1.6. Apesar das exigências prescritas na legislação vigente, as irregularidades 
relacionadas à falta do adequado planejamento de obras na fase de 
licitação/contratação são muito comuns e reincidentes na Administração Pública. O 
próprio Tribunal de Contas da União vem detectando este problema, conforme se 
depreende da leitura de diversos acórdãos relacionados ao tema: 

- Acórdão 1461/2003 – Plenário: projeto básico deficiente possibilitou aditamentos de 
serviços com sobrepreço; 

- Acórdão 296/2004 – Plenário: deficiência no planejamento de execução da obra em 
função de projetos básicos tecnicamente inadequados; 

- Acórdão 385/2004 – Plenário: projeto básico inadequado e impreciso – a empresa 
executora do projeto é responsável pela má qualidade dos serviços; 

- Acórdão 034/2005 – Plenário: a falta de projeto básico adequado possibilitou a 
transfiguração do objeto; 

- Acórdão 898/2005 – Plenário: anulação da licitação por deficiência de projetos e pela 
falta de comprovação da viabilidade econômica. 

8.1.7. A solução desse problema que vem ocasionando vários danos à sociedade – 
tais como empreendimentos de baixa qualidade, prolongamento dos prazos de 
execução das obras, onerando e retardando o atingimento do benefício planejado, e 
especialmente a ocorrência de obras inacabadas – passa pela necessidade de impor 
sanções aos gestores responsáveis, buscando-se um efeito educativo que mude a 
cultura atual de dar início à execução da obra sem o adequado planejamento. 

Licitar com projeto básico deficiente, inevitavelmente ocorrerá em 

acrescimento de despesa que não estava previsto inicialmente, chocando 

frontalmente com a lei de licitações, além da possível inviabilidade de pagamento das 

obrigações, resultando em um obra paralisada.  Seguindo a mesma linha de raciocínio 

de receitas e despesas, para o lançamento de um empreendimento, é necessária a 

previsão de atendimento a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária. 

A constatação de que as contratações das obras públicas são, muitas vezes, 

realizadas com projetos de engenharia deficientes, já não é recente. Cita-se o trecho 
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do voto condutor do acórdão 133/2000-TCU-Plenário, no qual consta afirmação do 

então Ministro Adylson Motta: 

Novamente esbarramos na falta de projetos adequados para a construção de obras 
de engenharia. O Projeto Básico, como temos visto constantemente nesta Casa, e 
tenho procurado despertar a atenção de meus nobres Pares, tem sido encarado como 
instrumento de ficção, já que na maioria das vezes são inúteis ou servem muito pouco 
ao adequado desenvolvimento de nossas obras públicas. 

 

Portanto, pode-se afirmar que o projeto de engenharia não pode ser encarado 

como mais uma barreira que posterga o início da obra. A convicção técnica de que o 

projeto é essencial, fez com que se positivasse na legislação, a obrigação de contratar 

um obra pública com projeto básico aprovado pela autoridade competente. 

 

Na visão de Peter Pfeiter (2005, p25), os de projetos de engenharia se 

definem por:  

Os projetos de engenharia ou projetos de implementação (Deployment Projects) são 
predominante técnicos. Eles visam produzir algo tangível e facilmente mensurável e, 
portanto, são caracterizados pela relativa calculabilidade. O produto final de um 
projeto desse tipo é bastante claro, baseia-se em especificações bem definidas e pode 
ser representado graficamente ou em um modelo, o que facilita a visualização pelo 
futuro usuário; assim, o cliente compra o que “viu” antes. 

 

Ainda segundo Pfeiter (2005), o grau de incerteza neste tipo de projeto é 

relativamente pequeno, em especial, quando se trata de um projeto que já foi realizado 

de forma semelhante e quando o executor dispõe da respectiva experiência. Apenas 

em projetos de implementação, com características absolutamente inovadoras, o grau 

de incerteza aumenta, apesar da experiência organizacional e profissional que possa 

existir. 

Partindo do princípio que o contrato deve estar bem estruturado, é 

fundamental que cada município desenvolva um contrato padrão para uso em todos 

os projetos de obras públicas. O formulário pode ser adaptado, para tipos específicos 

de projetos, e deve incluir disposições essenciais para proteger o município contra 

problemas que possam surgir durante a construção. 

Para Altounian (2009, p. 49), “a padronização de projetos possibilita o 

constante aprimoramento de suas definições e especificações, bem como a redução 

de erros e incertezas de sua execução”. A lucidez do edital convocatório, no que tange 

a execução do contrato, e em possíveis sanções no caso de descumprimentos de 

cláusulas, inexecução e rescisão, são garantias para manter a qualidade e fiel 

atingimento do projeto, coibindo alterações ou paralisações que possam colocar em 

risco o empreendimento. 
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2.2  A organização do projeto 

O sucesso do empreendimento depende da correta definição das funções, 

atribuições e tarefas dos envolvidos no projeto. Os resultados da organização do 

projeto são decorrentes do grau de envolvimento dos participantes, e do entendimento 

das suas atribuições. 

Segundo Peter Pfeiffer (p.91, 2005) a organização do projeto possui fatores críticos 

para que a organização planejada dê certo: 

 

Quadro 2 – Organização de um Projeto Fatores Críticos 

1. O planejamento precisa levar em consideração as políticas existentes das 
organizações envolvidas, para que não haja conflitos; 

2. As funções definidas precisam estar compatíveis com a disponibilidade de 
dedicação da pessoa que as assume; 

3. As funções precisam ser preenchidas por pessoas competentes para 
assumi-las; 

4. A comunicação das funções e respectivas atribuições não é suficiente. A 
compreensão do significado e de sua importância para o projeto é decisiva. 

 
Fonte: PFEIFFER, Peter. Gerenciamento de projetos de desenvolvimento: conceitos, instrumentos e aplicações(2005) 

p.91 

 

Para organização dos procedimentos na fase interna da licitação, é muito 

importante que a equipe multidisciplinar escolhida, tenha capacidade, dedicação e o 

planejamento necessário para estabelecer que as condições de disputa mantenham 

a isonomia do processo. A licitação deve ocorrer com as soluções técnicas e 

econômicas equacionadas, que elevem o projeto básico, com planejamento adequado 

com o consequente benefício a sociedade. 

Para Marçal Justen Filho (p.133, 2009) os tramites internos que antecedem a 

licitação são cruciais: 

Isso significa que instauração da licitação pressupõe inúmeras atividades anteriores, 
pelas quais se definem as necessidades, identificando as conveniências e 
estabelecem as condições da disputa e da contratação. É imperioso insistir sobre a 
relevância dessa etapa interna, antecedente à elaboração do ato convocatório. 
Grande parte das dificuldades e a quase totalidade dos problemas enfrentados pela 
Administração ao longo da licitação e durante a execução do contrato podem ser 
evitados por meio de atuação cuidadosa e diligente nessa etapa interna. 

