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Relatório Técnico nº 01/2013 
Ref.: Plano Anual de Auditoria – PAA 2013 
Assunto:   Auditoria Conjunta Efetuada entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre – TJ/AC, na área de obras de construção de imóveis. 
 
 
 
 
 
 

Exmo Senhor Presidente, 
 
 
 

Em atenção ao cronograma de auditorias conjuntas enviado pelo Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ, através do ofício nº. 12/2012 - SCI/PRESI/CNJ, de 10/12/2012 e disposto no Plano Anual de Auditoria – PAA 
2013, apresentamos o Relatório de Auditoria, na área de obras de construção de imóveis, analisando o período de 
janeiro de 2011 a dezembro de 2012, tudo em consonância com os dispositivos legais e seguindo o PAA, 
aprovado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos termos da Resolução nº. 159/2011 desta Corte, que regulamenta o Controle Interno das atividades 
administrativas do Poder Judiciário do Estado do Acre, foi proposta a auditoria conjunta com o Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ, de natureza operacional, através do ofício nº. 12/2012 - SCI/PRESI/CNJ, de 10/12/2012, na área 
de obras de construção de imóveis. 

Iniciando os trabalhos, faz-se necessário conceituar “obra pública”, que consoante dispõe a Lei nº. 
8.666/93, em seu artigo 6º, I é “toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta”. 

Modernamente, a auditoria na área de obras de construção de imóveis, faz-se necessária e 
extremamente importante nas diversas organizações, tornando-se, cada vez mais frequente, o seu estudo e a sua 
aplicabilidade, a fim de satisfazer seus objetivos estratégicos, comprometimento social e para satisfazer as 
necessidades do negócio em que atuam. 

Para se conseguir êxito em suas contratações, a Administração Pública deve se pautar, primeiramente, 
em um bom planejamento, sendo que, as fases posteriores se apresentarão como uma mera consequência deste 
planejamento pensado anteriormente. 

Na área da construção civil, o melhor resultado, ainda depende de um bom planejamento. Planejar uma 
obra ou empreendimento significa definir o que fazer, quando fazer, como fazer, onde fazer, a que custo se espera 
fazer, definindo ainda seus mecanismos de controle. 

Cada uma das fases de execução de uma obra deverá ser adequadamente estudada, planejada e 
subdividida de forma a cumprir, não somente os aspectos legais e formais, mas, acima de tudo, resultar em uma 
obra de boa qualidade, segura, adequada à finalidade a que se destina e a um preço justo. 

O trabalho foi desenvolvido na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no período de abril a 
maio de 2013 e os exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao serviço público e 
aos processos na área de obras de construção de imóveis. 

O objetivo foi emitir opinião acerca do desempenho da área auditada, através da análise dos processos, 
referentes às obras públicas, voltadas para a construção de imóveis e seus respectivos contratos, firmados entre 
esta corte de justiça e as empresas contratadas, gerando informações que facilitem a tomada de decisão dos 
responsáveis pela supervisão/monitoramento ou pela iniciativa de ações corretivas, visando solucionar problemas 
ou preveni-los, evitando demandas desnecessárias e infrações administrativas. 

Em relação ao método ou extensão de nossos trabalhos, vale ressaltar que nenhuma restrição foi-nos 
imposta. Os procedimentos para execução dos exames de auditoria foram aplicados de acordo com a natureza e 
atividade da unidade auditada e abrangeram suas áreas de atuação. 

