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Contextualização
 Apesar de o Workshop ter como foco central o tema CIE, é importante reforçar que

parte significativa das políticas públicas do ME são concretizadas por meio de
transferências voluntárias, principalmente convênios e contratos de repasse.

 Nesse sentido, é fundamental o papel dos convenentes/compromissários para o
sucesso das políticas públicas do ME, em especial para possibilitar à sociedade a
disponibilização de equipamentos esportivos:

de qualidade
concluídos 
dentro do 

prazo

com custos 
compatíveis 

com os sistemas 
referenciais
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Atuação da CGU nos Municípios – FEF 

Antecedentes:

O Programa de Fiscalização de Municípios, com base em sorteios públicos, foi criado em
2003 pela CGU e adotado pelo Governo Federal como uma importante e inovadora
ferramenta que buscava aumentar a transparência e melhorar a gestão no âmbito da
administração pública brasileira, com vistas, em última instância, a reduzir a corrupção e
o mau uso dos recursos públicos.

- 1° Sorteio em 03/04/2003
- 40º Sorteio em 02/02/2015



Atuação da CGU nos Municípios – FEF 
Atuação em todo o território nacional



Atuação da CGU nos Municípios – FEF 
Atualmente:

O Programa de Fiscalização em Entes Federativos faz parte do aprimoramento dos instrumentos e processos de
trabalho do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Desde agosto de 2015, um novo
método de controle está sendo aplicado na avaliação dos recursos públicos federais repassados a estados,
municípios e Distrito Federal.

A iniciativa incorporou o antigo Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos, sendo que, agora, o FEF possui
três formas de seleção de entes: Censo, Matriz de Vulnerabilidade e Sorteios. Nesse contexto, já foram
fiscalizados 2.314 municípios brasileiros desde 2003, englobando recursos públicos federais superiores ao
montante de R$ 26,5 bilhões.

Quando é utilizado o Censo, a fiscalização verifica a regularidade da aplicação dos recursos em todos os entes da
amostragem. Já a Matriz agrega inteligência da informação, por meio da análise de indicadores, para identificar
vulnerabilidades (situações locais críticas) e selecionar de forma analítica os entes a serem fiscalizados em
determinada região. A metodologia de Sorteios permanece aleatória, ao incorporar as ações do antigo Programa de
Fiscalização por Sorteios Públicos.



Atuação da CGU nos Municípios – FEF 

O 1º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos foi lançado em
agosto de 2015 e avaliou a aplicação de recursos federais de 45 municípios,
selecionados a partir do critério de Matriz de Vulnerabilidade.

Essa metodologia permitiu à CGU identificar potenciais fragilidades na aplicação
dos recursos públicos federais repassados a estados, municípios e Distrito
Federal. Cada ente federativo recebeu uma nota, a partir de indicadores
agrupados em quatro dimensões: desenvolvimento econômico-social;
materialidade; transparência; e controle. A escolha dos temas a serem fiscalizados
nos entes federativos considera a pontuação obtida em cada indicador.



Atuação da CGU nos Municípios – FEF 

No 2º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos, foi verificada a
regularidade da aplicação dos recursos públicos federais descentralizados a todos
os 26 governos estaduais e ao Distrito Federal.

A definição do escopo foi feita a partir de critérios de relevância, criticidade e de
materialidade dos programas de governo. Três ações foram fiscalizadas
obrigatoriamente em todos os entes: Incentivo Financeiro para Vigilância em
Saúde - Com Foco no Combate ao Mosquito Aedes aegypti; Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae); e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar (Pnate).



Atuação da CGU nos Municípios – FEF 

No 3º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos, foi verificada a
regularidade da aplicação dos recursos públicos federais em 70 municípios,
selecionados aleatoriamente a partir de sorteio eletrônico.

A definição do escopo foi feita a partir de critérios de relevância, criticidade e de
materialidade dos programas de governo. Três ações foram fiscalizadas
obrigatoriamente em todos os entes: Incentivo Financeiro para Vigilância em
Saúde - Com Foco no Combate ao Mosquito Aedes aegypti; Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae); e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar (Pnate).



Atuação da CGU nos Municípios – FEF 

O 4º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos foi realizado em
2017 e avaliou a aplicação de recursos federais de 94 municípios, selecionados a
partir do critério de Matriz de Vulnerabilidade, análise de risco desenvolvida pelo
órgão CGU. Ela é composta por um grupo de 85 indicadores que geram uma
espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na aplicação
dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância; e
criticidade.

No total, foram analisados R$ 4,6 bilhões de recursos transferidos pela União, no
período de janeiro de 2014 a março de 2016, para a execução de políticas
públicas, em especial nas áreas de educação e saúde.