[...] Portanto, a Administração tem o dever de evidenciar que a decisão de iniciar o 
procedimento licitatório foi antecedida de todas as diligências necessárias a colher as 
informações necessárias à elaboração das condições da futura contratação e do 
estabelecimento de regras satisfatórias para licitação. Caracteriza-se sério vicio 
quando se evidencia que a Administração desencadeou a licitação sem ter cumprido 

essas providencias prévias, assumindo o risco de insucesso, controvérsias e litígios.  
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2.3 A previsão orçamentária: 

A Lei Complementar N° 101/008, e a Lei 4.320/649, leis que definem os 

parâmetros para o planejamento de despesas e receitas, criando uma metodologia de 

equilíbrio das contas públicas de modo a garantir a manutenção das atividades da 

Administração e a execução dos projetos estabelecidos nos planos e metas de 

Governo.  

Segundo Lei Complementar N° 101/00, os gestores públicos deverão 

contemplar no plano plurianual seus compromissos, compatibilizando-os com a 

realidade financeira. O planejamento estratégico deve abranger a realidade, segundo 

a previsão de receitas e despesas, uma vez que este planejamento contemplará os 

próximos quatro anos. 

A previsão de despesas, a implantação de obras públicas, devem atender a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  Com as normas estabelecidas na LDO devem 

ser discutidas e negociadas previamente, com vistas em possibilitar a orientação da 

programação orçamentária, necessária para a elaboração da Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 

A falta de previsão orçamentaria é comentada pelos autores Carvalho et al 

(p.4, 2011) no XIV Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas. 

Muitas vezes, o que se observa, entretanto, é que os Gestores Públicos, no 
afã de atender ao mesmo tempo diversas necessidades da sociedade, 
acabam iniciando um grande número de obras, sem que para isso garantam 
preliminarmente os recursos financeiros necessários. O resultado é a 
formação de um estoque, cada vez maior, de obras paralisadas. Assim, na 
contramão da demanda pública, obras paralisadas, ou com ritmo de serviços 
muito lento, trazem custos desnecessários de execução, manutenção e 
reparo, agravam os transtornos que a sua execução traz à população local e 
postergam a utilização dos bens públicos, trazendo prejuízo aos usuários. 
Note-se que se, normalmente, transtornos são inerentes às obras, cabe à 
administração pública mitigá-los e não permitir que se prolonguem sine die, 
em desrespeito às comunidades que anseiam pelas melhorias advindas 

desses investimentos. 

Raramente, uma obra pública em andamento, atravessa mais de um gestão 

do poder executivo, sem sofrer descontinuidade ou paralisação, por falta de previsão 

orçamentária. Para esta constatação, tomou-se por base, o inventário recentemente 

                                                           
8 Lei Complementar N° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.  
9 Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
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realizado, ocorrido entre abril e julho de 2016, onde 140 obras paralisadas no Estado 

do Ceará, que tiveram início entre 2004 e 2011. Pelo prazo original, todas as obras 

deveriam estar concluídas. Da amostra, pode-se concluir que uma das grandes 

dificuldades para retomada, é a resistência do chefe do poder executivo em 

reconhecer, em um projeto que não foi concebido na sua gestão, a devida atenção de 

recursos necessários para sua conclusão. 

Na outra ponta, a empresa construtora, que nos casos de obras paralisadas 

por falta de previsão orçamentária, e que já houve desmobilização, alguns fatores são 

cruciais para retomada. Em geral, os fatores são: a ausência de previsão contratual 

de atualização de preços (contrato original com previsão menor do que 12 meses de 

execução), ou a negativa do contratante por falta de recursos financeiros para arcar 

com os reajustes previstos; e a falta de disposição do contratante em repactuar o 

contrato para adequá-lo para uma nova realidade de execução, que resultem em 

acréscimo de recursos. 

  Para os casos de obras inacabadas, por falta de recursos financeiros, ainda 

resta aos Tribunais de Contas, a responsabilização dos gestores por danos ao erário, 

iniciado por meio de uma Tomada de Contas Especial10. O temor das sanções 

advindas de uma TCE, em muitos casos, é a principal motivação para retomada de 

empreendimentos que estão na condição de inacabadas.  

2.4 Os riscos da gestão de projetos para contratos de obras públicas 

Segundo Pfeiter (2005), sucesso de um projeto depende, geralmente, de 

muitos fatores, alguns deles somente conhecidos ao final do projeto. Mas existem 

alguns fatores, cuja presença é tão importante que se tornam decisivos ou críticos, e 

sua ausência aumenta sensivelmente o risco de fracasso.  

                                                           
10 Tomada de Contas Especial (TCE) 

A tomada de contas especial é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar 

responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal a fim de obter o respectivo ressarcimento. 

Essa dinâmica tem por base a apuração de fatos, a quantificação do dano, a identificação dos responsáveis, nos 

termos do art. 2º da IN TCU 71/2012. 

A instauração da tomada de contas especial, de acordo com o art. 8º da Lei 8.443/1992, tem por pressuposto as 

seguintes irregularidades: 

a. Omissão no dever de prestar contas; 

b. Não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União; 

c. Ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos; 

d. Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário.  

 



18 
 

 

Pfeiter (2005) elenca três fatores que costumam ser os maiores desafios, que 

dizem respeito as pessoas que são responsáveis, gerenciam ou participam de 

projetos e portanto, as competências em gerenciamento, ao contexto político-

institucional que envolve os projetos e às características das organizações que 

realizam tais projetos. Se um ou mais destes fatores forem desfavoráveis ao projeto, 

a possibilidade de obter êxito é menor. 

Para (Pisa & Oliveira) ( 2013) a sinergia das equipes, de confecção de projetos 

e de execução de obras é fundamental para atingir os objetivos: 

As diferenças intrínsecas entre empreendimentos públicos e privados devem ser 
identificadas e levadas em conta tanto na etapa de idealização bem como na 
implantação de escritórios de projeto, formação de equipes e execução de projetos. 
As esferas de governo federal, estadual e municipal são formadas por inúmeros 
órgãos, segmentos e pessoas (que não somente os funcionários públicos) e esses 
atores, nem sempre compartilham os mesmos objetivos e, menos ainda, concordam 
na forma de gestão para atingi-los. (Pisa & Oliveira, 2013, p.8) 

Para Pfeiter (2005) as pessoas geralmente são selecionadas para gerenciar 

um projeto por sua capacidade profissional relevante para o tema do projeto, mas a 

técnica, abarca apenas uma das competências para gerenciar projetos.   

A falta de preparo do gerente do projeto, aliado a equipes montadas de modo 

que seus integrantes não dediquem muito tempo a um tema especifico, e que ao sinal 

de alguma dificuldade, o envolvimento direto caia, perdendo a capacidade de ação.    

Outra diferença dos empreendimentos públicos e privados são os recursos 

humanos na forma da contratação. A contratação pública, via de regra, é feita por 

concurso público para cargos técnicos específicos. As funções mais relevantes, de 

nível gerencial e decisório, geralmente são ocupadas, temporariamente, por pessoas 

não concursadas, com perfil mais político do que técnico. 

