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Prefácio

As obras públicas são fundamentais ao crescimento e desenvolvimen-
to dos países nas mais diversas esferas, sendo vetores de avanço eco-
nômico, social, cultural, educacional, da saúde, dentre outros. Assim, 
problemas como paralisações e atrasos na conclusão dessas obras con-
figuram um cenário desfavorável e danoso, especialmente ao cidadão 
que carece daquele serviço ou atividade.

A dinâmica entre os diversos atores envolvidos – desde aquele 
que faz a contratação, passando por quem realiza a construção, até o 
que audita a obra – deve se orientar pelo rigor técnico e ético inque-
brantáveis, visando a cada ato e decisão a conclusão das obras com 
qualidade e celeridade.

É neste contexto que se insere o presente livro enfrentando te-
mática atual e complexa ao analisar a interface entre a Engenharia e 
o Direito inerente à seara das obras públicas. A lente pela qual o autor 
apresenta a sua visão é aquela que busca em todo tempo conferir viés 
mais harmônico e menos conflituoso ao tema. Sua abordagem pauta-se  
na premissa do outro, proporcionando uma reflexão de alteridade, em 
constante busca por coerência.

Recebemos com distinção e honra a missão de prefaciar obra de 
conteúdo tão relevante, em especial por ser de autoria do Eng. José 
Eduardo Guidi, reconhecido estudioso da matéria. Por certo, o debate 



de temas da esfera técnica e jurídica é tarefa árdua e admirável, consi-
derando a densidade das questões abordadas.

O presente livro revela as sinuosidades e os desafios que envol-
vem as obras públicas, fornecendo aos leitores informações e estudos 
da Engenharia Legal de forma acessível e de fácil compreensão, sem 
descuidar do aprofundamento técnico necessário.

Sem dúvida, a obra se destina tanto aos profissionais da Enge-
nharia e empreiteiras, quanto aos operadores do Direito, públicos de 
perfis distintos que se beneficiam da discussão aqui pretendida.

O tema é complexo, mas a forma de exposição, bem como a 
construção do raciocínio, permitem ao leitor uma compreensão clara 
dos pontos abordados.

Boa leitura!

Eng. Clémenceau Chiabi Saliba Júnior
Presidente do IBAPE Nacional
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Prefácio do Autor

Controladores do Interesse Público

Uma vez decidida pela execução de certa obra pública de engenharia, 
não discuto. Nesse ponto, recepciono o juízo embrionário do gestor 
que no estado democrático de direito está regularmente legitimado 
a bem decidir. De se notar que parto do pacto social rousseauniano.  
Na doutrina histórica o soberano ganha forma pela união dos particu-
lares que o compõe. Mas resta absolutamente defeso aos que lhe façam 
às vezes decidirem de modo contrário aos interesses dos contratantes 
que, como dito, moldam o soberano contratado. Perfeita definição de 
interesse público que também assumo. Reduzindo à órbita específica 
de determinada obra pública, tal interesse é então estabilizado e limi-
tado por exigência óbvia: a entrega da obra.

Evidentemente que referido interesse público é contrabalançado 
por critério outro: o custo. Mas há de se compreender que o custo 
preambularmente aqui tratado é holístico, abrangendo não somente 
o preço pelos serviços a serem prestados pela empresa parceira da 
Administração Pública, como também os custos de não se ter concluí-
da a obra projetada para atendimento da necessidade que a motivou.  
A bem da realidade são esses os custos que recorrentemente escapam 
às análises dos controladores do interesse público, por ora, entendidos 
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como todos os agentes encarregados de manter a máquina do Estado 
em funcionamento, sem quaisquer distinções de suas funções.

Sob a óptica do interesse público, absolutamente legítimo ques-
tionar-se o custo de não se ter concluída uma instituição de ensino, 
uma creche, uma unidade básica de saúde, uma ponte, um acesso pa-
vimentado, um centro de segurança pública, dentre tantos outros tipos 
de empreendimentos. Igualmente legítimo questionar o custo de não 
se dispor de infraestrutura de saneamento básico, de um hospital de 
atendimento para casos de média e alta complexidade, ou, exemplo 
outro, de uma obra para controle de enchentes constantes. No limite, 
poder-se-ia propor análise do custo de uma vida perdida em face de 
obra não concluída, bem como investigar-se o custo suportado por 
aqueles desprovidos de condições mínimas de dignidade.

A dramaticidade dessas primeiras linhas tem por objetivo central 
um princípio que a mim é caro: coerência. Atributo que dispensa 
erudição, sequer exigindo alfabetização do sujeito. Basta que em sua 
essência o indivíduo compreenda suas ações ou omissões implicarem 
reflexos por vezes negativos, não apenas nos participantes diretos da 
dinâmica social, mas também nos “indiretos” (com todas as aspas). Es-
tando pessoa qualquer agasalhada por manto moral de tal envergadura, 
independe o seu nível de conhecimento das ciências matemáticas, 
jurídicas, sociais e demais disciplinas da sabedoria humana. Desneces-
sário ser letrado para ser coerente. São qualidades independentes. So-
bre o tema, Kant resume de maneira irretocável em seu mais célebre 
imperativo categórico: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas 
ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”.

É esse que acredito ser o maior desafio dos controladores do 
interesse público. Colocar-se no lugar dos outros (de modo coerente).

É esse também o norte que procurei seguir neste tratado às obras 
públicas de engenharia. Não do ponto de vista dos controladores, ago-
ra considerados aqueles que não estão à frente das batalhas, mas julgam 
os que estão (quase sempre sem qualquer exame às reais condições 
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enfrentadas aos que por eles são impiedosamente responsabilizados). 
Não do ponto de vista dos jurisdicionados (suave cognominação da-
queles controlados), precisamente aqueles para os quais a sociedade 
concedeu o poder decisório para decidir e executar conforme o in-
teresse público, jamais em prejuízo deste (mas que não raras vezes o 
fazem de modo contrário ao contrato social).

A premissa, pois, é exatamente a dos outros, aqui entendidos 
como aqueles que de fato precisam e frequentemente urgem pela en-
trega de uma obra pública. A óptica que me baliza é a do acidentado 
que necessita de atendimento emergencial, da mãe arrimo de família 
que não dispõe de uma creche, do moleque no futebol da várzea que 
não encontra espaços públicos adequados à sua infância, dos margina-
lizados que não percebem sistemas de saneamento básico, enfim, dos 
cidadãos brasileiros que repetida e incansavelmente laboram, pagam 
seus tributos, e aguardam religiosamente dos respectivos legitimados, 
o retorno do esforço que merecem.

