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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM nº 006/2014 

  

Orienta os órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal a 
respeito das Recomendações Básicas para 
Contratação e Fiscalização de Obras de 
Edificações Públicas.  

 

Considerando o elevado volume de recursos investidos em OBRAS PÚBLICAS pelo governo 

federal, estadual e municipal, bem como a necessidade de atuação assertiva dos agentes, 

públicos e privados, envolvidos direta ou indiretamente no processo de contratação, para que 

esses empreendimentos sejam efetivamente concluídos dentro dos parâmetros previstos de 

custo, prazo e qualidade; 

Considerando que as inconsistências nos momentos iniciais da contratação de obras públicas 

ensejam dificuldades, muitas vezes incontornáveis, na gestão do contrato e no recebimento do 

objeto pretendido; 

Considerando que grande parte do sucesso e correta execução desses empreendimentos está 

exatamente na elaboração de editais, termos de referência e projetos básicos confiáveis e 

compatíveis com a legislação e a jurisprudência, tarefa que exige atenção em face da evolução 

da jurisprudência acerca da matéria e normativos dos Tribunais de Contas; 

Considerando a importância de propiciar aos Agentes Públicos, de forma sintetizada e objetiva, 

orientações de caráter preventivo;  

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar nº 

142/2013 e o Decreto Municipal n° 089/2013, orienta os Órgãos e Entidades, quanto aos 

procedimentos a serem adotados, no tocante às recomendações básicas para Contratação e 

Fiscalização de Obras de Edificações Públicas. 

Segue em anexo a orientação. 
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Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador-Geral do Município 

 

 

Nicolle Ferreira Bleme 

Auditora-Geral do Município 

 



Recomendações Básicas para Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações 

Públicas 

 

1.0 Introdução 

Obra pública é considerada toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação 

de bem público. Ela pode ser realizada de forma direta, quando a obra é feita pelo próprio 

órgão ou entidade da Administração, por seus próprios meios, ou de forma indireta, quando a 

obra é contratada com terceiros por meio de licitação, sendo que neste caso, há diversos 

regimes de contratação1: 

 empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 

preço certo e total; 

 empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra ou do serviço 

por preço certo de unidades determinadas; 

 tarefa: quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com 

ou sem fornecimento de materiais; 

 empreitada integral: quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, 

compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias. 

Antes de se tomar a decisão de iniciar novo empreendimento, é importante lembrar o que a 

Lei de Responsabilidade Fiscal assim estabelece no artigo 45: 

Art. 45. [...] a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão 
novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e 
contempladas as despesas de conservação do patrimônio público [...] 

 

A conclusão de obra pública é evento que depende de uma série de etapas, que se iniciam 

muito antes da licitação propriamente dita e se constituem em passos fundamentais para a 

garantia de sucesso do empreendimento. O cumprimento ordenado dessas etapas leva à 

obtenção de um conjunto de informações precisas que refletirão em menor risco de prejuízos 

à Administração. 

Na figura abaixo, apresenta-se fluxograma que procura demonstrar ao gestor, em ordem 

sequencial, as etapas a serem realizadas para a adequada execução indireta de uma obra 

pública. 

 

                                                           
1
 Art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.666/1993. 



 
Detalhando as etapas constantes do fluxograma tem-se: 

 Programa de necessidades 

Antes de iniciar o empreendimento, o órgão deve levantar suas principais necessidades, 
definindo o universo de ações e empreendimentos que deverão ser relacionados para estudos 
de viabilidade. É necessário que a Administração estabeleça as características básicas de cada 
empreendimento, tais como: fim a que se destina, futuros usuários, dimensões, padrão de 
acabamento pretendido, equipamentos e mobiliários a serem utilizados, entre outros 
aspectos.  

Deve-se considerar, também, a área de influência de cada empreendimento, levando em conta 
a população e a região a serem beneficiadas. Do mesmo modo, precisam ser observadas as 
restrições legais e sociais relacionadas com o empreendimento em questão, isto é, deve ser 
cumprido o Código de Obras Municipal. 

 

 Estudos de viabilidade 

Os estudos de viabilidade objetivam eleger o empreendimento que melhor responda ao 
programa de necessidades, sob os aspectos técnico, ambiental e socioeconômico. No aspecto 
técnico, devem ser avaliadas as alternativas para a implantação do projeto. Durante esta 
etapa, deve ser promovida a avaliação expedita do custo de cada possível alternativa. Uma das 
maneiras para isso é multiplicar o custo por metro quadrado, obtido em revistas especializadas 
em função do tipo de obra, pela estimativa da área equivalente de construção, calculada de 
acordo com a NBR 12.721/1993 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 

 Anteprojeto 

Após a escolha do empreendimento a ser realizado, pode ser necessária a elaboração de 

anteprojeto, que não se confunde com o projeto básico da licitação. O anteprojeto deve ser 

elaborado no caso de obras de maior porte e consiste na representação técnica da opção 

aprovada na etapa anterior. Deve apresentar os principais elementos – plantas baixas, cortes e 

fachadas – de arquitetura, da estrutura e das instalações em geral do empreendimento, além 

de determinar o padrão de acabamento e o custo médio. 

O anteprojeto não é suficiente para licitar, pois ele não possui elementos para a perfeita 

caracterização da obra, pela ausência de alguns estudos que somente serão conduzidos nas 

próximas fases. Ele apenas possibilita melhor definição e conhecimento do empreendimento, 

bem como o estabelecimento das diretrizes a serem seguidas quando da contratação do 

projeto básico. A documentação gerada nesta etapa deve fazer parte do processo licitatório. 

 Fase Interna da Licitação 

Definido o empreendimento, é necessário iniciar os preparativos para contratação, que deve 

ocorrer, usualmente, por meio de licitação. É nesta fase que se especifica detalhadamente o 

objeto a ser contratado – por meio da elaboração do projeto básico – e se definem os 

requisitos para o recebimento de propostas dos interessados em contratar com a 

Administração, observadas regras que possibilitem a máxima competitividade entre os 

participantes, com o fim de obter a proposta mais vantajosa para a Administração. A fase 

interna da licitação é uma etapa de fundamental importância para o sucesso do 

empreendimento. 



 

2.0  Orçamento detalhado 

O orçamento-base de uma licitação tem como objetivo servir de paradigma para a 

Administração fixar os critérios de aceitabilidade de preços – total e unitários – do edital, 

sendo a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase 

externa do certame licitatório. 

Na elaboração do orçamento detalhado de uma obra, é preciso: 

• conhecer os serviços necessários para a exata execução da obra, que constam dos 
projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas; 

• levantar com precisão os quantitativos desses serviços; 

• calcular o custo unitário dos serviços; 

• calcular o custo direto da obra; 

• estimar os custos indiretos e o lucro da construtora. 

Os custos diretos e a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), a qual engloba os custos 

indiretos e o lucro, compõem o preço final estimado para a obra. A ausência ou o cálculo 

incorreto de um deles poderá reduzir a remuneração esperada pela empresa que vier a ser 

contratada ou levar ao desperdício de recursos públicos. 

O Anexo I - Orçamento Detalhado abarca um modelo de planilha para composição dos custos 

em uma licitação. A seguir, serão abordados em maior detalhe algumas das etapas da 

orçamentação de uma obra pública. 