Segundo Pfeiter (2005) o potencial e as limitações de um método de 

gerenciamento de projetos, não podem ser estimados sem levar em consideração, o 

ambiente geral que influencia a organização. Enquanto a dinâmica e as regras do 

mercado afetam fundamentalmente as organizações privadas, as organizações 

públicas são influenciadas fortemente pelo ambiente político-institucional. 
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3. DAS OBRAS PARALISADAS 

 

3.1 Classificação das Obras Paralisadas 

 

Apesar da relevância do tema, e da constatação recorrente de obras 

paralisadas no Governo Federal, após pesquisas, não foi encontrado um sistema de 

classificação oficial de obras paralisadas, que apontasse os seus motivos, ou 

simplesmente a definição de uma obra paralisada. Não há uma classificação com 

critérios para indicação, que após um certo período sem atividade, a obra seja 

nomeada paralisada. A exemplo de definição: após 120 dias sem aferição de medição 

do fiscal da obra, que indique evolução de serviços a obra é classificada como 

paralisada. 

O Ministério das Cidades, classifica como paralisada, as obras que não 

possuem desbloqueio (autorização de saque dos recursos) há mais de três meses. 

(Manual de Instruções para contratação e execução dos programas e ações do 

ministério das cidades, 2013, Portaria 164)   

O atraso de obra é caracterizado pelo descumprimento do cronograma. É 

relativamente fácil calcular os dias de atraso na obra. Mas é polêmico classificar como 

paralisada uma obra com pouca efetividade, e que avança com percentuais muito 

abaixo do cronograma previsto. A exemplo, uma obra com percentual de evolução de 

2% ao mês de forma linear, para uma obra de pequeno porte, há sensação que ela 

está paralisada, pois seriam necessários 50 meses para conclusão. Prazo que vai 

além de uma gestão municipal de quatro anos. Já para uma obra de grande porte, 

como de uma linha de um metrô, 50 meses para execução é um tempo razoável. Tudo 

depende do cronograma que gerou o contrato do empreendimento. O fato é que o 

cronograma sempre teve um papel coadjuvante no contrato de uma obra pública, 

sendo de pouca relevância sua atualização ao longo do empreendimento. A avaliação 

de quanto tempo a obra já está atrasada, ou e se ela já dá sinais de paralisação, é de 

observação do cronograma. 

Além da contagem de tempo da obra sem que haja avanço, outro motivos 

podem caracterizar uma obra paralisada, tais como: Desistência da empresa 

construtora; paralisação por ordem da administração, órgão de controle, ou judicial. 

Fatos que alteram significativamente o curso normal da obra, interferindo na data de 

entrega, com atraso de difícil cálculo, sendo em casos mais graves, apenas uma 
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estimativa de retorno. Bem diferente do que ocorre com os atrasos de obra, em que é 

possível mesurar, com boa precisão, a data de conclusão do empreendimento.   

Na dissertação “Gestão de Obras públicas: Um diagnóstico sobre aditivos de 

contratos”, da autora Ana Rasmussen, há citação de autores sobre as principais 

causas dos atrasos de obra, transcritos a seguir. 

 Khalil, Gahfly (1999) estudaram os índices de atrasos de obras 
públicas de infraestrutura na Arábia Saudita. Em seu estudo, os autores 
acima citados afirmam que 70% das obras de água e esgoto da Arábia 
Saudita atrasam, e esse atraso corresponde a 110% do cronograma previsto. 
Ou seja, a maioria desse tipo de obras públicas consomem mais do que o 
dobro do tempo previsto inicialmente. De acordo com a pesquisa feita por 
esses autores, os proprietários da obra, no caso o poder público, e os 
construtores dividem a principal culpa pelos atrasos. Rasmussen (2010, p. 
40) 

O TCU, em trabalhos de auditoria, também criou categorias para classificar 

as obras paralisadas. A classificação poderia também envolver o termo “obras 

inacabadas”, mas o conceito que prevalece para os órgãos de controle e Ministérios 

é de obras paralisadas, é o que vemos no acórdão do Tribunal de Contas da União nº 

1.188/07 Plenário: 

2.1.4. A primeira limitação deste trabalho diz respeito à identificação de quais são as 
obras inacabadas que tiveram aplicação de recursos da União. Em todos os locais 
visitados foi frequente a indagação sobre quais obras seriam classificadas como 
inacabadas, tendo em vista que o fornecimento da relação dessas obras dependia de 
uma padronização do significado do termo. Com o objetivo de obter esse conceito, 
perguntou-se aos responsáveis pelos Ministérios visitados como eles classificavam 
essas obras. As respostas foram as mais variadas possíveis; contudo, todos foram 
unânimes em afirmar que não tinham obras inacabadas, mas sim paralisadas. 

2.1.5. Constatou-se de antemão que o termo ‘obra inacabada’ tem sentido muito 
amplo. Para alguns, obra paralisada ainda não pode ser classificada como inacabada, 
pois existe a perspectiva de continuação. Para outros, obra inacabada é apenas 
aquela que pode ter sido abandonada, ou seja, não há mais interesse em retomá-la 
ou mesmo condições para tal. Em virtude das várias peculiaridades que o tema 
envolve, o principal desafio foi definir um conceito abrangente, que envolvesse todos 
os tipos de obras e situações de paralisação. Há obras do tempo do Império que ainda 
não foram acabadas, como a Ferrovia Transnordestina; tem-se a obra interrompida 
por fraude ou por um motivo qualquer, como a falência da empresa que firmou o 
contrato ou um erro de projeto; e, ainda, a obra paralisada temporariamente por falta 
de recursos orçamentários. Enfim, há vários tipos de obras paralisadas. (TCU acordão 
nº1.188/07 plenário)  

 

No mesmo acórdão o TCU classifica, com base nos achados de auditoria, 
as características de uma obra abandonada, citados a seguir:  

 
2.1.8. O terceiro grupo são as obras abandonadas, que não possuem mais previsão 
de recursos, nem contrato vigente, e cujo eventual reinício deve ser precedido de uma 
apuração da responsabilidade do gestor negligente na aplicação dos recursos. Ainda 
assim, mesmo que haja interesse em retomá-las, tem-se incorporações de mais 
custos ao projeto, visto ser necessária uma prévia recuperação de suas instalações 
devido ao estado da obra, geralmente bastante deteriorada. 

2.1.9. Tendo em vista a conceituação definida, as obras inacabadas podem estar 
situadas entre as obras em andamento anormal e as obras abandonadas. Estas, como 
explicado anteriormente, necessitam de uma apuração e responsabilização do gestor, 
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naquelas precisam ser identificadas as possíveis causas das dificuldades para a 
implementação de soluções que permitam a sua continuidade. Em ambos os casos a 
origem do problema deve ser avaliada como forma de estabelecer medidas para 
minimizá-lo. Vale ressaltar que as obras em andamento anormal têm grande 
probabilidade de virem a se tornar inacabadas, pois a falta de solução para o problema 
que ocasionou sua paralisação pode perdurar a ponto de a obra não ter condições de 
ser finalizada. (TCU acordão nº1.188/07 plenário). 

 

 

De fato, custa aos gestores admitir a situação do empreendimento, como 

abandonado ou inacabado, pois diante de fatos tão graves, nenhuma 

administração quer ter “a marca” de não concluir o que começou. O desgaste 

institucional e a ameaça de responsabilização pelos órgãos de controle, torna a 

tal classificação polêmica, fato constatado no mesmo acordão:  

  
2.1.10. Diante da dificuldade de uniformização do conceito, o objeto da fiscalização 
passou a ter outra denominação, apesar de não ter sido alterado o objetivo do 
Levantamento. As obras estudadas neste trabalho passaram a ser denominadas 
simplesmente como paralisadas para permitir uma melhor investigação das questões 
de auditoria e simplificar a aplicação dos métodos e procedimentos que conduzissem 
à obtenção de achados. (TCU acordão nº1.188/07 plenário)  

 

 

E quais são as causas para o atraso de uma obra? Doloi et al (2012) fizeram 

o apanhado de causas de aditivos, com auxílio de outros pesquisadores da área. 