Falo, assim, como um outro a mais.
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Apresentação

Começo registrando a minha honra em apresentar o novo livro do 
Eng. José Eduardo Guidi. Trata-se de importante estudo sobre os 
principais aspectos que envolvem o planejamento, a licitação e, espe-
cialmente, a execução de obras e serviços de engenharia e arquitetura 
realizados pelo setor público. É notável a precisão do autor em defi-
nir critérios objetivos para resolver problemas concretos que enfren-
tamos no dia a dia. Também é inegável que um trabalho com essa  
dimensão exige a compreensão ampla e precisa sobre o processo de 
contratação. Assim, decidi iniciar minhas ponderações falando exata-
mente sobre isso.

Processo de contratação pública é o conjunto de fases, etapas e 
atos estruturado de forma lógica para permitir que a Administração, a 
partir da identificação de sua necessidade, planeje com precisão a so-
lução desejada (encargo) e selecione de modo eficiente a pessoa capaz 
de satisfazer plenamente sua necessidade pela melhor relação benefí-
cio-custo, minimizando riscos e assegurando, ou não, a isonomia no 
processo de seleção do parceiro.

A expressão “contratação pública” é mais ampla do que o sentido 
da palavra “contrato”. A realidade do contrato administrativo está in-
serida no contexto do que podemos denominar contratação pública. 
Assim, o contrato é uma das fases do processo; as outras fases são a 
preparatória/interna (planejamento e definição das regras – edital) e 
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a externa (seleção da proposta, que ocorre por meio da licitação, dis-
pensa ou inexigibilidade). 

Tal processo é estruturado em três grandes fases; cada fase é orga-
nizada em diversas etapas; e cada etapa em inúmeros atos. Fases, etapas 
e atos têm propósitos bem específicos. A finalidade da fase de planeja-
mento é definir o encargo, e a da seleção das propostas é determinar 
o preço a ser pago por ele.

Portanto, o contrato nada mais é do que a conjugação do re-
sultado obtido nas duas grandes fases do processo, isto é, trata-se da 
relação de equivalência entre duas grandezas: encargo e preço, sendo 
o preço definido com base no conjunto de obrigações que compõem 
o encargo. Essa é uma lógica importante e que deve nortear a racio-
nalidade das decisões a serem adotadas na fase contratual.

É a partir desse racional que podemos dizer que o contrato tem 
um aspecto essencialmente econômico-financeiro. O aspecto econô-
mico é representado pelo conjunto de obrigações traduzida no encar-
go, e o financeiro, pelo preço (remuneração do parceiro). Daí falarmos 
em equação ou equilíbrio economico-financeiro. Portanto, se houver 
alteração no encargo, será indispensável haver reequilíbrio do preço 
definido, para mais ou para menos. A equação econômico-financeira 
é um valor fundamental, uma garantia constitucional e uma via de 
mão dupla.

É preciso perceber que o processo de contratação pública está 
relacionado com a existência de uma necessidade que precisa ser aten-
dida por meio de uma compra, um serviço comum, uma obra ou um 
serviço técnico-profissional especializado, uma parceria ou uma alie-
nação. Tais objetos têm por finalidade viabilizar a plena satisfação da 
referida necessidade por meio de um negócio que traduza a melhor 
relação benefício-preço.

A finalidade da fase de seleção de propostas não é, nem pode ser, 
simplesmente apurar um preço e escolher um parceiro qualquer, pois 
ela não é um fim em si mesma, mas o meio adequado para viabilizar 
e garantir a eficiência contratual.
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A lógica do processo pressupõe que cada uma das fases, das etapas 
e dos atos seja realizada de forma adequada e que haja o efetivo com-
promisso dos agentes envolvidos. Além disso, o agente público precisa 
ter clareza e consciência de seu papel na dinâmica do processo, de-
vendo realizar sua atribuição de modo eficaz, a fim de que os demais 
agentes que atuam nas etapas ou fases subsequentes possam realizar, de 
forma ótima, suas obrigações. 

Assim, as decisões que envolvem o processo precisam ser conec-
tadas em uma relação de causalidade, pois há uma cadeia de eventos 
dependentes um dos outros. Quem planeja o encargo não pode sim-
plesmente definir uma solução qualquer, nem estimar um valor que 
não traduza exatamente o objeto capaz de assegurar qualidade e o 
desempenho esperados e materializar tais condições no edital e, em 
seguida, providenciar sua publicação, com a sensação de que se livrou 
de um problema e que não tem mais responsabilidade pelo eventual 
insucesso da fase subsequente e da contratação final. Da mesma forma, 
não podem pensar assim os agentes da contratação e os pregoeiros em 
relação aos atos que praticam. O processo pressupõe a ideia de equipe 
e de responsabilidade coletiva, ainda que esta, sob o ponto de vista 
jurídico, fique limitada ao autor do ato viciado e dos que deveriam 
tê-lo identificado e não o fizeram.

Portanto, se o encargo definido for impreciso, equivocado, ou 
se o vencedor do certame não tiver capacidade técnica para cumprir 
o encargo, quem conduzir a fase contratual terá um problema difícil 
para resolver.

Como dito, a licitação não é um fim em si mesma, mas um pro-
cedimento de negociação coletiva que visa apurar a melhor relação 
benefício-preço mediante tratamento isonômico entre agentes eco-
nômicos. A licitação pressupõe a existência de uma demanda (encar-
go) cuja solução é padronizada, uniforme e homogênea, a qual pode 
ser definida, comparada e julgada por critérios objetivos, de modo a 
possibilitar a preservação da qualidade e do desempenho da solução 
esperada para satisfazer plenamente a necessidade da Administração.
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O propósito da licitação é viabilizar a melhor relação benefício-
-preço, o que pressupõe, ao menos potencialmente, eficiência contra-
tual. Portanto, não basta apurar o menor preço nem escolher qualquer 
parceiro. O preço tem de ser exequível, e o parceiro deve ter capaci-
dade técnica e financeira, real e efetiva, para cumprir o encargo. Esse 
cuidado deve integrar a consciência de todos os envolvidos no pro-
cesso, mas isso ainda não ocorre.

O cenário que descrevo enseja várias questões, mas destacarei 
apenas uma que considero bem relevante e que foi muito bem tratada 
pelo Eng. José Eduardo Guidi: o dever de compreender adequada-
mente a ideia de “melhor” preço, que não se confunde com “menor” 
preço. Essa é uma condição a ser incorporada no cenário, na cultura 
e na racionalidade que norteiam as ações dos que atuam no setor da 
contratação.