 

3.0 Custo unitário e tabelas de referência de preço 

Para se calcular o custo unitário de um serviço, é preciso conhecer sua composição analítica, 

isto é, os insumos necessários para a realização desse serviço e os coeficientes de consumo de 

materiais, de produtividade da mão-de-obra e consumo horário dos equipamentos utilizados 

na sua execução. 

Na orçamentação de uma obra pública, tais composições são selecionadas com base nas 

especificações técnicas estabelecidas para os serviços e devem ser obtidas em sistemas de 

referência de preços ou em publicações técnicas. É importante salientar que, sempre que 

necessário, as composições devem ser adaptadas às características específicas da obra. 

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI – divulga 

mensalmente custos e índices da construção civil. A gestão do sistema é compartilhada entre a 

CAIXA e o IBGE. A CAIXA é responsável pela base técnica de engenharia (especificação de 

insumos, composições de serviços e projetos referenciais) e pelo processamento de dados, 

enquanto o IBGE pela pesquisa mensal de preço, metodologia e formação dos índices. 

Para realizar a pesquisa, a rede de coleta do IBGE analisa mensalmente preços de materiais e 

equipamentos de construção, bem como os salários das categorias profissionais em 



estabelecimentos comerciais, industriais e sindicatos da construção civil, em todas as capitais 

dos estados. Enquanto a manutenção da base técnica de engenharia, base cadastral de coleta 

e métodos de produção é de competência da CAIXA. 

Informações Disponíveis: 

 Mensalmente são publicados: 

  Relatórios de Preços de Insumos e Custos de Serviços – os dados disponíveis referem-

se sempre aos dois úlitmos meses de coleta; 

 Custos de Projetos – Residenciais, Comerciais, Equipamentos Comunitários, 

Saneamento Básico, Emprego e Renda; 

 Conjuntura – Evolução de Custo e Indicadores da Construção Civil e; 

 Consulta Pública – Composições Analiticas com a discriminação dos insumos utilizados 

e das quantidades previstas por unidade de produção.  

 

O SINAPI é uma ótima referência de composição de custos unitários – CPUs – e para o 

orçamento geral de uma obra. 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, desde sua edição anual de 2003, determina que os 

custos do SINAPI sejam utilizados como referências para a razoabilidade de preços de obras 

públicas executadas com recursos federais do Orçamento Geral da União. 

 

No entanto, nos casos em que custos unitários de insumos ou serviços não forem encontrados 

no Sinapi, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabelas de referência formalmente 

aprovadas por órgão ou entidade da administração pública federal, como o Sicro2. 

Subsidiariamente, podem ser consultadas revistas técnicas especializadas e até mesmo o 

mercado local.  

É importante lembrar que as fontes de consulta devem ser indicadas na memória de cálculo do 

orçamento, fazendo parte da documentação do processo licitatório. No que tange à mão de 

obra, deve-se destacar a necessidade da inclusão, nos seus custos, dos encargos sociais (ou leis 

sociais), os quais devem ser calculados em função das especificidades do local de execução dos 

serviços.  

É fundamental esclarecer que devem ser usadas duas taxas de encargos sociais: uma para 

empregados horistas e outra para mensalistas, pois diferentemente dos primeiros, os 

mensalistas têm encargos sociais que incidem diretamente sobre a remuneração mensal. Com 

isso, não há necessidade de considerar alguns itens que já estão incluídos na folha de 

pagamento da empresa.  

Para maiores detalhes sobre esse assunto, o artigo técnico - Os encargos sociais nos 

orçamentos da construção civil3 pode ser consultado. Destaca-se, ainda, que os 

                                                           
2
 Sicro – Sistema de Custos Rodoviários desenvolvido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, 

apresenta custos regionalizados e pesquisados bimestralmente. O acesso é disponibilizado na Internet, no sítio do DNIT 
(http://www.dnit.gov.br). 
3
 Veja o artigo “Os encargos sociais nos orçamentos da construção civil” (MENDES, 2001) na Revista do Tribunal de 

Contas da União, n. 89, jul/set 2001. 



demonstrativos das composições analíticas dos encargos sociais devem constar da 

documentação do processo licitatório. 

Todos esses aspectos relativos aos custos unitários dos serviços já foram abordados em 

diversas determinações feitas pelo TCU a órgãos públicos. Um exemplo disso pode ser 

encontrado no item 9.4.4 do Acórdão nº 644/2007 do Pleno do Tribunal. 

 

4.0 Custo direto da obra e BDI 

O custo direto total da obra é obtido pelo somatório do produto “quantitativo x custo unitário” 

de cada um dos serviços necessários para a execução do empreendimento. É importante 

destacar que tanto os quantitativos quanto os custos unitários devem ser calculados de forma 

bastante precisa, pois a superestimativa de um e/ou outro pode elevar o custo total orçado, 

tornando-o incompatível com os praticados no mercado. 

Para obtenção do preço final estimado para o empreendimento, é preciso aplicar sobre o 

custo direto total da obra a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI ou LDI). Essa taxa, 

calculada por meio da fórmula abaixo apresentada contempla o lucro da empresa construtora 

e seus custos indiretos, isto é, garantia risco e seguros, despesas financeiras, administração 

central e tributos.  

Trata-se de um percentual que, aplicado sobre o custo da obra, eleva-o ao preço final dos 

serviços. Seu valor deve ser avaliado para cada caso específico, dado que seus componentes 

variam em função do local, tipo de obra e sua própria composição: 

 

 

 

É importante salientar que o demonstrativo da composição analítica da taxa de Benefício e 

despesas Indiretas utilizada no orçamento-base da licitação, a seguir exemplificado, também 

deve constar da documentação do processo licitatório. 

 

Item Porcentagem

Garantia/Risco/Seguro 1,18%

Despesas Fianceiras 0,59%

Administração Central 4,07%

Lucro 6,90%

Tributos 7,27%

COFINS 3,00%

ISS 3,62%

PIS 0,65%

Taxa de BDI 27,28%



No que tange aos tributos, é importante que somente sejam incluídos aqueles pertinentes, 

não devendo constar do cálculo os de natureza direta e personalística, que oneram 

pessoalmente o contratado e que, por essa razão, não devem ser repassados à contratante, 

conforme entendimento do TCU4.  

Além disso, despesas relativas à administração local de obras, mobilização e desmobilização e 

instalação e manutenção do canteiro, pelo fato de poderem ser quantificadas e discriminadas 

pela simples contabilização de seus componentes, devem constar da planilha orçamentária da 

obra como custo direto. Para maiores detalhes sobre esse assunto, o artigo técnico “Um 

aspecto polêmico dos orçamentos de obras públicas: Bonificação e Despesas Indiretas (BDI)” 

pode ser consultado5. É importante destacar a proibição da utilização de unidades genéricas 

como verba, conjunto, ponto, etc. no orçamento-base de uma licitação. 

Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União6 estabeleceu no TC 036.076/2011-2 faixas de 

valores dos componentes do BDI por tipo de obra. Neste tópico, será aplicada a teoria 

estatística apresentada aos vários componentes do BDI individualmente considerados. Os 

dados amostrais de cada componente foram obtidos, da mesma forma que o BDI, da tabulação 

dos contratos da amostra selecionada.  