Os autores classificaram em 45 causas de atrasos de obras em seis categorias: 

 

Quadro 3 – Motivos de atrasos de obras segundo Doloi et al (2012) 

Relacionados ao Local 

• Dificuldade de acesso ao local; 
• Condições meteorológicas extremas; 
• Decisões lentas do proprietário; 
• Atraso na entrega do material pelos fornecedores; 
• Acidentes devido à negligencia; 
• Acidentes devido à falta de medidas de segurança; 
• Condições do solo; 
• Condições políticas adversas; 
• Especificação sem precisão das condições do local. 

 
 

Relacionados ao Projeto 
 

• Aumento do escopo de trabalho; 
• Ambiguidade nas especificações e interpretação conflitante pelas partes; 
• Relatório de prospecção de solo com erros; 
• Cronograma irrealista imposto pelo contratante; 
• Não disponibilidade de projeto à tempo; 
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• Retrabalho devido a erros de execução; 

 

Relacionado às Autoridades 
 

• Dificuldade na obtenção de autorizações 
• Excesso de burocracia 
• Estrutura organizacional ruim 
• Mudanças nos regulamentos e nas leis; 
• Falta de controle sobre subempreiteiros; 
• Meios falhos de contratação; 

 

 
Relacionados às pessoas 

 

• Relutância o arquiteto para mudança; 
• Gestão e supervisão ruins 
• Conflito entre proprietários e outras partes; 
• Falta de mão de obra qualificada para equipamentos especializados; 
• Má coordenação entre as partes; 
• Retrabalho devido a erros de execução; 

 

Relacionados ao processo 
 

• Atraso no material a ser fornecido pelo proprietário 
• Atraso na aprovação do trabalho realizado pelo cliente; 
• Atraso na aquisição de material pelo contratante; 
• Atraso na aprovação dos projetos; 
• Atraso no pagamento do empreiteiro; 
• Atraso na escolha do local; 
• Atraso na aquisição de itens extras; 
• O armazenamento inadequado de materiais causando perdas 

 

Questões técnicas 
 

• Falta de motivação dos empreiteiros em cumprir o cronograma; 
• Mal planejamento durante a fase de licitação; 
• Restrições financeiras dos empreiteiros; 
• Baixa produtividade; 
• Pouca experiência dos empreiteiros; 
• Aumento de preços dos materiais; 
• Uso de métodos de construção impróprios ou obsoletos; 
• Métodos errados de inspeção e teste propostos em contrato; 

 
Fonte: Classificação dos atrasos de obras segundo Doloi et al(2012) apud Rasmussen(2013) 

 
  

O Tribunal de Contas da União, através do acordão nº 2308/2005, também 

elaborou um quadro com a classificação dos motivos que levaram a paralisação de 
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obras. A classificação teve como base as respostas de diversos ministérios gestores 

de obras públicas, que foram tabuladas de forma a agrupar os motivos. Esse trabalho 

de auditoria do Tribunal de Contas da União foi realizado em obras dos Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, 

Ministério da Integração Nacional, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das 

Cidades, Ministério das Comunicações, Ministério do Turismo, Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, envolvendo 113 obras. As maiores 

incidências foram avaliadas e os motivos foram distribuídos em doze grupos, 

conforme o quadro abaixo: 

Quadro 4 – Motivos de para paralisação de obras segundo acordão 

nº2308/2005 plenário TCU. 

Motivos para paralisação de obra Acordão nº 2308/2005 plenário TCU. 
 

• Decisão judicial; 
• Quadro bloqueio LOA; 
• Questões ambientais; 
• Fluxo orçamentário/financeiro; 
• Problemas no projeto/execução da obra; 
• Rescisão contratual; 
• Cancelamento do ajuste; 
• Inadimplência do tomador/convenente; 
• Problemas com a construtora; 
• Acórdão TCU; 
• Interferências externas; 
• Motivo não informado 

 
Fonte: TCU, Acordão nº 2308/2005 plenário  

 

 

 

3.2 A Retomada de obras 

Após a constatação da paralisação de uma obra, tem-se início, pelo gestor 

imediato do contrato, a tomada de decisão dos passos seguintes para retomada. Para 

tanto, não há um manual ou um roteiro, com a sequência de passos para as obras 

públicas da União que oriente a reversão do problema. Diferentemente de quando o 

mesmo ocorre para o mercado imobiliário, que já enfrentou a falência de várias 

construtoras ao longo dos anos, com paralisação e abandono de empreendimentos, 

em que anteriormente, o maior prejudicado eram as famílias que compraram os 

imóveis. A exemplo, tem-se o mercado imobiliário que evoluiu, com novas normas, 

alertas para atrasos de obras, com acionamento de seguro para casos mais graves 
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de atraso, com garantias para o patrimônio. Desta maneira, temos os elementos para 

que a obra possa ser concluída por uma sucessora, nos casos de abandono ou 

falência.  

Outro fator que contribui para o aumento do número de obras sem conclusão 

no setor público, é a falta de planejamento da Administração de iniciar uma nova obra, 

mesmo com tantas outras estejam paralisadas. Este simples fato, favorece que 

administrações desmereçam as obras que estão há mais tempo sem solução para 

conclusão e inicie novas obras.    

Considerando a ausência de um roteiro para retomada de obras públicas 

adotado pelo governo federal, apresentamos hipóteses para retomada de obras 

baseadas na Lei nº 8.666/93. Para isso devemos considerar três caminhos: retomar 

com empresa contratada; realizar uma nova contratação utilizando a mesma licitação 

(chamada do segundo ou terceiro colocado); ou realizar uma nova licitação. 

Na primeira alternativa, de retomada com a empresa contratada, temos uma 

solução para impasse fruto de negociação, nas outras duas há uma quebra contratual. 

Durante a negociação para retorno da empresa contratada, não basta a 

simples afirmativa que cumprirá os prazos. Deverá indicar concretamente, os motivos 

que autorizam a presumir-se que cumprirá a execução do objeto nos prazos 

acordados. 

Para Justen (p.804, 2009) “Entre as meras palavras do palavras do particular 

e os indícios de lentidão, prevalecem estes últimos e a rescisão deverá ser 

determinada”.  

A base para a quebra contratual, é considerar a supremacia do interesse 

público sobre o privado, e que administração pública pode, com o devida instrução e 

enquadramento da Lei 8.666/93, a qualquer tempo rescindir o contrato de empreitada 

unilateralmente e estabelecer um novo contratado para finalizar um obra não 

concluída. Com base na supremacia do contratante, indicamos que a 

responsabilidade do contratado pela paralisação de um obra é transitória. Pois 

imediatamente ocorra sinais da falta de capacidade da empresa contratada (vide 

Quadro 3), e consequente atraso do cronograma, o responsável da administração do 

contrato deve tomar providencias para reverter tal quadro, e buscar condições de 

normalidade. 
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Carlos Ari Sundfleld, entende que: 

 É perfeitamente natural ao contrato administrativo faculdade de o Estado introduzir 
alterações unilaterais. Trata-se de instrumentá-lo com poderes indispensáveis à 
persecução do interesse público. Caso a Administração ficasse totalmente vinculada 
pelo que avençou, com o correlato direto de o particular exigir a integral observância 
do pacto, eventuais alterações do interesse público, decorrentes de fatos 
supervenientes ao contrato, não teriam como ser atendidas. (SUNDFELD, Contratos 
administrativos – Acréscimos de obras e serviços – Alteração. Revista trimestral de 
Direto Público apud Furtado, 2009, p.357). 