No Brasil, infelizmente, consolidamos a cultura de que o me-
lhor negócio é embasado na ideia de “leilão de preços”, ou seja, que 
o negócio mais vantajoso é aquele pelo qual se paga menos, pouco 
importando o objeto a ser contratado: se é compra e serviço comum 
ou se é obra ou serviços técnicos profissionais especializados.

Com o pregão, generalizamos a busca incessante pelo menor 
preço e passamos a otimizar ao máximo a realização exaustiva de ro-
dadas de lances a fim de obter o menor preço (“raspar o tacho”), sem 
avaliar o adequado cabimento dos pressupostos lógicos e jurídicos 
para a realização do pregão. Essa é uma das razões pelas quais ainda 
se contrata muito mal, preocupação que foi ressaltada por Guidi em 
diversas passagens do seu livro. No entanto, isso só é percebido na fase 
contratual; na fase da licitação, a sensação é de que foi feito o melhor 
e obtido muito sucesso. Quem perde com isso? Principalmente, o 
contribuinte.

É certo afirmar que o pregão deve ser utilizado para licitar bens 
e serviços cuja qualidade e cujo desempenho possam ser definidos 
por meio de especificações padronizadas, de acordo com o critério 
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usual de mercado. No entanto, também é preciso saber que nem todo 
objeto padronizável mediante especificação técnica pode ser licitado 
por pregão. Isso ocorre quando, embora se possa definir o padrão de 
qualidade e de desempenho por meio de especificação técnica, o ob-
jeto tenha de ser feito diretamente pelo contratado e seja revestido de 
complexidade técnica. A definição do objeto de forma padronizada é, 
em tese, sempre possível, mas isso não é suficiente para garantir que 
o contratado conseguirá cumprir, concreta e efetivamente, o encargo 
contratual de acordo com os padrões de desempenho e de qualidade 
que foram definidos de modo “abstrato” pela Administração.

Se um objeto é revestido de complexidade técnica para sua reali-
zação e deve ser executado sob encomenda diretamente pelo contra-
tado, ele não pode ser considerado comum para os fins do parágrafo 
único do art. 1º da Lei n. 10.520/2002 ou mesmo do inc. XIII do  
art. 6º da Lei n. 14.133/2021 e, consequentemente, não pode ser lici-
tado por pregão.

Nos negócios que envolvem objetos tecnicamente complexos a 
serem executados sob encomenda, não é possível raciocinar da mes-
ma forma que se faz em uma simples compra, na qual o fornecedor 
não precisa deter capacidade técnica para criar (fazer) o objeto, pois 
é somente um intermediário entre o fabricante e o comprador, mes-
mo que se trate de um equipamento complexo sob o ponto de vista 
técnico. O que tal contratado precisa deter é a capacidade de entregar 
(fornecer) o objeto que foi feito (fabricado) por outro agente econô-
mico (fabricante). Nesse tipo de cenário, o pregão é perfeito e deve 
ser obrigatoriamente utilizado.

Na execução de serviços intelectuais (como um projeto de en-
genharia, um parecer jurídico, um sistema de TI), não há interme-
diário nem solução (objeto) pronta e acabada, mas uma solução a ser 
viabilizada, a qual depende de uma série de condições que, em seu 
conjunto, não podem ser definidas, comparadas e julgadas por crité-
rios objetivos. Nesses casos, o pregão não poderia ser utilizado, mas é 
fato que tem sido.
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Se o objeto é padronizado, homogêneo e uniforme e já está 
pronto e acabado, como a compra de um aparelho de televisão ou 
de um veículo do tipo popular, o que vai determinar a capacidade 
de redução dos preços na fase de lances são fatores bem próprios do 
mercado e da relação direta entre quem fornece e quem fabrica.1 A 
questão da capacidade técnica de quem participa do pregão, em razão 
da própria estrutura, é secundária em relação à viabilização da solução 
(objeto) propriamente dita.

Contudo, se o objeto envolve complexidade técnica para sua 
execução, tem de ser feito sob encomenda e, portanto, é o produto 
resultante de um conjunto de recursos (humanos, materiais, de logís-
tica, de gestão, de equipamentos e de máquinas), como ocorre com 
as obras e os serviços de engenharia e de arquitetura, os riscos são 
completamente distintos daqueles que decorrem da compra de uma 
TV ou de um veículo.

É fundamental termos clareza acerca do seguinte: tratando-se real-
mente de bens e serviços comuns, a redução dos preços na fase de lances 
do pregão não pode afetar a qualidade e o desempenho do objeto a ser 
fornecido ou prestado. A razão que impede que isso ocorra é que os 
objetos tipicamente comuns são uniformes e homogêneos, isto é, têm 
configuração invariável em virtude da própria execução do contrato. 
Isso porque, do contrário, se a qualidade e o desempenho variam con-
forme a execução contratual, tais objetos não podem ser considerados 
comuns para os efeitos legais, tampouco ser adquiridos por meio de 
pregão, isto é, “leilão de preços”. Viabilizar isso é atentar contra a ideia 
de eficiência contratual e fazer pouco caso dos recursos públicos. Tal 
risco que tem de ser eliminado, ainda que potencialmente.

Sob o ponto de vista lógico, a ordem jurídica não impõe a ob-
tenção do menor preço absoluto nem determina que se contrate sem 
os indispensáveis cuidados quanto à qualidade, mas obriga que o me-

1 Fornecedores que compram grandes quantidades têm margem de negociação 
maior.
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nor preço seja condicionado pelo desempenho e pela qualidade do 
objeto a ser obtido em razão da execução do contrato, o que afasta 
a ideia de menor preço absoluto.2 Sob o ponto de vista jurídico, o 
propósito não é, nem pode ser, simplesmente pagar menos, mas sim 
obter o objeto (solução) que satisfaça plenamente a necessidade que 
motivou o processo. Daí a ideia de relação benefício-preço, aspecto 
evidenciado por Guidi em mais de um capítulo do seu livro.

Contudo, temos consolidado, por várias razões, a cultura do 
“menor” preço, não a cultura do “melhor” preço. Melhor preço é 
a melhor relação benefício-preço, e o benefício deve condicionar o 
preço, e não o contrário. Quando se trata de obras e, principalmente, 
de serviços de engenharia e arquitetura, como elaboração de projetos, 
fiscalização e gerenciamento, é preciso ter muita cautela na escolha do 
procedimento de negociação coletiva, ou seja, na licitação.

Há um desafio grande pela frente: consolidar a cultura da contra-
tação eficiente, a qual começa pelo planejamento e se estende para a 
seleção do parceiro. O Eng. José Eduardo Guidi deixou clara essa sua 
preocupação e apontou soluções para tal problema, como perceberá 
o leitor.