A aplicação da teoria estatística possibilitou obter valores médios e faixas aceitáveis para os 

seguintes componentes do BDI: administração central, riscos, seguros, garantias, despesas 

financeiras e remuneração do construtor. 

O cálculo da média de cada componente do BDI foi realizado utilizando-se os conceitos 

apresentados de inferência estatística e as fórmulas para amostra estratificada e população 

finita.  

Como muitos contratos analisados não previam em seu BDI valores para todos os 

componentes analisados, as amostras de cada um deles compuseram-se apenas de valores 

não nulos, levando, em alguns casos, a amostras menores que as utilizadas no cálculo do BDI 

total. 

Por fim, cabe esclarecer que também foram excluídos da análise os outliers dos dados dos 

componentes do BDI empregando-se a mesma técnica descrita no Apêndice Estatístico. Os 

intervalos de confiança das médias foram calculados com o mesmo grau de confiança do BDI 

de 90%.  

Os valores médios e os intervalos de confiança obtidos para cada componente do BDI dos 

cinco tipos de obras encontram-se discriminados no quadro A que segue: 

 

                                                           
4
 19 Acórdão nº 644/2007-Plenário. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. Brasília, 18 abr. 2007: 

9.4. determinar à [...] que: [...] 9.4.5. exclua dos seus orçamentos parcelas relativas ao Imposto de Renda Pessoa  
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL, bem como faça constar em seus editais orientação aos licitantes de 
que tais tributos não deverão ser incluídos no Benefícios e Despesas Indiretas - BDI; 
 

5 Veja o artigo de Mendes : “Um aspecto polêmico dos orçamentos de obras públicas: Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) na 
Revista do Tribunal de Contas da União n. 88. 
6
 Trata-se do processo administrativo referente ao estudo desenvolvido por grupo de trabalho constituído por membros de várias 

unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com coordenação da Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de 
Edificação – SecobEdif, em atendimento ao Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário, objetivando efetuar a análise pormenorizada dos 
parâmetros que vêm sendo adotados por esta Corte de Contas para definição de valores de referência para as taxas de 
Bonificações e Despesas Indiretas – BDI das obras públicas 



Quadro A - Valores médios dos componentes do BDI e intervalos de confiança da média 

 

 

5.0 Edital de licitação 

O edital de licitação é o documento que contém as determinações e posturas específicas para 

determinado procedimento licitatório, obedece à legislação em vigor. O art. 40 da Lei nº 

8.666/1993 relaciona os elementos e as informações que devem constar deste documento. 

Além disso, o TCU7 vem formulando determinações para que o edital de licitação exija que as 

empresas licitantes apresentem: 

• composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha 

orçamentária; 

• composição da taxa de BDI; 

• composição dos encargos sociais; 

                                                           
7
 Acórdão nº 1.387/2006-Plenário. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. Brasília, 9 ago. 2006. Acórdão nº 1.941/2006-

Plenário. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.  Brasília, 18 out. 2006. 



As informações contidas no edital devem ser perfeitamente estudadas e justificadas, pois, 

alterações posteriores à sua publicação exigirão ampliação dos prazos, de forma a permitir que 

os licitantes façam os devidos ajustes em suas propostas. Além disso, é fundamental que a 

documentação e os aspectos concernentes ao processo de licitação sofram análise bastante 

criteriosa, visto que decisões tomadas nessa fase influenciarão em muito o modo de conduzir 

o empreendimento até sua conclusão.  

O edital deve ser elaborado de modo a afastar as empresas sem condições técnicas e 

financeiras de executar a obra, mas evitar restringir o número de concorrentes. É importante 

observar que a minuta do edital de licitação, bem como as do contrato, acordo, convênio ou 

ajuste, devem ser previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da 

Administração. 

Devem também constar da documentação do procedimento licitatório as composições de 

custo unitário dos serviços utilizadas no cálculo do custo direto da obra, as ARTs dos 

profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento-base da licitação e a declaração 

expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos e 

dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e 

os custos do Sinapi. 

De acordo com o § 2º do art. 40 da Lei 8.666/1993, os seguintes elementos constituem anexos 

do edital e devem integrá-lo: 

• o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações 

e outros complementos; 

• o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 

• a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor; 

• as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação – 

Termo de referência; 
 

No Anexo II seguem algumas cláusulas específicas que devem ou não constar dos editais, 

minimamente, além daquelas obrigatoriamente estabelecidas pela Lei 8.666/93. 

 

6.0 Termo de Referência 

Como conceito, segundo o decreto nº 3555/00 que dispõe sobre o pregão presencial, temos 

que “... termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar 

a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os 

preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo 

de execução do contrato.” 

Termo de Referência é o documento mediante o qual a Administração explicita o objeto, 

documentando de forma sistemática, detalhada e cabal o objeto da contratação que pretende 

realizar. Além disso, é um dos primeiros documentos a ser elaborado na etapa interna. Assim, 

fica claro que um Termo de Referência deficiente ou omisso conduzirá o certame ao fracasso. 

É cediço que tanto o Termo de Referência quanto o Projeto Básico são importantes aspectos 

da etapa interna (ou fase preparatória) dos procedimentos licitatórios, que ganhou nova 

fisionomia com o advento do pregão e de sua regulação. 



Lado outro, o Termo de Referência aprovado com justificativa e motivação, permitirá que se 

encontre o custo do objeto a ser definido. Com efeito, o Termo de Referência deve propiciar a 

avaliação do custo, mas não somente pela Administração, como também pelos interessados 

em participar do certame, de modo a terem condição de elaborar uma proposta benéfica a 

ambas as partes. 

As principais normas de regência do Termo de Referência são as seguintes no quadro abaixo: 

Normas de regência do TR Dispositivo legal 

Lei Geral do Pregão (10.520/02) Art. 3º, I a III. 

Decreto nº 3.555/00 (Pregão Presencial) Art. 8º, I a IV. 

Decreto nº 5.450/05 (Pregão Eletrônico) Art. 9º, I a IV,  e §§ 1º e 2º. 

Instrução Normativa nº 02/08 do MPOG Art. 14 

Instrução Normativa nº 04/08 do MPOG Arts. 10, V e 17. 

 

O Anexo IV – modelo de Termo de Referência em obras é uma disposição condensada, mas 

traz os principais conteúdos. O simples preenchimento dos assuntos destacados já será um 

bom passo para se ter a noção mínima de tudo que se faz necessário para a consecução do 

objetivo da Administração Pública. Podemos assim dizer que o Anexo IV contém elementos 

mínimos que devem ser tratados por um Termo de Referência, a depender, das circunstâncias 

presentes. 

 

7.0 Análise das propostas de preços 

Conforme já comentado, na análise das propostas de preços, devem ser avaliados o preço 

total e os preços unitários ofertados pelos licitantes. Devem ser desclassificadas propostas 

com valor global superior ao limite estabelecido, com preço total manifestamente 

inexequível8, ou com preços unitários de serviços superiores aos definidos no critério de 

aceitabilidade de preços unitários máximos que constam do edital. 

 

Quando da desclassificação de proposta em razão de preço excessivo, o TCU determina que 

faça constar da ata de julgamento o parâmetro utilizado para a desclassificação, consoante 

determina o inciso IV do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 

 

Para obras e serviços de engenharia, consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas 

cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores:9 

 
 

• média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela 

Administração ou 

• valor orçado pela Administração. 