Sumário

1) Contextualização
2) Atuação da CGU nos Municípios – FEF
3) Atuação do TCU nos Municípios
4) Considerações gerais sobre obras públicas
5) Principais tipologias de problemas observados pela CGU em obras de edificação
6) Necessidade de atenção com as obras paralisadas
7) Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em obras



Atuação do TCU nos Municípios
FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (CF, art. 71)

CONTROLE EXTERNO

O Tribunal de Contas da União (TCU), apesar de não julgar as contas anualmente prestadas
pelos Municípios, tem competência para fiscalizar os recursos federais transferidos aos
municípios, especialmente por meio de convênios.

A competência para a apreciação das contas dos convênios, acordos e ajustes fica a cargo do
órgão repassador dos recursos (Ministérios ou outro órgão federal).

Haverá a atuação do TCU na fiscalização de gastos de prefeituras, quando houver denúncia
envolvendo recursos federais ou quando for instaurado processo de Tomada de Contas
Especial pelo órgão repassador.
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Considerações gerais sobre obras públicas
RECORTE

- Oportunidades de melhoria identificadas pela atuação da CGU
- Contribuições aos gestores visando à entrega de políticas públicas eficazes e de
qualidade ao cidadão

IMPORTANTE FRISAR

Obra não é um fim 
em si mesmo

Toda obra é parte 
de uma política 

pública

Mesmo as políticas de
infraestrutura não se
resumem apenas a
obra



Considerações gerais sobre obras públicas

RESULTADO PRÁTICO

- Avaliações da CGU demonstram que muitas obras concluídas não têm efetividade

- Não são raros os exemplos de escolas, creches ou hospitais que não estão operando
mesmo após concluídos, seja pela ausência de professores e médicos, seja pela
indisponibilidade de equipamentos, seja por ambos.



Considerações gerais sobre obras públicas

Necessidade
de adequada
formalização
documental



Considerações gerais sobre obras públicas
DOIS BLOCOS DE TEMAS CENTRAIS 

Permeiam tanto os problemas como as soluções possíveis para o aperfeiçoamento e
consecução de obras concluídas de acordo com suas premissas originais.

PLANEJAMENTO/ PROJETO ACOMPANHAMENTO/ 
FISCALIZAÇÃO

OBRA

OK OK OK

OK X X

X OK X

X X X



Considerações gerais sobre obras públicas
PRIMEIRO BLOCO: PLANEJAMENTO/PROJETO

- Levantar discussões e reflexões sobre a necessidade de atualizar e ampliar abordagens

- Tanto a literatura especializada em engenharia quanto a prática histórica vivenciada
pela CGU em suas fiscalizações e auditorias demonstram que:



Considerações gerais sobre obras públicas

PRIMEIRO BLOCO: PLANEJAMENTO/PROJETO

- Em que pese louváveis iniciativas individualizadas, impera, como regra, a desarticulação
entre políticas setoriais e seus respectivos planos e programas com o planejamento
consignado nos instrumentos de nosso ciclo orçamentário (PPAs, LDOs e LOAs).

- Os planos necessitam de revisão periódica, em prazo não superior a 4 anos,
anteriormente à elaboração do PPA, e de avaliação anual com base em indicadores de
monitoramento, de resultado e de impacto previstos no próprio Plano.



Considerações gerais sobre obras públicas

PRIMEIRO BLOCO: PLANEJAMENTO/PROJETO

- Aspecto conceitual – a elaboração de um projeto envolve a sequenciação de fases e que as
mesmas guardam correspondência lógica entre si.

I. Programa de Necessidades

II. Estudos Preliminares (EVTEA)

III. Anteprojeto

IV. Projeto Básico

V. Projeto Executivo

VI. Projeto “As built”

6 Fases de um 
Projeto



Considerações gerais sobre obras públicas
PRIMEIRO BLOCO: PLANEJAMENTO/PROJETO

- Atribuir somente ao projeto básico o ônus pelo insucesso é um erro de
diagnóstico, visto que suas deficiências e inconsistências são originadas nas
fases anteriores.

- Especificamente para os empreendimentos realizados via contratos de repasse
– fragilidades nos critérios que constituem a metodologia de seleção.

- As pastas transferidoras de recursos OGU, especialmente os da rubrica PAC,
alocam significativas quantias no financiamento de empreendimentos cujos
projetos são inaptos.



Considerações gerais sobre obras públicas
SEGUNDO BLOCO: ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO

- A falta de um sistema integrado de acompanhamento centralizado de informações sobre todas
as obras de engenharia e serviços custeados com o orçamento do governo federal.