Planejar uma contratação é levantar dúvidas e responder a per-
guntas. Estudo preliminar, projetos básico e executivo, planilha de 
preços, por exemplo, são respostas formais apresentadas para algumas 
questões, tais como: Qual é o problema? Qual é a solução? Quanto 
ela custará? Ainda temos dificuldades para responder a todas essas per-
guntas com precisão.

A Lei n. 14.133/2021 reiterou a cultura do “menor” preço, mas 
nela há também espaço para, com esforço interpretativo, explorar a 
cultura do “melhor” preço, a cultura da eficiência contratual.

O valor mais significativo na contratação pública, ao contrário 
do que se pensa, não é a ideia de tratamento isonômico (igualdade), 

2 Ou preço a “qualquer custo”.
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mas sim o dever de assegurar a plena satisfação da necessidade, da qual 
decorre a ideia (princípio) da eficiência contratual, capaz, inclusive, de 
afastar o próprio tratamento isonômico, o que se verifica nas hipóteses 
típicas de dispensa, nas quais a competição é viável. É a eficiência que 
traduz a mais precisa e exata dimensão da legalidade. O tratamento 
isonômico não pode servir para justificar decisões ineficientes, pois, 
como dito, é o princípio da eficiência que condiciona a ideia de igual-
dade, e não o contrário.

O planejamento deve anteceder a licitação e a execução do pró-
prio contrato. Embora isso possa parecer óbvio, em alguns casos a de-
ficiência do planejamento é corrigida e realizada enquanto o contrato 
é executado. Quando isso ocorre, o mais comum é que acréscimos 
de até 25% se tornam insuficientes para concluir o objeto, o que cria, 
como regra, uma situação difícil de ser resolvida. Por esse motivo te-
mos tantas obras inacabadas país afora.

O livro que você tem em mãos é uma reflexão aprofundada 
sobre vários dos aspectos que levantei de forma tão rápida e objetiva. 
O engenheiro José Eduardo Guidi conhece obras públicas, tem larga 
atuação na área de engenharia legal, avaliações e perícias em obras e 
serviços técnicos e sabe, pela sua atuação diária e concreta, os reais e 
verdadeiros problemas que precisam ser enfrentados e resolvidos.

Esta obra é uma contribuição teórica e aplicada das mais impor-
tantes e pode, de forma concreta, ajudar o aprimoramento das contra-
tações de obras e serviços de engenharia e arquitetura no Brasil, bem 
como balizar mecanismos de controle e auditoria para tais objetos e 
ajudar a consolidar critérios objetivos capazes de resolver inúmeros 
problemas reais. Esse é um campo fundamental para a gestão da coisa 
pública e para o emprego dos recursos da sociedade, e seu desenvol-
vimento ajudará muito na consolidação do tão desejado modelo de 
contratação eficiente, com o qual todos ganharemos.

O trabalho de Guidi foi muito bem estruturado e compõe um 
todo sobre o assunto, mas destaco para o leitor o Capítulo 7, no qual 



Apresentação 33

o autor aborda, de forma aprofundada, as soluções e a condução 
dos processos de restabelecimento do reequilíbrio da equação eco-
nômico-financeira dos contratos de obras e serviços de engenharia.  
Trata-se de um tema fundamental e delicado para os que atuam na 
área da contratação, principalmente para os gestores, engenheiros e as-
sessores jurídicos dos órgãos e das entidades, bem como das empresas 
contratadas.

Por fim, reitero que fiquei muito honrado com o convite de 
Guidi para apresentar seu estudo ao público. É fato que temos de dar 
um salto de qualidade no planejamento e na execução de obras públi-
cas, bem como no emprego dos recursos públicos, e este livro é uma 
contribuição doutrinária importantíssima para tanto.

Forte abraço a todos!

Curitiba, 20 de julho de 2021.

Renato Geraldo Mendes
Jurista, CEO e fundador da Zênite e autor 

de livros na área da contratação pública.
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Introdução

A história das civilizações está intrinsecamente conectada às obras 
de engenharia e naturalmente faz parte da evolução dos povos e das 
nações. De fato, são marcos a partir dos quais bem se poderia analisar 
todo o processo histórico das sociedades humanas. Os exemplos são 
incontáveis. Para além dos monumentos que em certa época simboli-
zaram o poder dos diversos impérios de nosso planeta (Pirâmides do 
Egito, Torre Eiffel, Basílica de São Pedro, Taj Mahal, Big Ben, entre 
outras), as obras de engenharia representam uma disputa incessante 
entre a engenhosidade humana e os limites impostos pela nature-
za (Canal do Panamá, Golden Gate Bridge, Eurotúnel, Usina Hoo-
ver, Barreira Maeslantkering, entre outras). Analogamente aos demais 
países do mundo, no Brasil as obras de engenharia estabeleceram as 
fronteiras de nosso território (fortes portugueses), impulsionaram 
o fluxo comercial (Porto de Santos), provocaram guerras (Ferrovia 
do Contestado), contribuíram à industrialização (CSN), induziram a 
ocupação do território (Brasília) e contribuíram decisivamente para o 
desenvolvimento de nosso país.

Evidentemente, o termo desenvolvimento pode assumir várias 
facetas, de modo que as diversas interpretações possíveis são mais fa-
cilmente compreendidas quando acompanhadas de complemento; 
desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, desen-
volvimento socioeducacional, desenvolvimento industrial, desenvol-
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vimento tecnológico, entre outros. Para não restar genérico e dado 
o propósito aqui perseguido, o parâmetro mundialmente conhecido 
como Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de boa aplicação.

Concebido no início da década de 1990, o IDH foi estruturado 
a partir de três critérios de avaliação: renda, longevidade e educação. 
Seu objetivo principal é auxiliar no alcance de condições de dignida-
de para todas as pessoas do planeta. Para além de ser uma base compa-
rativa há muito validada, o índice está inserto no âmbito do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), estando direta-
mente conectado à Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável 
capitaneada pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

Dentre os objetivos pactuados pelos países membros da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), a infraestrutura é apontada de 
modo textual na Agenda 2030.3 Não à toa, pois, tomando como pa-
râmetro de desenvolvimento o critério do IDH, a infraestrutura é 
condição sine qua non para a evolução do indicador. Tal decorre por-
que a infraestrutura é a base que possibilita serem executados todos os 
serviços e atividades imprescindíveis ao desenvolvimento de um país. 
Segundo o IPEA, trata-se do “conjunto de estruturas de engenharia 
e instalações – geralmente de longa vida útil – que constituem a base 
sobre a qual são prestados os serviços considerados necessários para 
o desenvolvimento produtivo, político, social e pessoal.”4 André G. 
Cardoso vai além, defendendo o desenvolvimento das nações estar 

3 A Agenda 2030 é um plano de ação que busca fortalecer a paz universal, erra-
dicar a pobreza e promover vida digna para todos. Dentre os pilares conectados 
à infraestrutura, destaca-se a agricultura, saúde, educação, saneamento, energia 
e cidades sustentáveis. Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/sobre/. 
Acessado em 18.12.2020.