 

Para facilitar o entendimento, abaixo se encontra um exemplo de análise da exequibilidade de 

propostas. Considere uma determinada licitação na qual foram habilitadas quatro empresas 

que apresentaram as seguintes propostas: 
 

                                                           
8
 Art. 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993. 

9
 http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2545893.PDF 



 Empresa A: R$ 200,00 

 Empresa B: R$ 100,00 

 Empresa C: R$ 300,00 

 Empresa D: R$ 60,00 

 Valor orçado pela Administração: R$ 180,00 
 

Para o cálculo da média aritmética, desconsidera-se de imediato a proposta da Empresa D, por 

ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração no projeto básico: 
 

Média aritmética das propostas: (200 + 100 + 300) / 3 = R$ 200,00 

Para a determinação dos valores manifestamente inexequíveis, calcula-se o valor paradigma 

com base no valor orçado pela Administração, o qual é inferior à média aritmética das 

propostas: X = 70% x R$ 180,00 = R$ 126,00. 

Portanto, todos os valores abaixo de R$ 126,00 são considerados como inexequíveis, sendo as 

respectivas propostas desclassificadas. Assim, estarão classificadas apenas as propostas 

apresentadas pelas Empresas A e C. 

 

É fundamental esclarecer que o critério de aferição de inexequibilidade de preços acima 

descrito conduz apenas a uma presunção relativa dessa inexequibilidade. Nesses casos, cabe à 

Administração consultar os licitantes para verificar sua efetiva capacidade de executar os 

serviços no preço oferecido, com vistas a assegurar a escolha da proposta mais vantajosa. 
 

 

8.0 Início dos serviços 
 

Concluída a licitação, a Administração convocará o licitante vencedor para assinar o contrato, o 

que deve ocorrer dentro do prazo e das condições estabelecidas.  

 

Assinado o contrato, para que a empresa vencedora da licitação possa iniciar a execução dos 

serviços é necessário que a seguinte documentação tenha sido providenciada, entre outros 

documentos que podem ser exigidos em casos específicos: 
 

• ARTs dos responsáveis técnicos pela obra, registrada no CREA do estado onde  

se localiza o empreendimento; 

• licença ambiental de instalação obtida no órgão ambiental competente10, quando for 

o caso; 

• alvará de construção, obtido na prefeitura municipal; 

• certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no Instituto Nacional do 

Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do início de suas atividades; 

• ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos. 

 

A Instrução Normativa nº 09/2003, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

estabelece normas a serem observadas pelas administrações direta e indireta do Estado e dos 

Municípios quando da execução de obras públicas e serviços de engenharia apresenta relação 

de Anexos para padronização de atividades, os quais seguem anexo.  
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 Art. 8º, inciso II, da Resolução nº 237/1977 do Conama. 



9.0 Obrigações da contratada 
 

Durante a execução de serviços e obras, cumprirá à contratada a execução das seguintes 

medidas: 

• providenciar junto ao CREA as ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/1977; 

• obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 

demolição, na forma das disposições em vigor; 

• efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes ou que vierem a 

incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pelo contratante dos serviços e 

obras; 

• manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, 

qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

• submeter à aprovação da fiscalização, até cinco dias após o início dos trabalhos, o plano de 

execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados em conformidade com o 

cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento, bem como eventuais ajustes; 

• submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 

• realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, 

os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

 

 

10.0 Atrasos na execução do contrato 
 

O atraso injustificado na execução do contrato sujeita o contratado à multa de mora, na forma 

prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Essa multa não impede que a 

administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas no art. 

87 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar ao contratado as 

seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
 
 

• advertência; 

• multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

• suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

• 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 item anterior. 
 

 

 Motivos para a rescisão do contrato 
 

Constituem principais motivos para a rescisão de um contrato administrativo, entre outros 

previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/1993: 

 



• o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações técnicas, projetos ou prazos; 

• a lentidão do seu cumprimento, levando à comprovação pela Administração da 

impossibilidade de conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos estipulados; 

• a paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e sem prévia 

comunicação à Administração; 

• o desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

• razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,  

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 

está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere 

o contrato; 

• a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo da execução do contrato, 

regularmente comprovado. 

 

11.0 Medições e as built 
 

O edital de licitação deve prever os limites para pagamento de instalação e mobilização que 

serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, bem 

como as condições de pagamento, com previsão, entre outros elementos, do cronograma de 

desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos 

financeiros. 

 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras 

efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa 

correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo 

contratante. 

 

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pelo 

contratado, onde estão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à 

discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. A 

discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar 

rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e 

pagamento. 

 

Ao final da construção do empreendimento, é importante que a Administração receba a 

documentação que retrate fielmente o que foi construído. Essa documentação é conhecida 

como as built – que significa “como construído” – e deve incluir todas as plantas, memoriais e 

especificações, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa 

execução. A exigência para entrega do as built deve constar do edital de licitação. 

 

 Garantia dos serviços 

A Lei das Licitações estabelece que o recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional 

pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato11 
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 Art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 



De acordo com o Código Civil nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível 

de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do 

solo. Entretanto, ainda conforme esse normativo legal: decairá do direito assegurado neste 

artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias 

seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.12 

 

12.0 Indicadores de desempenho 

A palavra desempenho é amplamente utilizada em todos os campos da gestão, sendo 

hodiernamente pauta na administração pública com a introdução do Principio da Eficiência 

como premissa constitucional.  

Kaplan e Norton13 referem que o desempenho pode ser expresso como um conjunto de 

parâmetros ou indicadores que descrevem o processo através do qual são alcançados os vários 

tipos de resultados. 

Os indicadores de desempenho são essenciais para expressar quantitativa e qualitativamente 

as informações concebidas a partir da medição e da avaliação de uma ação/processo. Desta 

forma, os indicadores constituem instrumentos de apoio à tomada de decisão do gestor. 

Os indicadores são estabelecidos de diversas formas, sendo que tem-se como características 

básicas14:  

a) Seletividade: os indicadores devem estar relacionados com fatores essenciais ou críticos do 

processo a ser avaliado.  

b) Representatividade: o indicador deve ser escolhido ou formulado de modo a que possa 

representar satisfatoriamente o processo ou produto a que se refere;  

c) Simplicidade: devem ser de fácil compreensão e aplicação, principalmente para aquelas 

pessoas diretamente envolvidas no processamento e avaliação dos dados; 

d) Baixo custo: o custo com o monitoramento e avaliação não deve ser superior ao benefício 

trazido pela medida. O investimento em pessoas, tempo e informatização deve ser 

proporcional aos benefícios a serem alcançados;  

 

De uma maneira geral, pode dizer-se que as medições de desempenho têm sido utilizadas 

pelas empresas para:  
 

Avaliar – A medição de desempenho de uma organização fornece informações importantes 

sobre o seu estado atual e sobre a evolução para atingir as metas propostas.  
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 Art. 618, parágrafo único, da Lei nº 10.406/2002. 
13

  
14

 Núcleo Orientado para a Inovação na Edificação (NORIE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
da Associação de Empresas de Construção do Estado do Rio Grande do Sul (SINDUSCON/RS), com o apoio do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 



Controlar – Os processos só podem ser controlados a partir do momento em que a empresa 

consegue definir padrões de desempenho para os mesmos. A medição de desempenho é 

utilizada no reconhecimento de problemas, cuja identificação ocorre sempre que um 

determinado indicador mostrar um desvio em relação a um padrão estabelecido.  