- Reunião de um conjunto de informações necessárias ao acompanhamento de cada obra,
proporcionando um instrumento de gestão e controle da administração pública.

- Sistema se constitui em uma ferramenta de promoção e incremento da transparência e
consequente controle social.

- Externalidade positiva para a Integridade da Administração - mecanismo indutor para
que os gestores ajam com responsabilidade.



Considerações gerais sobre obras públicas

SEGUNDO BLOCO: ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO

- O efetivo acompanhamento e fiscalização da execução das obras, visando
evitar atrasos (desvios de agenda) e assim mitigar o risco de
paralisações e abandonos, deverá estar intrinsicamente atrelado à
utilização de:

Metodologias e softwares de 
gerenciamento de projetos

Cumprimento de rígidas
programações mensais de 

vistorias in loco pelos fiscais



Considerações gerais sobre obras públicas

CONCLUSÃO

- O somatório dessas inconsistências apresentadas levam ao resultado de
insucesso das obras (paralisação).

- Alerta: na engenharia não há soluções de prateleira e a história demonstra
que não logrou êxito a ampliação/generalização de soluções específicas para
determinadas tipologias de obras, cito o PAC e a contratação integrada.
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Principais tipologias de problemas observados 
pela CGU em obras de edificação

A seguir são apresentadas algumas de várias tipologias de irregularidades
identificadas em fiscalizações de obras e serviços de engenharia apontadas
pela CGU. 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.



Principais tipologias de problemas observados pela CGU 
em obras de edificação

Esporte

Objeto: Construção do Complexo Esportivo Praça da Juventude

Achado: Instauração de Tomada de Contas Especial devido à não execução total do objeto pactuado.

OS: 201602256;
Datas das fotos: 10/08/2016;

Local:  Luzilândia/PI



Principais tipologias de problemas observados pela CGU em 
obras de edificação

Esporte

Objeto: Construção de vila olímpica

Achado: Falta de efetividade na aplicação dos recursos empregados na construção da Vila Olímpica, haja vista que a obra foi
iniciada há 5 anos e ainda não foi acabada, encontrando-se paralisada.

OS: 201700657;
Datas das fotos: 30/03/2017;

Local: Cachoeiro de Itapemirim/ES 



Principais tipologias de problemas observados pela CGU em 
obras de edificação

Esporte

Objeto: Construção de Praça da Juventude

Achados: 1) não atingimento dos objetivos do Programa Esporte e Lazer na Cidade; 2) obras executadas em desacordo com as especificações
técnicas; 3) existência de superfaturamento por falta de qualidade e quantidade na execução das obras; 4) o projeto básico, a contratação, o
acompanhamento e o recebimento para a construção da Praça da Juventude não obedeceram às formalidades legais; 5) obra com atraso
aproximado de 18% sem considerar os termos de dilações de prazo.

OS: 201701390;
Datas das fotos: jul/2017;

Local: Tabatinga/AM



Principais tipologias de problemas observados pela CGU em 
obras de edificação

Esporte

Objeto: Construção de Praça da Juventude

Achados: 1) Ausência de aplicação de sanção prevista em contrato e edital, em decorrência da rescisão contratual unilateral motivada pelo
abandono da obra; 2) Simulação de procedimento licitatório para formalizar a contratação de serviço que, de fato, já havia sido realizado; 3) Obra
abandonada, necessitando de recuperação em serviços já executados e pagos; 4) Deficiência na atuação da fiscalização; 5) Perfil de estrutura
metálica da quadra coberta possui dimensões inferiores às previstas em projeto.

OS: 201701830;
Datas das fotos: 31/08/2017;

Local: Tobias Barreto/SE



Principais tipologias de problemas observados pela CGU em 
obras de edificação

Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo nº 78
(Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte)

https://auditoria.cgu.gov.br/download/10538.pdf

ATENÇÃO !!

Revisão de todos os planos de gestão elaborados pelos compromissários cujos
termos de compromisso estejam vigentes, identificando se existem definições
claras de público-alvo a ser alcançado, de atividades a serem desenvolvidas e
de responsabilidade pelo financiamento da manutenção do espaço esportivo
e das atividades a serem desenvolvidas pelo ente compromissário, com validação e
ratificação formal desses planos junto aos compromissários.

https://auditoria.cgu.gov.br/download/10538.pdf
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Necessidade de atenção com as obras paralisadas
 Auditoria da CGU avaliou o grau de sucesso das ações coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento da

Infraestrutura do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – SDI/MPDG para retomada de obras
paralisadas prevista na Portaria MPDG nº 348, de 14/11/2016.