4 BID, 2000 apud CEPAL, 2009. BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada. Infraestrutura econômica no Brasil: diagnósticos e perspectivas para 2025. 
Brasília: Ipea, 2010. Livro 6. Vol. I. pg. 16.
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atrelado à transformação digital, por sua vez, diretamente dependente 
de infraestrutura:5

A transformação digital pressupõe a existência de infraestrutura 
mínima. Trata-se de conclusão intuitiva. As tecnologias que permitem 
a transformação digital dependem de uma base instalada de meios 
físicos e virtuais para o seu funcionamento e utilização. [...] Por isso, 
um pressuposto relevante para a transformação digital consiste na in-
fraestrutura física necessária ao funcionamento e adoção de novas tec-
nologias. (grifo do autor)

Assim, quanto mais avançada a infraestrutura de uma região, 
maior a possibilidade de serem prestados serviços de melhor quali-
dade para um número maior de pessoas. Por outro lado, quanto mais 
deficiente a infraestrutura do país, maior a tendência à população ser 
impactada por problemas que vão desde obstáculos ao crescimento 
econômico, passando pela baixa capacidade de transporte da produ-
ção, e podendo até mesmo afetar questões relacionadas às necessidades 
mais básicas dos cidadãos, como saúde e moradia. É nesse contexto 
que se tem evidenciada a envergadura da relevância das obras de enge-
nharia. Constituem-se, pois, como elementos materiais da infraestru-
tura, base física sem a qual as atividades inerentes ao desenvolvimento 
são inevitavelmente prejudicadas.

Não obstante a dimensão de sua importância, o positivismo clás-
sico e enraizado nas mais profundas entranhas do legislador brasileiro 
adiciona contínuos e incompreensíveis esforços a todos que, a qual-
quer tempo, direta ou indiretamente, participam da execução de uma 
obra pública de engenharia. Refiro-me aos agentes públicos e/ou pri-
vados encarregados de analisar, conceber, projetar, construir, conservar 
e manutenir a infraestrutura pública. Por evidente que as barbaridades 
de ordem estritamente gerencial e/ou técnica devem ser reprovadas 

5 JUSTEN FILHO, Marçal; SILVA, Marco Aurélio de Barcelos (Coord.). Direi-
to da infraestrutura: estudos de temas relevantes. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 
pgs. 33-34.
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com o devido rigor, não sendo aceitável que profissionais honrados 
com a habilitação para certo mister atuem com negligência, impru-
dência ou imperícia. Há que se partir da presunção que graduados e 
profissionais oficialmente reconhecidos estão à altura dos trabalhos 
especializados que lhes forem encomendados.

Mas, verdade seja dita, a problemática que será aqui enfrenta-
da não é de ordem técnica ou gerencial. Extrapola tais searas e está 
posicionada em terreno nuvioso, precisamente na interface junto à 
disciplina jurídica que incide à execução das obras públicas de en-
genharia. É exatamente nessa órbita que a mais simples desarmonia 
interpretativa entre agentes executores e agentes controladores poderá 
ser suficiente para que certa construção entre para as estatísticas de 
obras inacabadas. Quando eventuais paralisações forem determinadas 
pelos órgãos de controle, é muito provável que aqueles responsabi-
lizados sejam punidos com dureza, mesmo quando inexistir relação 
com os aspectos essencialmente técnicos dos empreendimentos. Sorte 
semelhante vale para irregularidades de menor grau cometidas pelos 
agentes públicos e/ou privados durante os processos de licitação e 
contratação.

É esse o verdadeiro desafio para aqueles que de fato movimentam 
a máquina administrativa do Estado e estão submetidos ao julgamento 
dos que não a operam. A compreensão dos conceitos que cercam a 
execução de uma obra pública não é feita apenas sob a luz de critérios 
estritamente técnicos, gerenciais e econômicos. Tal decorre porque, 
conforme será exaustivamente demonstrado, as imposições legais e os 
voluntarismos dos aplicadores da lei não necessariamente conduzem 
ao melhor interesse público.

Evidentemente, o fiel cumprimento dos dispositivos legais é exi-
gência inquestionável. Assim, sob o cajado da lei, a interpretação téc-
nico-jurídica das normas tenderá à obviedade quando os postulados 
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forem de caráter estritamente objetivo.6 Porém, de modo contrário, 
para dispositivos legais de carga subjetiva,7 comuns no direito, a in-
terface técnico-jurídica é por inúmeras vezes bastante tormentosa, 
decorrência direta da obrigatoriedade legal de todos os agentes exe-
cutores prestarem contas. É nessa arena que mesmo ausente qualquer 
dolo, suas contas poderão ser julgadas irregulares apenas com base 
em divergências interpretativas por parte dos controladores. Se tal  
ocorrer, a probabilidade de sanções pecuniárias nos seus próprios 
CPFs é quase certa.

 Resta, assim, imprescindível que agentes de competência pu-
ramente técnica tenham máxima cautela às interpretações subjetivas 
(por mais óbvias que lhes pareçam), sob pena de sofrerem sanções que 
sequer compreenderão. Em recíproca, ainda que utópico, seria neces-
sário que os controladores se dispusessem a recepcionar os argumen-
tos estritamente técnicos como fontes de convicção, não de discussão. 
Ao final, dentro do melhor interesse público, a interface técnico-ju-
rídica inerente ao tema das obras públicas reclama por óptica menos 
conflituosa e mais harmônica. Enfim, é esse o objeto central de estudo 
da disciplina da engenharia legal aplicada. 

6 Exemplo de comando deveras objetivo é dado pelo Art. 92, Inc. III da Lei Nº 
14.133/21: “São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam [...] 
III – a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos 
omissos;” Não há brechas para qualquer interpretação criativa. Todo e qualquer 
contrato deverá informar a legislação aplicável.