Melhorar – Quando as empresas decidem identificam parâmetros de indicadores podem 

melhorar seus processos e evoluir os próprios indicadores. 

A administração pública, de um modo geral, não tem acompanhado as tendências da iniciativa 

privada, em especial no que diz respeito à implantação de indicadores de desempenho. O 

setor público encontra-se muito desfasado devido a questões culturais e políticas e à falta de 

visão e estratégia das instituições. 

Assim, de modo a contribuir com o desenvolvimento estratégico exemplificamos alguns 

possíveis indicadores: 

 Unidades/Hh – É um dos dois métodos quantitativos mais utilizados. Mede o número 

de unidades (concluídas por cada homem-hora de trabalho). Pode ser expressada em 

m2. 

 

 $/Unidade – É um indicador de desempenho quantitativo, no qual a definição é, 

simplesmente, o valor associado à colocação em prática de uma unidade completa, 

incluindo o custo dos materiais, da mão-de-obra, do desperdício e dos equipamentos.  

Formula:  (Custo real do projeto – Custo previsto do projeto) 

                             (Custo previsto do projeto) × 100 

 

 Duração da Obra – Este método serve como medida de desempenho de acordo com a 

duração da obra (inclusive aditivos) em relação ao planejamento inicial.  

Formula:   (Duração real da obra - Duração prevista)  

                            (Duração prevista) × 100 

 

 Defeitos da obra: Medir o impacto causado pelas condições das instalações 

relativamente aos seus defeitos, no momento da entrega.  

Fórmula: Avaliação da condição do produto, no momento da entrega, no que diz 

respeito à existência de defeitos, utilizando uma escala de 1 (= totalmente defeituoso) 

a 10 (= sem defeitos) 

 

 

13.0 Principais Irregularidades em Obras Públicas 

O objetivo é alertar os gestores para que promovam criterioso acompanhamento de todas as 

etapas concernentes à realização de obra pública, primando pela correta utilização dos 

escassos recursos públicos existentes. 

a) Com relação ao procedimento licitatório:  

• exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz 

respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico- operacional da 

empresa; • ausência de critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital 

de licitação; • projeto básico inadequado ou incompleto, sem os elementos 



necessários e suficientes para caracterizar a obra,  não aprovado pela autoridade 

competente, e/ou elaborado posteriormente à licitação; • modalidade de licitação 

incompatível;• obra não dividida em parcelas com vistas ao melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade; • obra 

dividida em parcelas, porém, não respeitando a modalidade de licitação pertinente 

para a execução total do empreendimento; • tipo inadequado de licitação; • dispensa 

de licitação sem justificativa ou com justificativa incompatível; • inexigibilidade de 

licitação sem justificativa ou com justificativa incompatível; • ausência da devida 

publicidade de todas as etapas da licitação; • ausência de exame e aprovação 

preliminar por assessoria jurídica da Administração das minutas de editais de licitação, 

contratos, acordos, convênios e ajustes; • não conformidade da proposta vencedora 

com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços máximos fixados pelo 

órgão contratante; • inadequação do cronograma físico-financeiro proposto pelo 

vencedor da licitação, indicando manipulação dos preços unitários de forma que os 

serviços iniciais do contrato ficam muito caros e os finais muito baratos, podendo 

gerar um crescente desinteresse do contratado ao longo das etapas finais da obra por 

conta do baixo preço dos serviços remanescentes; • inadequação do critério de 

reajuste previsto no edital, sem retratar a variação efetiva do custo de produção; • 

não adoção de índices específicos ou setoriais de reajuste, desde a data prevista para a 

apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data 

do adimplemento de cada parcela; • participação na licitação, direta ou indiretamente, 

do autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, pois a ele só é 

permitida a participação como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, 

supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada 

 

b) Com relação à celebração e à administração de contratos: • divergência entre a 

descrição do objeto no contrato e a constante do edital de licitação; • divergências 

relevantes entre os projetos básico e executivo; • não-vinculação do contrato ao edital 

de licitação (ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu) e à proposta do licitante 

vencedor; • ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais alterações de 

projeto ou cronograma físico-financeiro; • não justificativa de acréscimos ou 

supressões de serviços;• extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de 

serviços, dos limites definidos na Lei nº 8.666/1993; • alterações, sem justificativas 

coerentes e consistentes, de quantitativos, reduzindo quantidades de serviços cotados 

a preços muito baixos e/ou aumentando quantidades de serviços cotados a preços 

muito altos, podendo gerar sobrepreço e superfaturamento (jogo de planilha); • 

acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da planilha 

orçamentária apresentada na licitação; • acréscimo de serviços cujos preços unitários 

são contemplados na planilha original, porém acima dos praticados no mercado; • 

execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos; • 

subcontratação não admitida no edital e no contrato; • contrato encerrado com 

objeto inconcluso; • prorrogação de prazo sem justificativa. 

 

c) Com relação à execução orçamentária: • não inclusão da obra no plano plurianual ou 

em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício 

financeiro; • ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o 

pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso. 



 

d) Com relação às medições e pagamentos: • pagamento de serviços não efetivamente 

executados; • pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela 

fiscalização; • pagamento de serviços relativos a contrato de supervisão, apesar de a 

obra estar paralisada; • falta de comprovação e conferência pela fiscalização dos 

serviços executados; • divergências entre as medições atestadas e os valores 

efetivamente pagos; • medições e pagamentos executados com critérios divergentes 

dos estipulados no edital de licitação e contrato; • inconsistências e incoerências nos 

relatórios de fiscalização; • superfaturamento. 

 

e) Com relação ao recebimento da obra: • ausência de recebimento provisório da obra 

pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas partes; • ausência de recebimento definitivo da obra, 

por servidor ou comissão designada por autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após prazo de observação ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; • descumprimento de 

condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento da obra; • 

descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e recebimento 

definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em seus termos aditivos; • 

recebimento da obra com falhas visíveis de execução; • omissão da Administração, na 

hipótese de terem surgidos defeitos construtivos durante o período de 

responsabilidade legal desta; • não realização de vistorias dos órgãos públicos 

competentes para a emissão do “Habite-se” 

 

 

 

14.0 Jogo de planilha  

Em se tratando especificamente de “jogo de planilha” temos que ele tem sua origem vinculada 
sempre aos termos aditivos contratuais. Mais que isso, para sua ocorrência, como o próprio 
nome nos leva a intuir, faz-se necessário que haja alterações diretamente na planilha 
orçamentária, seja nos quantitativos ou nos preços, tanto na inclusão como na supressão de 
serviços.  
 
Ressalte-se que é extremamente comum a ocorrência de alterações durante a execução de 
obras de engenharia, especialmente as obras públicas, tendo em vista que um dos grandes 
problemas visualizados por aqueles que militam nessa área é a enorme deficiência dos 
projetos que servem de suporte para as licitações. 
 