Na citação de Sundfeld, percebe-se à possibilidade de o Poder Público 

modificar unilateralmente o vínculo constituído é corolário da prioridade do interesse 

público em relação ao privado, bem assim de sua indisponibilidade. 

Nos comentários de Justen Filho (2009), cada parte tem o dever de cumprir 

suas prestações na forma, no tempo e no lugar previstos no contrato. Aplica-se a regra 

do dies interpellat pro homine11, sendo desnecessário um ato formal para constituição 

em mora do devedor inadimplente. A inexecução contratual acarreta as 

consequências discriminadas na lei, no ato convocatório e no contrato. 

A lei nº 8.666/93 retrata com clareza as reflexões apresentadas: 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere 
à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta 
Lei;  

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de 
acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na 
hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

A busca pela manutenção do contrato em situação de andamento normal da 

obra deve ser diário. Ao contrário teremos atraso, e possível paralisação da obra. O 

esforço para retomada é sempre dispendioso e causa desgaste para as partes 

envolvidas. Principalmente se houver rescisão contratual, tramite penoso tanto para 

administração como também para população que aguarda o benefício. 

                                                           
11 Em tradução direta do latim: dias de intercessão para o homem. Significa que, regra geral, o devedor está 
automaticamente constituído em mora (demora, delonga) a partir da data do vencimento da obrigação, 
independente de interpelação (Intimação para responder acerca de um fato), pois "o dia interpela em lugar do 
homem".  
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Para Lucas Rocha Furtado12, 2009 (p.456), “Em decorrência da supremacia 

do interesse público, não pode a Administração assumir posição passiva e aguardar 

que o contratado cumpra todas as suas obrigações contratuais” 

A retomada de uma obra paralisada deve ser preferencialmente feita pela 

empresa construtora original. A negociação pela retomada da obra deve ser levada à 

exaustão para manutenção do contrato original, evitando a rescisão. O esforço 

operacional nos casos de rescisão é grande, pois a administração precisa elaborar 

nova planilha orçamentária com os serviços remanescentes da primeira contratação. 

Além de que até a retomada, a administração deve manter a guarda e conservação 

dos bens e materiais já entregues, de modo a evitar furtos, vandalismo e a 

deterioração do patrimônio público. O resultado da negligencia da não retomada 

rápida da obra, pode ser medido pelo nível de deterioração e de refazimento das obras 

com novos fornecimentos, gerando duplicidade de gastos.  

Nos casos de impossibilidade de prosseguimento da obra com o contratante 

original, deve-se preferencialmente continuar com o mesmo edital de licitação, e 

chamar o segundo colocado. Existem algumas vantagens deste procedimento: 

primeiro pela economia processual e agilidade na formalização de um novo contrato; 

a outra vantagem é manutenção dos mesmos preços da empresa vencedora, 

respeitando as mesmas condições (atualização da proposta comercial). 

3.3 As Sanções administrativas 

 

O art. 55, VII da Lei nº 8.666/93, além de tratar das penalidades, cuida ainda 

de outros aspectos relacionados à responsabilidade. Isso ocorre porque o contratado, 

além de responder administrativamente, o que se verifica quando as sanções 

indicadas no art. 87 são aplicadas, responde ainda civilmente. A responsabilidade civil 

não visa punir, mas ressarcir eventuais prejuízos que o contratado tenha causado. 

Assim, se a inexecução ou execução defeituosa causar prejuízo a Administração ou 

a terceiro, o contratado será punido administrativamente. 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

                                                           
12 Lucas Rocha Furtado, Curso de Licitações e Contratos Administrativos, 2009 
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
 
§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada 
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

No art. 86, o atraso injustificado na execução do contrato é também abordado: 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa 
de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 
§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do respectivo contratado.  
§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

 

Como previsto nos artigos acima, o contratado pode eventualmente, na 

execução do contrato, causar prejuízos à Administração. Para esses casos é possível 

a aplicação de multa em decorrência de inexecução total ou parcial do objeto.  

Cabe ainda a Administração a exigência de garantias para a execução do 

contrato previstos no §1º art.56. Tendo a garantia à disposição, fica fácil o 

ressarcimento a Administração de qualquer debito do contratado, proveniente de 

sanção. 

Para Furtado (2009), deve ser observado a regra de proporcionalidade na 

aplicação das sanções. Assim, para pequenas infrações que não tenham causado 

qualquer dano, a Administração deve aplicar a pena de advertência. Para a 

eventualidade de reincidência no cometimento de pequenas infrações, e para as 

hipóteses de infrações mais rigorosas, mas que não justifiquem a rescisão do contrato, 

a pena indicada é a multa. Sempre que houver violação de cláusula do contrato que 

justifique sua rescisão, deve ser aplicada a pena de suspensão temporária. Em 

hipótese de fraude praticada pelo contratado, de que seria exemplo a juntada ao 

processo de declarações falsas com o propósito de receber pagamento por serviços 
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não executados, deve ser aplicada a pena mais rigorosa, a declaração de 

inidoneidade. 

Ainda segundo Furtado (2009), as sanções suspenção temporária e 

declaração de inidoneidade tem-se tornado completamente inócuas, pois na 

eventualidade de a empresa ser punida, basta que seus sócios criem nova pessoa 

jurídica. Para coibir essa prática, pode ser utilizada a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica, conforme jurisprudência do STJ (RMS 15166/BA)13. 

Para Justen Filho (2009), as consequências do inadimplemento, de 

inexecução dos deveres legais e contratuais, acarreta a responsabilização da parte 

inadimplente, que poderá ser civil, penal e administrativa. A responsabilidade civil 

obedece aos princípios do direito comum. Envolve o dever de a parte culpada 

indenizar a parte inocente pelas perdas e danos derivados da inexecução. O particular 

somente será responsabilizável perante a Administração quando o descumprimento 

aos deveres impostos por lei ou pelo contrato derivar de conduta culposa. A 

responsabilização penal ocorrerá quando caracterizada conduta penalmente 

reprovável. Seguirá os princípios gerais da legislação penal e, mais, aqueles 

consagrados na Lei nº 8.666. 

3.4 Os Riscos das Alterações de Contratos de Obras Públicas 

Grande parte das alterações contratuais geram acréscimo de valor, via de 

regra, alteram o cronograma físico, deixando-o mais elástico, postergando a data da 

entrega. Mas há limites para as alterações? Sim os limites dos aditamentos 

contratuais estão preestabelecidos nos parágrafos 1° e 2° do artigo 65 da Lei 8666/93. 