 O tema “obras paralisadas” é um dos mais recorrentes na gestão pública e muitos esforços já foram
empenhados na tentativa de mapear o problema, descobrir suas causas e propor soluções, mas o quadro ainda
persiste. É sabido que na quantificação do potencial prejuízo que uma obra paralisada acarreta aos cofres
públicos, considera-se o montante de recursos repassados, os custos relacionados ao desgaste e manutenção
das obras, o comprometimento dos serviços já executados e o prejuízo ocasionado pela privação dos benefícios
assistenciais que o empreendimento viria gerar.

 No Brasil, o número de obras financiadas com recursos federais que se encontram paralisadas é bastante
elevado. Somente o Sistema de Acompanhamento de Programas e Fomento da Caixa Econômica Federal – SIAPF
aponta a existência de aproximadamente 10 mil contratos de repasse com o “status” de paralisação (junho
2017).



Necessidade de atenção com as obras paralisadas

 Auditoria da CGU avaliou o grau de sucesso das ações coordenadas pela Secretaria de
Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão –
SDI/MPDG para retomada de obras paralisadas prevista na Portaria MPDG nº 348, de 14/11/2016.

 Tal Portaria trouxe diretrizes para a retomada de obras paralisadas com valor de investimento
inferior a R$ 10 milhões, integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e cuja
execução se encontrava paralisada em 30 de junho de 2016, estabelecendo como prazo máximo para
retomada das obras o dia 30 de junho de 2017.

 Em que pese o texto da Portaria implicar o universo de 2.649 obras, a SDI/MPDG considerou nos
balanços realizados apenas as obras com valor a partir de R$ 500 mil (1.600 obras).



Necessidade de atenção com as obras paralisadas

Fonte: Relatório nº 201701947 CGU. Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/10479.pdf



Necessidade de atenção com as obras paralisadas

Fonte: Relatório nº 201701947 CGU. Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/10479.pdf



Necessidade de atenção com as obras paralisadas

Fonte: Relatório nº 201701947 CGU. Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/10479.pdf  

Consulta ao Sistema de
Acompanhamento de Programas e
Fomento (SIAPF), utilizado pela
CAIXA como ferramenta de auxílio
ao gerenciamento de contratos de
repasse nos quais atua como
mandataria da União, apontou a
existência de aproximadamente um
total de 10 mil obras paralisadas
(dados de junho 2017). O valor de
investimento desses contratos
alcança montante próximo a R$ 26
bilhões. Vale lembrar que as 1,6 mil
obras enquadradas no esforço de
retomada correspondem a apenas
13% desse universo – R$ 3,5
bilhões



Necessidade de atenção com as obras paralisadas

Fonte: Relatório nº 201701947 CGU. Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/10479.pdf 



Necessidade de atenção com as obras paralisadas
 Auditoria operacional com o objetivo de avaliar o Sistema de Obras do Governo Federal (Acórdão nº 2451/2017 - Plenário)

Determinações:

 à Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SE/MP) que apresente ao TCU um
cronograma para a implantação do Cadastro Geral de Obras do Governo Federal, incluindo as etapas, ações
correspondentes, prazo e responsáveis por cada demanda, sem prejuízo de informar aos responsáveis que a falta de adoção de
providências para garantir a criação do referido cadastro poderá ensejar a aplicação de penalidades;

à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que:

 monitore a determinação referente à implementação do Cadastro Geral de Obras custeadas com recursos federais;

 inclua no próximo plano de fiscalização de obras públicas (Fiscobras 2018) a realização de auditoria no Ministério do
Planejamento com o objetivo de elaborar um amplo diagnóstico sobre as obras inacabadas no país financiadas com
recursos da União, cujos resultados do referido trabalho deverão contemplar no mínimo: relação de obras paralisadas há
mais de um ano custeadas com recursos federais; motivos elencados pelos gestores de obras públicas para a paralisação
dos empreendimentos listados; data em que o empreendimento recebeu recursos pela última vez; percentual de execução
física e financeira dos contratos de execução das obras.
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Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

A seguir são apresentadas as principais irregularidades nas auditorias de
obras e serviços de engenharia apontadas pelo Tribunal de Contas da União.
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.



Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

Irregularidades concernentes 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;



Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

Irregularidades concernentes ao procedimento licitatório (cont.)

 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;



Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

Irregularidades concernentes ao procedimento licitatório (cont.)

 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.



Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

Irregularidades concernentes ao contrato

 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);



Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

Irregularidades concernentes ao contrato (cont.)

 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.



Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

Irregularidades concernentes 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.



Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

Irregularidades concernentes às medições e aos 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.



Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

Irregularidades concernentes 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;



Principais tipologias de problemas observados pelo TCU em 
obras

Irregularidades concernentes ao recebimento da obra (cont.)

 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”.



OBRIGADO
Brasília, 05 de Julho de 2018
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