Há outra definição para jogo de planilha, classificada como o tipo clássico, conforme Kresch 
(2008,p.1): 
  

[...] um grande aumento nos quantitativos exatamente daqueles itens cujos preços 
unitários estavam acima dos de mercado, e uma redução dos quantitativos dos 
itens cujos preços estavam abaixo dos de mercado, gerando um desequilíbrio 
econômico-financeiro em desfavor do órgão contratante. 
 

Esse mesmo autor descreve alguns casos de “jogo de planilha” como acréscimo de itens com 
sobrepreço unitário, redução ou eliminação de quantitativos de itens com subpreço e 
acréscimo de serviços novos, inclusive com apresentação dos métodos da limitação dos preços 



dos quantitativos excedentes, do balanço, do desconto, do desconto localizado e ainda do 
método da segunda colocada na licitação. 
 
Jogo de planilha – ocorrência de alterações quantitativas na planilha contratual, através de 
acréscimos, decréscimos, supressões ou inclusões de serviços e materiais, bem como de 
variações de preços nas medições, que modifiquem o ponto de equilíbrio econômico 
financeiro, sem justificativa adequada, causando dano ao erário. Também pode ocorrer entre 
contratos de uma mesma obra. 
 
Assim, pelo próprio conceito de “jogo de planilha” elaborado, temos as possibilidades de 
ocorrência desse fenômeno devido à: 
 

 Acréscimo de quantidades de itens originais com sobrepreços; 

 Decréscimo ou supressão de quantidades de itens originais com subpreços; 

 Alteração de preços originais em termos aditivos; 

 Inclusão de itens novos com sobrepreços. 

Acórdão TCU nº 1.588/2005 Plenário (Voto): O “jogo de planilha”, mecanismo espúrio 

verificado na contratação de algumas obras públicas, normalmente funciona assim: na 

licitação, a empreiteira cota determinados itens de serviço da obra muito acima do mercado, 

enquanto outros são oferecidos a preços bastante baixos; como os preços unitários altos e 

baixos se compensam, o valor global da obra fica dentro da expectativa do contratante; depois 

de contratada, a empreiteira se aproveita de modificações nos serviços, forçadas ou por 

deficiência do projeto, as quais irão reduzir os itens mais em conta ou aumentar os mais caros, 

ou mesmo fazer as duas coisas; o resultado é que os itens mais caros prevalecem no contrato, 

distorcendo a proposta original, com elevação do preço da obra. 

 Súmula TCU nº 259/2010  

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade 

dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não 

faculdade do gestor.  

 

 Acórdão TCU nº 2.857/2013 Plenário (Voto), de 23/10/2013: O fato de um processo 

licitatório ter sido realizado para uma contratação em regime de empreitada por preço global 

não exclui a necessidade de limitação dos preços unitários. Não se pode olvidar que, mesmo 

nessas contratações, os valores pactuados para cada item, em princípio, servirão de base no 

caso de eventuais acréscimos contratuais, de sorte que uma proposta aparentemente 

vantajosa poderá se tornar desfavorável à Administração. 

 

 Acórdão TCU nº 2.875/2010 Plenário  

Nas licitações de obras a serem executadas com recursos pelos quais responda a União, 

mesmo aquelas parcialmente financiadas com recursos externos, observe os custos do Sistema 

Sinapi como critério de aceitabilidade de preços unitários de materiais e serviços, devendo 

observar, no projeto básico a que se refere o art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, a anotação 

de responsabilidade técnica e a declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias 

quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com 

os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do Sinapi, nos termos da LDO vigente, a 

exemplo do art. 112, caput, e § 5º, da Lei n. 12.017/2009 (LDO 2010). 

 



Anexo I 

 Exemplo de Orçamento Detalhado e Ordens de Serviço  

 

 

Unitário Total

1.

1.1 Raspagem e Limpeza do terreno m2 10.000 1,33 13.300,00

1.2
Escavação de va la  em solo 1ª 

categoria m3 1.000 21,22 21.220,00

1.3 Escavação em solo mole m3 10 75 750,00

1.4
Estacas  Pré-moldadas  de 

concreto, carga  40 t m 500 35,36 17.680,00

1.5 Lastro de Concreto m3 100 212,46 21.246,00

1.6 Concreto m3 40 197,61 7.904,40

1.7 Forma para  Fundação m2 400 22,62 9.048,00

1.8 Armadura  de aço - CA50 Kg 3.800 3,49 13.262,00

1.9
Transporte e lançamento de 

concreto em fundação m3 200 44,88 8.976,00

2.

2.1 Concreto m3 100 197,61 19.761,00

2.2 Chapa comp-ensada 12 mm m2 1.000 36,1 36.100,00

2.3 Armadura  de aço - CA50 Kg 10.000 3,49 34.900,00

2.4
Transporte e lançamento de 

concreto em fundação m3 100 19,28 1.928,00

2.5 la je pre-fabricada m2 300 49,02 14.706,00

3.

3.1
Alvenaria  com ti jolo ceramico 9 

cm m2 2.000 19,21 38.420,00

4.

4.1
Estrutura  de madeira  para  telha  

ceramica
m2 1.000 34,4 34.400,00

4.2 Cobertura  telha  ceramica m2 1.000 32,26 32.260,00

5.

5.1 Chapisco traço 1:3 m2 300 5,33 1.599,00

5.2 Emboço em teto m2 300 11,91 3.573,00

5.3 Chapisco em parede m2 4.000 2,52 10.080,00

5.4 Emboço em parede m2 4.000 9,73 38.920,00

5.5 Azulejo c argamassa m2 300 16,17 4.851,00

5.6 Pintura  Latex duas  demãos m2 4.300 6,11 26.273,00

Custo Total

BDI - 30%

Preço Total

Total Subitem 85.296,00

R$ 411.657,40

R$ 123.497,22

R$ 535.154,62

Total Subtitem 38.420,00

Cobertura

Total Subitem 66.660,00

Acabamentos

Total Subitem 113.386,40

Estrutura

Total Subitem 107.395,00

Vedações

Item Discriminação Unid. Quantidade
Custo (R$)

 Infraestrutura



 
Cláusula 

Status 
(Sim) ou 

(Não) 

 
Base Legal 

 
Motivação 

 
A Remuneração dos materiais não constantes da planilha contratual será o valor da nota 
fiscal de compra acrescidos de 18% (dezoito por cento). Fica resguardado à SEMOBS o 
direito de exigir a apresentação de no mínimo 3 (três) cotações para análise e aprovação 
do custo do material 

 
 
 

NÃO 

 
 

Arts. 62 e 63 da Lei n.º 
4.320/1964 

 
Art. 2º da Lei 8.666/93 

 
No caso de alteração nos serviços contratados, o pagamento pela execução dos novos 
serviços somente pode ser efetuado após a realização do aditivo contratual. 
Trata-se, pois de cláusula ilegal, eis que o procedimento de remunerar os materiais não 
constantes com acréscimo de 18% caracteriza-se como ilícitos administrativos. 
 

 
 
A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 
Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o 
atraso.15 
 

 
 
 

SIM 
 
 

 
 

Art. 40, inciso XIV , letra “d” da 
Lei  

nº 8.666/1993. 