Segundo o mesmo artigo da Lei 8666/93, podemos ter dois tipos: as 

alterações contratuais quantitativas e as alterações contratuais qualitativas 

                                                           
13 O referido RMS 15166/BA (Órgão julgador: Segunda Turma, DJU, 08 set 2003) foi ementado nos seguintes 

termos: “EMENTA: Administrativo. Recuso ordinário em mandado de segurança. Licitação. Sanção de 
inidoneidade para licitar”. 
- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com mesmo endereço, 
em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de 
burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), 
de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os 
efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.  
- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade 
dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de 
forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e ampla defesa em processo 
administrativo regular. (Furtado, 2009, p461) 
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A alteração quantitativa influencia diretamente na dimensão (“volume de 

serviço”) do objeto contratado, encontrando previsão legal no art. 65, Inciso I, alínea 

“b”, da Lei 8.666/93. A alteração qualitativa, embora provoque alterações em 

quantidades de serviços, não altera a dimensão (“volume de serviço”) do objeto. Está 

prevista na alínea “a” do mesmo dispositivo legal. 

Outra pergunta recorrente é sobre os aditamentos contratuais, se podem 

exceder os limites legais preestabelecidos nos parágrafos 1° e 2° do artigo 65 da Lei 

8666/93? 

Esse assunto encontra-se inteiramente disciplinado por meio da Decisão n° 

215/99 – TCU – Plenário, que definiu os pressupostos necessários para se aceitar 

alteração contratual acima dos limites legais, tendo em conta que, em determinadas 

situações, tal procedimento atende melhor ao interesse público do que a abertura de 

novo procedimento licitatório, em respeito aos princípios da finalidade, da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme preceitua a referida Decisão: 

a) tanto as alterações contratuais quantitativas - que modificam a dimensão do objeto 
- quanto as unilaterais qualitativas - que mantêm intangível o objeto, em natureza e 
em dimensão, estão sujeitas aos limites preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93, em face do respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, 
da mesma Lei, do princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites 
serem obrigatoriamente fixados em lei; 

b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e 
excepcionalíssimas de contratos de obras e serviços, é facultado à Administração 
ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados os princípios da finalidade, 
da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contratante 
privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos: causa e 
frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. 
em 2.06.2007, DJ de 29.06.2007). 

Outro efeito colateral dos aditamentos são os atrasos de cronograma, como 

mostrado no quadro 5, podem ser de responsabilidade da administração; do 

contratado; e de fato excepcional estranho a vontade das partes. 

Se o caso for de responsabilidade a prorrogação contratual é devida, como 

também eventuais consequências pecuniárias decorrentes do atraso, como os gastos 

com administração local e manutenção do canteiro. Eventual apuração de 

responsabilidades dos gestores é cabível, principalmente quando a dilação for 

consequência de negligência, imperícia ou imprudência dos gestores. 

Igualmente, se a dilação for advinda de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de 

consequências incalculáveis (de fato excepcional), sob a luz da teoria da imprevisão, 

a alteração do contrato faz-se devida. 
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Para retratar, vale citar o caso de Centro de Formação Olímpica do Nordeste, 

construído em Fortaleza. O empreendimento tinha entrega inicialmente programada 

para março de 2014. A administração solicitou no decorrer da obra, a alteração do 

sistema de climatização do ginásio principal, de adiabático para ar condicionado. Até 

o mês de agosto de 2016, época de realização das olimpíadas no Brasil, a obra ainda 

não tinha sido recebida pela Secretaria de Esportes do Estado. A alteração em tela, 

mostra que a falta de planejamento e de gestão, pode acarretar em uma entrega 

intempestiva, maculando o sucesso da utilização do empreendimento. 

Existem ocorrências que justificam a prorrogação do prazo de execução. Os 

motivos estão previstos termos do art. 57, §1o, da Lei 8.666/93: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem 
e no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos pela Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis. 

 

A lei de Licitações e Contratos prevê que toda prorrogação de prazo deverá 

ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para 

celebrar o contrato. É caracterizado como crime admitir, possibilitar ou dar causa a 

prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos 

celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais (art. 92 da Lei 8.666/93). 

No julgamento das propostas de alteração contratual, a Administração deve 

zelar pra que o cronograma esteja sempre compatível com o projeto básico, para 

evitar que os proponentes aumentem o valor das etapas iniciais da obra, o que 

configuraria antecipação de pagamento, com riscos para administração pública, visto 



31 
 

 

que durante a execução, possivelmente a empresa contratada reivindicará aditivos 

contratuais objetivando equilíbrio econômico-financeiro14. 

Outro procedimento importante é observar se a alteração contratual pleiteada 

pela contratada, de modo a evitar o jogo de cronograma. O jogo de cronograma 

acontece quando a empresa oferta descontos elevados para as parcelas finais, porém 

apresentando descontos menores para os serviços iniciais. Com isso as últimas 

parcelas do cronograma ficam reduzidas, bem inferiores as primeiras parcelas, 

desestimulando a conclusão da obra, e favorecendo o abandono pelo contratado. A 

rigor todo empreendimento deve apresentar parcela mínima percentual para 

pagamento, para evitar o abandono da empreitada. A depender do valor global do 

empreendimento a parcela de retenção mínima pode variar de 20% a 3%. 

A alteração contratual deve ser evitada, a utilização desse instrumento pode 

descaracterizar o ato convocatório, e suprimir a isonomia das propostas. Para Luis 

Rocha Furtado (2009, p.543) temos que: 

A administração pública pode de modo unilateral, modificar o contrato, rescindi-lo, 
fiscalizar sua execução, aplicar multas, contudo essas prerrogativas não irão, no 
entanto permitir que a Administração descumpra as cláusulas do contrato. A 
possibilidade de modificação unilateral do contrato não pode ser utilizado como “carta 
branca” para violação do que foi pactuado. 

 

Com a mesma premissa, podemos também citar Justen Filho (p.709, 2009), 

sobre a limitação para a discricionariedade na modificação unilateral de contratos 

públicos:  

A faculdade deferida à Administração Pública não consagra seu arbítrio nem significa 
ausência de força vinculante do contrato relativamente à Administração. 

Antes de realizar o contrato, a Administração desenvolve atividades internas que 
definem a extensão e o conteúdo dos contratos que serão firmados. A Administração 
elabora o ato convocatório e define o objeto da licitação; fixa o conteúdo do contrato; 
promove a convocação dos terceiros interessados, definindo os requisitos e as 
exigências necessárias à participação e seleção da melhor proposta. Não se pode 
conceber que, após desenvolvidas todas essas atividades, a própria Administração 
delibere alterar o conteúdo do contrato, modificando substancialmente o conteúdo dos 
deveres impostos ao contratado. Se tal fosse possível, teria de reconhecer-se como 
desnecessária e inútil a atividade licitatória.    

 

                                                           
14 Para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para 

a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 

do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. Conforme a Lei 8.666/93 Art.65, parágrafo II alínea d. 

 



32 
 

 

Alterações contratuais podem também causar outro efeito colateral, “o jogo de 

planilha”.  