7 Exemplo de comando altamente subjetivo, a definição de “projeto básico” dada 
na Lei Nº 14.133/21 (Art. 6º, Inc. XXV) “projeto básico: conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, [...]”. Cabe se ques-
tionar: qual seria o nível de precisão “adequado” para certo projeto básico?
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C A P Í T U L O  1

O Labirinto das 
 Obras Públicas 

Pior que uma obra não iniciada é uma obra inacabada. Se antes os ges-
tores públicos estavam diante de um problema com empreendimento 
que não se iniciava, agora são brindados com o pesadelo daquilo que 
pode ser considerado como O Labirinto das Obras Públicas.

Obra paralisada tem que ser administrada. Há gastos com ma-
nutenção, conservação, vigilância, etc. Existem custos adicionais para 
sua retomada, esforço imensurável dos agentes públicos de gestão, dos 
profissionais técnicos, do corpo jurídico, e por aí vai. Sem contar as 
intermináveis disputas judiciais e, evidentemente, a forte pressão dos 
órgãos de controle. Para além disso, os agentes políticos arcam com 
o custo de reputação, enquanto os prestadores de contas, públicos e 
privados, absorvem as multas e débitos imputados pelas instituições 
fiscalizadoras. Há também os custos individualizados com processos 
administrativos e/ou judiciais (advogados, peritos, taxas, ...), e claro, 
os dramas pessoais e a rápida execração pública dos agentes e das 
empresas.

A sociedade paga também. Tem que arcar com o prejuízo do 
investimento desastroso e que não vê retorno, a impossibilidade de 
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colocar um filho na creche, a ausência de um posto de saúde em 
distância razoável, a inexistência do saneamento básico que impeça 
a proliferação de doenças. Enfim, o custo de um país que ainda não 
conseguiu pavimentar o melhor caminho para seus cidadãos.

Foi diante deste cenário que em 2017 o Tribunal de Contas da 
União (TCU) iniciou esforço para identificar a real situação das obras 
inacabadas em nosso país, providência que culminou com o Acór-
dão Nº 1079/19 do Plenário. O documento registrou a existência 
de 14.403 empreendimentos inacabados dentre os 38.412 que foram 
analisados, ou seja, aproximadamente 37,5% dos contratos. Na sequên-
cia, o então Secretário de Gestão do Ministério da Economia comu-
nicou que àquela oportunidade existiam aproximadamente 100.000 
obras públicas contratadas apenas com recursos da União.8 Assim, 
com base no percentual da amostragem dado pelo TCU, pode-se  
estimar incríveis 37.000 empreendimentos paralisados.

A bem da realidade, o tormento causado pelos conhecidos “ele-
fantes brancos” remonta décadas. Foi a partir de semelhante alerta 
emitido pelo TCU, ainda no distante ano de 1995, que o Senado 
Federal criou a Comissão Temporária de Obras Inacabadas. Já na-
quela época foram detectados 2.214 empreendimentos paralisados 
em nossa país.9 Doze anos depois, já no ano de 2007, o TCU trou-
xe o assunto à tona novamente. Na ocasião o Tribunal elaborou um 
diagnóstico acerca das construções inacabadas realizadas com recursos 
da União, bem como procedeu à verificação de oportunidades para 
aperfeiçoamento de normativos e da sistemática de fiscalização das 
obras públicas. Sequencialmente, um termômetro deveras assustador 
das dimensões do problema foi dado em 2016 pelo então presidente 
da já extinta Comissão Especial de Obras Inacabadas, instante em que 

8 TCU. #EuFiscalizo. 7’10”. Disponível em (acessado em 29.06.2021):
 <https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qrd1poplxo4>.
9 Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/pronunciamen-

tos/-/p/texto/178354>. Acessado em 29.06.2021.
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asseverou que os prejuízos com as obras paralisadas poderiam alcançar 
a casa de 1 trilhão de reais.10

A violência dos números de 2016 informando o prejuízo advin-
do das obras inacabadas é mais sentida por meio do comparativo com 
o valor do estoque da dívida pública federal em abril de 2019. O des-
perdício representa aproximadamente 30% de toda a dívida contraída 
pela União. Vale lembrar que em termos de fluxo anual de orçamen-
to, o déficit fiscal da União para o ano de 2019 foi apontado na Lei  
Nº 13.808/19 (LOA) em R$ 249 bilhões.11

Figura 1 – Quadro comparativo do prejuízo com obras inacabadas.

Como se não bastasse, ainda em 2018 o Poder Legislativo se 
viu obrigado a aprovar o Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 4 

10 Nota do autor: a estimativa dada pelo Senado abrange perdas diretas (patrimô-
nio material sem uso) e indiretas (depreciação, custo de oportunidade, admi-
nistrativos, judicialização, etc., ...) Todavia, é absolutamente preliminar e não 
adota critérios hígidos. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2016/12/14/perdas-com-obras-inacabadas-podem-chegar-a-r-1-tri-
lhao>. Acessado em 29.06.2021.

11 Nota do autor: à época, fortemente impactado pelo déficit previdenciário de R$ 
304 bilhões, tema objeto de acalorados debates que culminou com a respectiva 
reforma. Sobre a dívida pública federal, confira-se em: <http://www.tesouro.
fazenda.gov.br/-/estoque-da-divida-publica-federal-cresce-0-32-em-abril>. 
Acessado em 24.06.2019.
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(Regra de Ouro12), liberando um crédito suplementar de aproxima-
damente R$ 250 bilhões em virtude da necessidade de reforço das 
dotações constantes na Lei orçamentária vigente.

Em face de cenário tão desfavorável, a perda da capacidade de 
investimento do país era consequência esperada. Já em 2013 a con-
sultoria McKinsey demonstrava que o Brasil necessitaria investir 
anualmente 5,5% de seu produto interno bruto (PIB) no setor de 
infraestrutura para que no prazo de 20 anos fosse possível alcançar um 
patamar compatível com o de países desenvolvidos. Considerando o 
PIB brasileiro de 2018 na ordem de R$ 6,8 trilhões, o investimen-
to em infraestrutura deveria girar em aproximados R$ 370 bilhões/
ano. Contudo, não superou a casa dos R$ 122 bilhões em 2019 e dos  
R$ 125 bilhões em 2020, sendo esse último ano afetado em aproxima-
damente 10% do valor esperado em virtude do cenário pandêmico.13 

O desafio está longe de ser simples. Referido grau de investi-
mento ocorreu tão somente na distante década de 1970. Nos períodos 
seguintes, o percentual de investimento foi de 3,62% nos anos1980, 
2,27% nos anos 1990 e 2,18% na década inicial dos anos 2000. Para 
se ter ideia da perda de competitividade amargada, o Brasil ocupa a 
posição nº 57 dentre os 64 países que compõem o World Competitive-
ness Ranking 2021, e penúltimo colocado entre os países do BRICS. 
A China está na posição de nº 16, a Índia na de nº 43, a Rússia ocupa 
a posição de nº 45 e África do Sul a de nº 62.14 Para a década atual, 
as estimativas são desalentadoras, bastando verificar a própria Estraté-
gia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 

12 Vedação de realização de operações de créditos que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas pelo Poder Legislativo por maio-
ria absoluta.