Ocorrendo inadimplência do Município de Contagem/MG no cumprimento da 
obrigação, os valores expressos nas medições serão corrigidos monetariamente até o 
efetivo pagamento, processando-se o cálculo “pro rata die”, tendo como base a 
variação do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou por outro índice oficial que vier a 
substituí-lo. 

Toda subcontratação deve ser autorizada expressamente pela Administração. A 
subcontratação total ou parcial do objeto da licitação não admitida no edital e no 
contrato constitui motivo para rescisão do contrato 
 

 
 

SIM 

 
Lei 8.666/93, art.72.  

 
Responsabilidade da empresa eventualmente subcontratada 

 
O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do 
contrato e deverá cobrir o prazo contratual de execução da obra até o seu recebimento 
definitivo devendo ser prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer prorrogação de 
prazo contratual. 
 

 
 

SIM 

 
 

Art. 56 § 2º da Lei nº 8.666/93 

 
 
Garantir a execução do objeto contratado 

 
Inclusão de indicadores de desempenho no contrato   

 
SIM 

 
Princípio da eficiência – art. 37 da 

Constituição Federal/88 

 
Monitorar de forma objetiva, a obra. 

É vedada realização de despesa sem prévio empenho e os serviços executados são pagos 
após a emissão de laudos de medição realizados pela fiscalização, conforme o contrato, 
ou seja, após sua regular liquidação. 

 
SIM 

 
Lei 4.320/64, art 60. 

 
Exigência de empenho prévio 

o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.  

 
 

SIM 

 
 

Art. 69 da Lei nº 8.666/93 

 
O empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco 
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 
 
 
 

                                                           
15

 http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/licitacoes_contratos/27629%20Cl%C3%A1usulas%20Necess%C3%A1rias.pdf 



 
Cláusula 

Status 
(Sim) ou 

(Não) 

 
Base Legal 

 
Motivação 

 
 
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da 
licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 
9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 
caráter excepcional, e a critério do Município, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 2% (dois 
por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de 
execução do objeto da licitação;  15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou 
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega  

Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo pelo 
Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão 
unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse da Administração em admitir 
atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades aplicadas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 86 da Lei nº 8666/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atraso na Execução do Contrato 

 
 
Os preços unitários contratuais serão reajustados, após 01 (um) ano, de acordo com 
seguinte fórmula aplicável na conformidade das condições aqui preceituadas: 
 
R = Po  li-lo 
              lo 
 
onde: 
 
R é o valor do reajustamento; 
Po é o preço inicial dos serviços a serem reajustados; 
li é o índice publicado pela revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, 
referente ao mês de execução dos serviços e obras; 
lo é o índice publicado pela mesma revista referente ao mês de apresentação da 
proposta. 

 
 
 
 
 
 
 

SIM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 40, XI da Lei nº 8666/93 

 
 
 
 
 
 
 
Estabelecer metodologia de reajuste 
 
 
 
 
 
 



 
Cláusula 

Status 
(Sim) ou 

(Não) 

 
Base Legal 

 
Motivação 

 
As built – prazo de 30 dias. A contratada se responsabilizará pela produção do “As Built” 
ou “ como construído” de todos os projetos por ela executados. 

 
 

SIM 
 
 
 

Sua elaboração deve estar 
prevista expressamente no edital 
de licitação, fazendo parte, 
inclusive, do orçamento da obra.  

É o projeto representando fielmente aquilo que foi executado,  
com todas as alterações que se fizeram necessárias durante a obra. 



Anexo III – Modelos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 09/2003, do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais. 

a) Registro de Obras e Serviços de Engenharia 

Ficha (ou Folha) de Registro de Obras e Serviços de 
Engenharia 

Ficha (ou Folha) nº: 

Órgão ou Entidade: Rubrica (ou Assim.): 

Unidade Orçamentária: Origem do Recurso: Convênio nº: 

Título (Obra): Situação: 

Localização: Dimensões: Forma de Execução: 

Responsável Técnico: Crea: 

Fiscal: Crea: 

Licitação (Modalidade, nº  e Data): Abertura das Propostas (Data): 

Valor Orçamento Básico: Data-Base: 

Contrato Nº: Valor: 
Prazo de Execução: 

Empresa Contratada: 

Data Ordem Início: Data Termo Recebimento Provisório: 
Data Termo Recebimento Definitivo: 

OBSERVAÇÕES:  

Termo Aditivo Nº: Data Valor Prazo  Percentual 

     

     

     

     

Boletins De Medição 

Medição Nº: Data Valor 

   

   

   

   

PAGAMENTO 

Número 
Documento 

Tipo: (Emp. 
Ord., 
Subempenho, 
Autoriz., Pgto, 
Etc) 

Data De 
Emissão 

Valor 
(R$) 

Data da 
Liquidação 

Data do 
Pagamento 

Histórico 
Resumido 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Ordem de Serviços 
 

ORDEM DE SERVIÇOS N.º _________  

Referente à execução da ___________________________________  

localizado na rua _________________________________________  

Referência:  

Processo licitatório n.º _______________  

Convite (tomada de preços ou concorrência) n.º _______________  

Contrato n.º _______________  

Valor do contrato R$ _______________ (valor por extenso).  

À____________________________________ (empresa contratada)  

Pela presente ordem de serviços, autorizamos a _________________  

_________________________________ (empresa contratada) a iniciar na data de ______ de  

_______________ de 200___ os serviços que menciona o contrato acima epigrafado, celebrado entre 
a  

administração Municipal de ____________ e a empresa supracitada. ___________, ___ de _______ de  

200___.  

__________________________ 

(nome e cargo por extenso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) DIÁRIO DE OBRAS - EDIFICAÇÃO 

Órgão ou Entidade: Fl. nº: ______ 

Contratada: 

OBRA: DATA: ___/___/____ 

PRAZO: ____ DIAS INÍCIO: ___/____/_____ TÉRMINO: ____/____/_____ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA Nº 

TEMPO MATUTINO: 

VESPERTINO: 

EQUIPAMENTOS: 
 
Betoneira                      
 
Vibrador 
 
Serra Circular 
 
Maquita 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Furadeira 
 
Retroescavadeira 
 
Carregadeira 
 
Trator de Pneus 
 
Outros: _________ 

 

 

 

 

MÃO-DE-OBRA: 
 
 
Referência                                                                                                       
 
Pedreiro                                                                               
 
Servente                                                                                
 
Carpinteiro                                                                           
 
Armador                                                                               
 
Porteiro                                                                                
 
Almoxarife 
 

M T N 

   

   

   

   

   

   

 
 
Referência                                                                                                       
 
Apontador                                                                        
 
Guarda                                                                                
 
Encanador                                                                           
 
Eletricista                                                                              
 
Pintor                                                                              
 
Outros 
 

M T N 

   

   

   

   

   

   

SERVIÇOS EM ANDAMENTO 

 
 
 

 

OCORRÊNCIAS, SOLICITAÇÕES, OBSERVAÇÕES 

 
 
 

Engenheiro de Obras: ____________________                                 CREA:___________ 
Engenheiro Fiscal: _______________________                                 CREA:___________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

d)  DIÁRIO DE OBRAS – INFRA-ESTRUTURA 

Órgão ou Entidade: Fl.nº _______ 

Contratada: 