Para Valmir Campelo e Rafael Jardim (2014, p361): 

O jogo de planilha pode ser definido como o desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato ocasionado pelos sucessivos termos aditivos a alterar os quantitativos de 
serviços inicialmente pactuados, com redução relevante do desconto originalmente 
oferecido a Administração à época da pactuação do ajuste. Em um exemplo prático, 
podemos imaginar uma obra pública, que o licitante vencedor tenha dado um bom 
desconto em um dos tipo das telhas de uma coberta, equivalendo a um item relevante 
para desconto inicial, inclusive como fator de classificação das propostas de preços. 
E no decorrer da obra, permita-se a troca do tipo de telha, por outra, que também já é 
existente no contrato, só que em uma quantidade muito menor, com o preço superior 
ao de mercado. Esta simples mudança, na situação hipotética apresenta, 
representaria a quebra do desconto inicial prometido a Administração e o possível 
comprometimento ao pagamento de um sobrepreço. 

 

Para evitar as situações de “jogo de planilha”, todas as alterações contratuais 

devem ser analisadas, de modo que o equilíbrio econômico-financeiro seja 

preservado, mantendo o desconto originalmente pactuado. 

No Decreto Federal nº 7.983/201315 que trata do assunto, temos esta 

previsão: 

Art. 14 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

Parágrafo único. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço unitário e 
tarefa, a diferença a que se refere o caput poderá ser reduzida para a preservação do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, 
desde que os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma desde 
Decreto, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da 
segunda colocada na licitação. 

 

As alterações de projeto que ensejam em alterações contratuais relevantes, 

devem ser propostas em um rito especial, semelhante a aprovação de um novo 

projeto. A brevidade de aprovação do projeto, com aval do fiscal da obra, apenas, 

deve ser combatida. A avaliação do novo projeto deve seguir um ciclo de análise 

documental, vislumbrado impacto econômico-financeiro, itens complexos, e de fora 

da alçada para aprovação final do fiscal.  

Para Marcio Rocha (2011) os projetos das obras são elaborados por 

profissionais que fazem parte dos quadros de pessoal da unidade gestora responsável 

(secretaria de infraestrutura, de obras) do município, ou por profissionais ou empresas 

                                                           
15 Decreto 7.983/2013 de 8 de abril de 2013; Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de 
referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. 
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especializadas contratadas. O fiscal de uma obra geralmente não participa da 

elaboração do projeto, portanto, não é por ele responsável e nem pode alterá-lo, 

quando da execução, sua missão é cuidar para que seja cumprido o mais fielmente 

possível. 

 A qualificação do fiscal, o conhecimento do projeto em execução, e da Lei 

8.666/93, são essenciais para administração pública manter autonomia da gestão e o 

zelo pelo cumprimento do contrato. A experiência do fiscal também é fundamental 

para diminuição dos pleitos de alteração do projeto por parte da construtora, afastando 

análises técnicas de alterações imotivadas, que consumem horas de trabalho, e 

desviam a atenção da fiscalização, abrindo caminho para execução de serviços em 

desacordo com as especificações, ou até de menor qualidade. 

 

4.0 Classificação e Definição de Obras Paralisadas de Proposição do Autor 

 

Parte da questão problema, motivador deste estudo, é apontar os responsáveis 

pelo atraso ou paralisação de obras públicas. Torna-se necessário, prover o estudo 

com uma classificação de obras paralisadas, com a finalidade de impor inovação nos 

modelos de gestão, como facilitador de governança. 

Para Cavalcante e Campelo (2014) em uma obra que constatada a 

impossibilidade de término no tempo avençado, deve-se proceder obrigatoriamente, 

uma avaliação objetiva das razões do atraso. Existem, por lógica, três situações 

possíveis: a mora ocorreu por razões alheias a qualquer das partes; por culpa da 

contratada; ou por atos e omissões da própria Administração.  

Portanto, a partir das observações feitas dos autores acima citados, dos quadros 

3 e 4, e da Lei 8.666/93, formou-se o elenco, dos principais motivos recorrentes, para 

paralisação de uma obra pública. Algumas situações foram reunidas por motivação, 

abreviando-se grande número de causas, que possuíssem características 

semelhantes de modo a evitar uma lista extensa, prolixa e que prejudicasse a 

utilização do quadro. Para tanto, foram classificados em três grupos: de 

responsabilidade da administração; do contratado; e de fato excepcional, estranho a 

vontade das partes, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 5 – Motivos de para paralisação de obras proposto pelo autor. 

De Responsabilidade da Administração 
 

• Falta de recursos financeiros; 
• Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
• Alteração do projeto (Reprogramação contratual); 
• Omissão da administração (Licenças / Não liberação de área ou local para 

execução da obra); 
• Falta de capacidade técnica/operacional; 
• Ocupação por terceiros do local da obra, após a ordem de serviço; 

 

De Responsabilidade do Contratado 
 

• Falta de capacidade técnica/operacional (Má gestão contratual pelo 
construtor); 

• Falência da contratada; 
• Desistência da contratada; 

De Superveniência de Fato Excepcional, estranho a vontade das partes 
 

• Desastre Natural; 
• Ocorrência de caso fortuito ou de força maior; 
• Por Ordem Judicial; 
• Por Órgão de Controle; 

 
Fonte: Proposto pelo autor a partir de Cavalcante e Campelo(2004), da lei 8.666/93 e dos quadros 3 e 4. 

Utilizando-se o Quadro 5, podemos citar fatores que podem levar a 

paralisação imediata, tais como: a ocupação por terceiros do local da obra; desastre 

natural, ordem judicial, todos de fácil observação de desmobilização do canteiro, com 

a paralisação do trabalho de homens e máquinas. 

Quando há desmobilização de homens e máquinas no canteiro de obra é fácil 

a classificação de obra paralisada, pois, neste caso, a obra vai estar deserta. Por 

conseguinte, aplicaremos o enquadramento direto da responsabilidade e o fato 

causador da situação de paralisação. E nos casos em que a obra não foi totalmente 

desmobilizada? E quando temos poucos serviços em execução, com ritmo lento, 

podemos classificar como obra em atraso ou paralisada? E em quanto tempo esta 

situação pode ficar sem definição?  

Apesar de não haver consenso, sobre o lapso temporal ou fato, em que a obra 

é dita como paralisada, considerando que também há uma interseção de fatores para 

atraso e paralisação de obras, principalmente nas situações: de alteração do projeto; 

desequilíbrio econômico-financeiro; e falta de capacidade técnica/operacional (de 

responsabilidade da administração e do contratado). Propõe-se que, quando a média 
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da aferição mensal dos últimos três meses de evolução do empreendimento for inferior 

a 10%, da média do mesmo período, do previsto no cronograma físico contratado, a 

Administração deve declarar situação de obra paralisada16. 

Objetivando-se uma melhor caracterização, para classificar uma obra 

paralisada, com desmobilização parcial da contratada (com baixo índice de evolução), 

é apresentado o quadro abaixo, com o exemplo de um empreendimento, que consta 

um cronograma de oito meses: 

Quadro 6 – Exemplo de caracterização de uma obra paralisada, com 

desmobilização parcial da contratada.   

 Cronograma Físico 

1º mês  2º mês  3º mês  4º mês  5º mês  6º mês  7º mês  8º mês  

Evolução 

Percentual 

Contratada. 

8% 11% 15% 18% 18% 18% 8% 4% 

Evolução 

Percentual 

Aferida. 