13 Com informações de O Estado de São Paulo. Disponível em: <https://eco-
nomia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/09/27/pandemia-tira-r-
-12-bilhoes-em-investimentos.htm>. Acessado em 29.06.2021.

14 Disponível em: <https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/
rankings/world-competitiveness/>. Acessado em 30.06.2021.
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2031,15 cujo cenário, otimista, é de 1,8% do PIB, e o extremamente 
otimista, de 2,9%.

 

Figura 2 – Recorte do Dec. 10.531/20, Anexo, Parte I, Cenários Macroeco-
nômicos.

Essa dura conjuntura foi dos principais motivadores à criação da 
Comissão Externa para Acompanhar as Obras Lastreadas com Recur-
sos do Orçamento Geral da União em Andamento no País, a qual re-
dundou na publicação Obras Paradas: entrave para o desenvolvimento 
do Brasil,16 além da própria criação da atual Comissão Externa Sobre 
Obras Inacabadas no País (CEXOBRAS) em junho de 2019. Provi-
dências de tal envergadura a nível nacional são as evidências cabais das 
proporções que o problema alcançou. 

Para além dos esforços no âmbito do Poder Legislativo, atores 
como o Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Nacional da 
Justiça (CNJ), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), Instituto Brasileiro de Auditoria 
de Obras Públicas (IBRAOP), Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas (ATRICON), Confederação Nacional dos Municípios 

15 Decreto Nº 10.531/20 – Institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o 
Brasil no período de 2020 a 2031.

16 SILVA, Zé. Obras paradas: entrave para o desenvolvimento do Brasil / Zé Silva. – 
Brasília: Ed. do autor, 2019.
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(CNM), entre outros, apresentaram variadas contribuições na busca 
de soluções para o cenário. Porém, na prática, não há exemplos de 
iniciativas que tenham sido capazes de produzir avanços significativos.

Diante de tal criticidade o problema das obras inacabadas foi 
tema da 8ª Reunião do Comitê Interministerial de Governança em 
28 de agosto de 2019.17 À oportunidade, várias incumbências foram 
endereçadas ao Grupo de Trabalho para Investimentos em Infraestru-
tura, a exemplo de estudo de alternativas para o enfrentamento das 
obras paralisadas e da formatação de incentivos à conclusão e opera-
ção desses empreendimentos.18 Todavia, a exemplo dos esforços dos 
demais atores sobre citados, a diligência do Executivo não revelou 
qualquer efeito prático.

Ao fim, quaisquer que sejam as iniciativas das autoridades brasi-
leiras em busca de soluções capazes de superar O Labirinto das Obras 
Públicas, poucas, ou melhor dizendo, nenhuma terá efetividade se a 
causa embrionária não for imediata e adequadamente enfrentada. Tra-
ta-se do fenômeno da infantilização da gestão pública.

1.1 A formação do labirinto e as origens do  
 desarranjo

Instigante o fato de a engenharia brasileira ter criado e produzido 
obras que são verdadeiras maravilhas do intelecto humano, a exem-
plo da ferrovia Curitiba-Paranaguá, das usinas hidrelétricas às mais 
diversas, da ponte Hercílio luz, túneis variados, portos, aeroportos, 
arranha-céus, além de inúmeras conquistas junto à natureza, mas, si-
multaneamente, essa mesma engenharia se encontra às voltas com um 

17 Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/co-
mite-interministerial-de-governanca/ata-da-8a-reuniao-do-comite-intermi-
nisterial-de-governanca>. Acessado em 30.06.2021.

18 Outras incumbências foram a revisão de normativos para desburocratização 
das transferências voluntárias e formatação de incentivos à entrega de obras.
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verdadeiro cemitério de obras inacabadas. Isso sem contar problemas 
outros das mais variadas ordens. Atrasos de cronograma, alterações de 
projetos falhos, erros de orçamento, baixa qualidade de execução, en-
tre outras, são mazelas que frequentemente afetam o cotidiano das 
obras públicas.

A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: como foi possível 
um país que dispõe de uma engenharia reconhecidamente de ponta, 
estar completamente submerso em um labirinto para o qual não vis-
lumbra saída?

1.1.1 Dos reflexos do sistema político-administrativo

Em novembro de 2019 o governo federal apresentou a Proposta de 
Emenda Constitucional (EC) Nº 188 de 2019. Entre os diversos tó-
picos, trouxe a possibilidade da extinção de municípios com popu-
lações inferiores a 5.000 habitantes que não atenderem requisitos de 
sustentabilidade financeira até o ano de 2023. Aparentemente, o efeito 
pretendido pela EC seria corrigir os efeitos deletérios da explosão 
emancipacionista que entre os anos de 1988 e 2001 adicionou 1.181 
municípios à Federação.19

Evidentemente, a proposta é polêmica e foi imediatamente alvo 
de fortes críticas, incluindo nota pública por parte da Confederação 
Nacional dos Municípios. Em síntese, a CNM informa que a medida 

19 Sobre o tema, Cristina Thedim Brandt anota que: “A explosão de emancipa-
ções de micro e pequenas municipalidades, baseada em estímulos equivocados, 
principalmente decorrentes dos critérios de distribuição do FPM, contribuiu 
para agravar as distorções na partilha dessas transferências. Esses pequenos 
municípios, cuja emancipação foi em boa parte motivada por interesses po-
líticos locais, não conseguem gerar receitas próprias para atenderem suas po-
pulações e passam a depender fortemente de transferências. Por seu tamanho, 
geram deseconomias de escala e ineficiência ao incorrerem em custos adminis-
trativos desproporcionais às suas populações.” BRANDT. Cristina T. A criação 
de municípios após a Constituição de 1988: o impacto sobre a repartição do FPM 
e a Emenda Constitucional nº 15, de 1996. Revista de Informação Legislativa. 
Brasília a. 47 n. 187 jul./set. 2010. Pg. 74.
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impõe critérios de extinção absolutamente distorcidos,20 além de al-
cançar 1.217 localidades que representam aproximadamente 22% do 
total dos municípios brasileiros. Portanto, a medida nasceu polêmica 
e com alto custo político, para além de ser questão demasiada exten-
sa em virtude dos múltiplos aspectos e interesses difusos que a per-
meiam. Cabe focar na pulverização de recursos relacionados às obras 
públicas, direta ou indiretamente.