OBRA: DATA: ___/____/_____ 

PRAZO: _____ DIAS INÍCIO: ___/____/____ TÉRMIMO: ___/____/____ 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CREA Nº 

TEMPO MATUTINO: 

VESPERTINO: 

EQUIPAMENTOS: 
Trator de Esteira                                                   Caminhão Pipa 
Trator Agrícola                                                      Rolo Compactor 
Motoniveladora                                                    Vibroacabadora 
Pá Carregadeira                                                    Usina de Asfalto 
Retroescavadeira                                                  Outros: _______________ 
Caminhão Basculante 

MÃO-DE-OBRA: 
 
Referência                                
 
Op. De Máquina      
                                        
Topógrafo                                                           
 
Oficial   
                                                                
Ajudante                                                              
 
Servente                                                           
 
Porteiro/Vigia                                                    

M T N 

   

   

   

   

   

   

 
 
Referência                     
            
Motorista 
                                        
Almoxarife                                                        
 
Apontador 
                                                                
Escriturário                                                           
 
Desenhista                                                           
 
Outros                                                    

M T N 

   

   

   

   

   

   

SERVIÇOS EM ANDAMENTO 

 

OCORRÊNCIAS, SOLICITAÇÕES. OBSERVAÇÕES 

 

Engenheiro de Obras: ______________                   CREA: ___________ 
Engenheiro Fiscal: _________________                   CREA: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

e) Boletim de medição 

SECRETARIA DE OBRAS                     BOLETIM DE MEDIÇÃO                                     BOL. MEDIÇÃO Nº: 

ÓRGÃO OU ENTIDADE:                                                      DATA:       /     /                                 FOLHA: 

OBRA: 

LICITAÇÃO:                                           FIRMA: 

CONTRATO Nº:                                  ORDEM DE SERVIÇO Nº                  DATA:       /      /             VALOR: 

SALDO ANTERIOR: ESTA MEDIÇÃO:                           SALDO: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

      

      

      

      

TOTAL (R$): 

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$: 

 

________________________                                             _________________________________ 

ENGENHEIRO FISCAL                                               ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

Atestamos para os devidos fins a conclusão da execução dos serviços de  

________________________________________, pela empresa 

_________________________________,  

conforme processo licitatório n.º ___, (Convite, tomada de preços ou concorrência pública) n.º ___, 

contrato  

n.º ___ de ___ de ____________ de 200___ e respectivos termos aditivos (quando houver).  

_________________, ______ de __________ de 200___.  

___________________________________ 

(fiscal da obra - nome e cargo por extenso) 

________________________________ 

(responsável pela empresa contratada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g) TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  

Vimos reiterar, através deste, e, mediante termo de recebimento provisório emitido em ___ / ___ / 
___ por  

esta comissão, a conclusão da execução dos serviços de _________________________________ pela  

empresa ______________________________ conforme processo licitatório n.º ___, (Convite, tomada 
de  

preço, concorrência) n.º ____, contrato n.º _____ de ____ de _____________ de 200__ e respectivos  

termos aditivos (quando houver), projetos, especificações e medições realizadas.  

_______, ______ de _______________ de 200___.  

__________________________________ 

(servidor ou membro de comissão) 

 

__________________________________ 

(servidor ou membro de comissão) 

__________________________________ 

(servidor ou membro de comissão) 

___________________________________ 

(responsável pela empresa contratada) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV – Modelo Termo de Referência em Obras  

TERMO DE REFERÊNCIA PADRÃO (SINTÉTICO) ¹ ² 

CONTEÚDO FUNDAMENTO 
LEGAL 

PREENCHER 

Indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes 
ou desnecessárias, limitem ou frustem a competição ou 
sua realização 

Art. 3º, II da Lei nº 
10.520/02 

 

Diretrizes e metas institucionais (quando for o caso)   

Justificativa da necessidade de contratação e dos 
indispensáveis elementos técnicos do objeto do certame 

Art. 3º, III da Lei nº 
10.520/02 

 

Orçamento detalhado com os preços dos bens ou serviços 
a serem licitados, conforme pesquisa mercadológica 

Art. 3º, III da Lei nº 
10.520/02 

 

Critério de aceitabilidade da proposta Art. 3º, I da Lei nº 
10.520/02 

 

Amostras – ( ) sim ( ) não Art. 43, §3º, da LGL.  

Visita técnica ou vistoria do local onde será executado o 
objeto da licitação³ 

 
 

Prazo/cronograma físico financeiro 
_____________________________ 
Local 
_____________________________ 
Contato 
_____________________________ 
 

  

Laudo Técnico – ( ) sim ( ) não 
Especificar: 
_____________________________ 
 

Art. 43, §3º, da LGL. 

 

Obrigações da Contratada Art. 3º , I, da Lei nº 
10.520/02 (cláusulas 

do contrato) 

 

Obrigações da Contratante Art. 3º , I, da Lei nº 
10.520/02 (cláusulas 

do contrato) 

 

Procedimento de Gestão e Fiscalização do Contrato Art. 67 da LGL  

Sanções administrativas: 

 Penalidade de advertência aplicada por 
______________. 

 A multa será aplicada por ___________. 

 A multa diária em _____% sobre o valor do 
faturamento mensal/nota de empenho por atraso 
injustificado na execução do contrato. 

 A multa em ______% sobre o valor do faturamento 
mensal/nota de empenho por inexecução parcial das 
obrigações contratuais. 

 A multa diária em _______% sobre o valor do contrato 
por inexecução total das cláusulas contratuais. 

Arts. 3º, I e 7º, da Lei 
nº 10.250/02 

 

Garantia Contratual: 
A contratada prestará garantia contratual no valor 
equivalente a _____% (____ por cento) do valor global 
estimado do contrato. 
Obs: Limite máximo de 5%. 

Art. 56, §§ 1º ao 5º, 
da LGL. 

 

Outras informações Art. 40, VVII, da LGL.  

Data: _______________________ 
Local:_______________________ 
Assinatura: __________________ 

 
 



Fonte: Termo de Referência, o impacto da especificação do objeto e do termo de referência na eficácia das licitações e 

contratos, ed. Fórum, 3ª ed., SANTANA Jair Eduardo, CAMARÃO Tatiana e CHRISPIM Anna Carla Duarte. 

1 Destacamos que todo processo administrativo de licitação pela modalidade pregão deve trazer justificativa atestando a 
natureza comum do objeto a ser licitado (ILC, Editora Zênite, fev. 2009) 

2 Acórdão nº 481/07, TCU, Plenário: “Atente para o disposto nos artigos 3º e 6º, inciso IX, e 12 da Lei nº 8.666/93, e 8º do 
Decreto nº 3.555/2000, fazendo constar dos projetos básicos e termo de referência atinentes licitações que objetivem a 
locações de equipamentos, em especial os de informática, informações detalhadas a respeito da economicidade de se efetuar 
tais locações em comparação com a possibilidade de aquisição desses bens”. 

3 A solicitação de vistoria ou visita técnica do local onde será executado o objeto da licitação “tem por escopo afastar eventuais 
alegações de futuros contratados de que não conhecia todas as peculiaridades da obrigação que assumiu” (QUESTÕES Práticas. 
BLC – Boletim de Licitação e Contratos, p.1193,2007). 