5% 7% 8% 2% 1% 1% 1% 1% 

Percentual 

Contratado 

Média 

Trimestral 

11,34% 18,0% 10,0%  

(Média dos 

últimos 3 

meses) 

Percentual 

Aferido 

Média 

Trimestral  

6,67% 1,34% 1,00% 

(Média dos 

últimos 3 

meses) 

Fonte: Proposto pelo autor. 

O exemplo do quadro 6, mostra que a obra atrasou nos três primeiros meses, 

e que a partir do 6º mês, podemos classifica-la como paralisada, ao invés de atrasada, 

pois a média mensal do segundo trimestre é de 1,34%, inferior a 1,80%(10% da média 

do percentual contratado do trimestre). Os percentuais em negrito do quadro, 

correspondem aos meses em que a contratada desmobiliza parcialmente, impondo 

                                                           
16 Definição de obra paralisada proposta pelo o autor: Obra paralisada é aquela em que, a média da aferição 
mensal dos últimos três meses é inferior a 10%, da média do mesmo período, do previsto no cronograma físico 
contratado.  
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ritmo lento, confundindo atraso e paralisação. A distinção de atraso de obra e de 

paralisação é importante, pois muda o cenário, alertando para um novo 

posicionamento da Administração, já que o atraso é considerado de menor gravidade.  

O arbítrio do percentual de 10%, teve como premissa, a escolha de um 

percentual baixo que evitasse questionamentos, principalmente, por parte da 

contratada (nos casos de sua responsabilidade), e que não deixassem dúvidas de que 

a obra está realmente paralisada, excluindo-se, a hipótese de simples atraso. É 

importante frisar que, a lentidão na prestação de serviços, autoriza a rescisão diante 

de indícios do futuro descumprimento dos prazos contratuais, caso a Administração 

não vislumbre a conclusão. 

Segundo Justen (2009, p. 803), “Não basta, por isso, a mera lentidão na 

execução. Deve estar presente o outro requisito. Deve ser fundada a previsão da 

impossibilidade de cumprimento dos prazos.”   

A distinção apresentada neste capitulo, entre obra atrasada e paralisada, é 

sobretudo, a contribuição do autor para o início de um estudo mais aprofundado. 

Outras pesquisas devem ser realizadas, valendo-se de dados de várias obras, com a 

finalidade de um maior grau de abrangência, para consolidação do estudo, que pode 

ser um percentual maior que 10%, mas que dê conforto aos gestores públicos na 

aplicação de uma regra objetiva, para uma futura rescisão contratual. Com isso a 

Administração pode estabelecer cláusulas contratuais, sobre o ritmo de execução, e 

em qualquer caso (atraso ou paralisação), a contratada deverá ser previamente 

advertida acerca do atingimento dos prazos pactuados.   

Para Justen Filho (2009) a paralisação da atividade prejudica o cumprimento 

dos prazos contratuais. A configuração de paralisação depende da natureza da 

prestação e das circunstâncias.  

A falta de uma classificação oficial, que retrate os motivos das obras 

paralisadas, impede que o gestor público tenha visão dos elementos que levaram a 

tal fato, dificultando uma tomada de decisão rápida, sobre o que deve ser feito, para 

reversão do quadro. É certo que, se tivéssemos as motivações classificadas em 

âmbito nacional, poderíamos precaver a Administração com estatísticas, segregando 

efeitos e causas, preparando equipes e gestores para retomada de obras de maneira 

mais rápida e eficaz. Portanto, este arcabouço com as estatísticas é uma medida que 

pode gerar menos custos para sociedade. 
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5.0 CONCLUSÕES 

 

 É importante destacar que a paralisação, além de postergar a entrega da obra, 

os valores para conclusão são majorados, em função do tempo decorrido, da 

imprevisão de serviços não comtemplados na contratação, e da deterioração de 

alguns serviços já executados. 

 E em função do tempo decorrido, tem-se grande possibilidade que os 

empreendimentos já estejam defasados, ao atendimento da população a ser 

beneficiada, pelo esgotamento da capacidade ou pela solução tecnológica já está 

obsoleta. 

Existe também a defasagem dos recursos inicialmente previstos, que tende a 

impactar o ritmo dos serviços e a qualidade da obra, após a retomada dos trabalhos. 

A descontinuidade não prevista inicialmente, com mobilizações e desmobilizações, 

eleva o risco do contrato de empreitada ser rescindido, tornando as obras do serviço 

público mais caras do que a previsão inicial. 

Destaca-se também, que antes da paralisação de uma obra, muitos avisos e 

causas já possuem mapeamento. E o afastamento da boa técnica de engenharia e 

administração, em concorrência do não cumprimento das normas e leis são os 

principais motivos da certeza de insucesso de execução de obras públicas. 

Ressalta-se que a análise das causas das paralisações de obras são 

fundamentais para retomada, objeto do presente trabalho. E que no decorrer, é 

demostrado que o maior responsável pela paralisações de obras é a própria 

administração pública, sendo o chefe do poder executivo, o mais qualificado para 

reverter tal situação.  

 Somando-se a insuficiência de recursos humanos, que motiva fragilidades 

institucionais, na promoção de processos abreviados, principalmente nas etapas 

preparatórias e de planejamento.  

Nesse contexto, a tendência é que na fase preparatória, dentre as quais o 

projeto de engenharia é uma das atividades mais importantes, sejam preteridas. O 

resultado são projetos mal formulados, que geram atrasos e paralisações nas obras. 
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Com o intuito de buscar soluções para as situações das obras paralisadas, que 

interferem na condução normal das obras públicas, desde o planejamento até 

conclusão. E sobretudo, promover condições de funcionalidade do ativo produzido, 

permitindo o benefício imediato da população. Para isso, propomos a necessidade de 

criação de um fundo para investimento no aprimoramento da gestão administrativa e 

outro para confecção do projeto, que deve ser um percentual do orçamento previsto 

para realização de obras. Por exemplo, se há previsão de investimento para uma obra 

pública, um percentual mínimo deve compor o quadro de composição do investimento, 

sendo parte para confecção do projeto de engenharia, e outra parte para melhoria 

administrativa. 

Por fim, outro ponto importante é a transparência do andamento de todas as 

obras públicas. Quanto está sendo investido? Quanto já foi pago? E no caso de obra 

paralisada, qual a causa? O que a Administração está fazendo para retomada e 

conclusão da obra?  A resposta para todos estes questionamentos, pode ser dada 

pela administração. Para alimentação dos dados, é essencial a criação de uma sala 

de situação para monitoramento das obras críticas, com informações prestadas a 

população sobre o andamento de cada empreendimento, já que em último caso, a 

pressão popular motivaria a retomada de obras paralisadas. 

Aliado a transparência, o administrador deve sempre praticar atos em estrita 

conformidade com a lei, exercendo seus poderes visando a plena e necessária 

realização do interesse público. 

Os resultados propositivos apontados pelo estudo, para o combate a 

paralisação de obras públicas, são:  aumentar o investimento em projetos de 

engenharia; qualificar os agentes administrativos para os atos preparatórios e para o 

acompanhamento de empreendimentos; aumentar a transparência para os 

investimentos e ações governamentais; e por fim, a aplicação de sanções aos 

responsáveis pelos desvios de conduta.  
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