Conforme anotado, no ano de 1995 o Senado Federal demons-
trou preocupação com o número de obras públicas paralisadas, quanti-
dade que em dezembro daquele ano alcançava 2.214 empreendimen-
tos. Não há dúvidas que tal cenário era sintoma que bem retratava a 
real capacidade de gestão dos entes subnacionais, especialmente os 
de pequeno porte. Não por coincidência, no ano seguinte tem-se o 
advento da EC Nº 15/96, providência que dificultou fortemente as 
dinâmicas de emancipação, e que de fato conduziu à estabilidade no 
quantitativo de municípios. Então, seria de se esperar que ao longo 
dos anos a capacidade gerencial dos pequenos municípios evoluísse, 
aprimorando todas as esferas de sua competência. Todavia, o represa-
mento na proliferação descontrolada de novos entes federativos parece 
estar distante de surtir o efeito desejado, inferência que pode, em par-
te, ser extraída do aumento vertiginoso de obras públicas inacabadas. 
Portanto, a quantidade de obras paralisadas não deriva, exclusivamen-
te, do crescimento desordenado no número de municípios ocorrido 
na década de 1990. Há que existir outras relações de causa-efeito.

O já mencionado Acórdão Nº 1079/19 do Plenário do TCU é 
resultado do levantamento produzido pelo seu corpo técnico em es-
forço conjunto com demais instituições de controle externo do país. 

20 A CNM argumenta que: “[...] há equívoco em relação à definição de arreca-
dação própria, reduzindo-a aos tributos arrecadados diretamente pelos Muni-
cípios. Desconsideram-se, portanto, as transferências constitucionais previstas 
pela Constituição Federal que são arrecadadas pela União e pelos Estados, mas 
se inserem no conceito de pacto federativo e pertencem aos Municípios e à 
população local, [...]”. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/comunicacao/
noticias/nota-sobre-a-proposta-do-governo-federal-de-extincao-de-munici-
pios>. Acessado em 30.06.2020.
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Critérios, análises e conclusões foram detalhadamente expostos no 
respectivo Relatório de Auditoria que embasou a decisão colegiada. 
Dentre as valiosas informações constantes em referido relatório, des-
taque para o impressionante trabalho de tabulação de quase 39.000 
obras analisadas. O nível de detalhamento permite o tratamento dos 
dados tabulados, sendo possível classificar as obras inacabadas a partir 
de parâmetros diversos. A tabela a seguir ilustra o critério financeiro:

Classificação R$ Total Nº Obras % Inc. R$ Mediana

Acima de R$ 1bi 80.743.369.436,92 16 0,12% 1.848.640.000,00

Grande Vulto 29.912.577.420,07 149 1,08% 152.876.591,00

Concorrência 25.216.595.712,47 1513 10,96% 9.687.848,29

Tomada de Preços 7.044.666.789,79 8014 58,03% 606.964,97

Convite 962.423.702,64 4119 29,82% 250.000,00

Totais 143.879.633.061,89 13811 100,00%

Figura 3 – Classificação das obras inacabadas por critério financeiro.

Da leitura do quadro acima é possível verificar que aproxima-
damente 8.000 obras paralisadas estão enquadradas como tomada de 
preços, possuindo um valor mediano de contratação de aproxima-
damente R$ 606.000,00. Igualmente relevante a incidência percen-
tual da modalidade convite. Essas duas modalidades somadas alcançam 
mais de 12.000 obras inacabadas e correspondem a 87,85% do total.21 

É bem verdade que o volume financeiro abocanhado pela moda-
lidade concorrência é significativamente maior e merecedor da devida 
atenção. Todavia, de maior interesse é a revelação do perfil das em-
presas contratadas que atuam no astronômico número de empreendi-
mentos paralisados. Isso porque a gestão do projeto para a implantação 

21 Nota do autor: a classificação seguiu os critérios do Dec. Nº 9.412/2018 para 
convite, tomada de preços e concorrência, bem como da Lei Nº 8.666/93 para 
obras de grande vulto (dividida entre acima/abaixo de R$ 1 bilhão). O número 
de 13.811 obras paralisadas é diferente dos 14.403 apurados pelo TCU em virtu-
de da tabulação feita pelo órgão de controle considerar contratos de aquisição, 
incorreção saneada pela presente análise.
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de uma ferrovia é deveras distinta da estratégia de execução à amplia-
ção de um posto de saúde. A razão reside no fato de que um empreen-
dimento que alcançará a casa dos bilhões de reais terá incidência de 
variáveis significativamente distinta daqueles objetos que consumirão 
quantias que não passam do milhão de reais, a exemplo das exigências 
de habilitação, dos licenciamentos, das dinâmicas de desembolso, dos 
conflitos judiciais, dos riscos, entre outros.

Em outras palavras, as variáveis incidentes nos empreendimentos 
de maior porte são bem distintas daquelas que influenciam obras de 
pequeno porte, daí a valiosa importância das revelações perpetuadas 
pelo critério financeiro. Com base na tabela anterior, de se notar que 
as obras paralisadas enquadradas na modalidade concorrência possuem 
mediana de valor de contratação acima dos R$ 9 milhões, quase 16 
vezes à mediana da modalidade tomada de preços. Tal constatação 
implica em assumir que empresas mais estruturadas se interessarão e 
executarão obras de maior porte, enquanto as obras de menor porte 
ficarão a cargo das empresas menos estruturadas.

Não obstante a obviedade da constatação, fato é que o maior 
percentual de obras paralisadas recai justamente nas empresas menos 
robustas financeiramente, menos experientes tecnicamente e cuja 
contratação teve menor grau de exigência. Por corolário, se os execu-
tores estão menos preparados ao desafio, quaisquer imprevistos, erros, 
falhas e/ou omissões, tendem a produzir um impacto muito maior no 
desenvolvimento dos contratos, não raras vezes, a consequência é fatal.

Essa verdade é reforçada por estudo técnico produzido em ju-
nho de 2018 pela CNM,22 o qual permite análise quanto ao porte 
dos municípios23 que mais são afetados pela paralisação das obras de 

22 Estudos Técnicos/CNM – junho de 2018. Disponível em (acessado em 
01.07.2021): <https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Obras%20paralisadas_
revisado.pdf>.

23 A classificação segue os critérios do IBGE. Os números referem-se ao ano de 
2018, tendo como fonte a Caixa Econômica Federal.