Assim sendo, o CNJ, para efeito de padronização, definiu as questões de auditoria a serem examinadas 
por todos os Tribunais de Justiça participantes da auditoria conjunta, conforme abaixo: 
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1) quantas obras de construção de imóveis estão em execução e qual o percentual 
por grupo em relação ao total de obras (art. 3º da Resolução CNJ nº 114/2013) e se 
as do Grupo 3 foram levadas ao conhecimento do CNJ (art. 6º da Resolução CNJ nº 
114/2010). 
2) se o tribunal ou conselho elaborou plano de obras de construção de imóveis, se 
cada uma tem o indicador de prioridade (art. 2º da Resolução CNJ nº 114/2010) e se o 
plano de obras foi aprovado pelo Pleno ou por Corte Especial do Tribunal (art. 4º da 
Resolução CNJ nº 114/2010). 
3) se a(s) obra(s) tem prazo de execução superior a um exercício e se foi (foram) 
prevista(s) no PPA. 
4) se cada uma das obras está prevista no Programa de Trabalho. 
5) se havia previsão orçamentária suficiente para arcar com a execução financeira 
da(s) obra(s) no ano em que se realizaram a licitação e a contratação. 
6) se no orçamento constou previsão orçamentária suficiente para arcar com a 
execução financeira da(s) obra(s) neste exercício. 
7) se a previsão orçamentária deste exercício coincide com o cronograma físico-
financeiro do contrato. 
8) se o tribunal ou conselho realizou estudos de impacto ambiental (EIA) da(s) obra(s) 
e elaborou os respectivos relatórios de impacto ambiental (RIMA) ou, em caso 
negativo, informar os motivos da não realização dos referidos estudos e a não 
elaboração dos citados relatórios (Res. CONAMA nº 1/1986). 
9) se o tribunal ou conselho obteve a licença de instalação antes do início da 
execução da obra de construção, se o Projeto Executivo contempla todas as medidas 
mitigadoras exigidas pelo órgão ambiental e se estas estão sendo cumpridas ou, em 
caso negativo, informar os motivos da não obtenção da licença de instalação. 
10) se antes e durante a execução da obra de construção houve fiscalização dos 
órgãos ambientais. 
11) se o projeto básico da obra atende ao estabelecido no inciso IX do art. 6º e art. 
12º, todos da Lei nº 8.666/1993, e se consta no processo de contratação a ART de 
autoria do Projeto Básico, conforme previsão na alínea “b” do § 2º do art. 2º da 
Resolução CNJ nº 114/2010. 
12) se o Projeto Básico licitado foi alterado durante a execução do contrato e quem 
deu causa à alteração. 
13) em relação ao Projeto Executivo, conforme previsão na alínea “b” do § 2º do art. 
2º da Resolução CNJ nº 114/2010: 
a) se houve licitação para elaboração do Projeto Executivo; 
b) se ocorreu a licitação da obra sem o Projeto Executivo; 
c) se o Projeto Executivo foi desenvolvido durante a execução da obra; 
d) se o Projeto Executivo foi aprovado pela autoridade competente; 
e) se consta do processo a ART de autoria do Projeto Executivo; 
f) se o Projeto Executivo foi alterado durante a execução do contrato e quem deu 
causa à alteração. 
14) se a unidade de controle interno verificou, antes da realização da licitação para 
contratação de empresa responsável pela obra de construção de imóvel, se a obra a 
ser licitada atendia ao disposto nos arts. 30. e 31. da Resolução CNJ nº 114/2010. 
15) se o edital de licitação consignou a taxa de BDI na forma indicada no art. 15. da 
Resolução CNJ nº 114/2010?   Se não, favor indicar os motivos da não aplicação do 
referido BDI.  
16) se os pagamentos estão de acordo com os critérios de medição previstos no 
contrato ou projeto ou especificações/cadernos de medição. 



 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 

AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO 
 

4 
 

17) se no processo de pagamento consta alguma informação sobre constatação pela 
fiscalização de atrasos entre o Cronograma Físico da Obra e o efetivamente 
executado e se foram identificados possíveis atrasos e suas causas.  
(18) se a construção teve início com o “Alvará de Construção”, emitido pelo órgão 
municipal competente. 
(19) se anexos ao contrato e aos termos aditivos existem planilha de quantitativos e 
preços unitários, acompanhados das composições detalhadas de todos os custos 
unitários. 
(20) se a Administração ou fiscalização da(s) obra(s) promove avaliação dos custos 
da obra em formato “Curva ABC”. 
(21) se foram firmados termos aditivos de aumento de quantitativo de serviços já 
existentes e se foram aditados com base em valor existente na planilha orçamentária 
do contrato. 
(22) se foram firmados termos aditivos de inclusão de novo serviço e, caso afirmativo, 
de que forma foi fixado o valor do serviço acrescido. 
(23) se houve alterações contratuais, 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 (art. 23. da 
Resolução CNJ nº 114/2010). 
24) se antes de assinado o contrato foi feito comparativo entre os valores cotados na 
proposta comercial com os registrados na tabela SINAPI. 
(25) se o contrato firmado prevê a obrigação de a contratada absorver egressos do 
sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual 
não inferior a 2% (Parágrafo único do art. 8º da Resolução CNJ nº 114/2010). 
26) se os custos global de obras e serviços contratados foi igual ou menores que a 
mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI.   
27) se o tribunal ou conselho aprovou a regulamentação própria requerida no art. 32. 
da Resolução CNJ nº 114/2010. 
28) se o tribunal ou conselho aprovou a regulamentação própria para disciplinar a 
implantação do sistema de priorização de obras (art. 35. da Resolução CNJ nº 
114/2010). 

 
2. UNIDADES ENVOLVIDAS E RELACIONADAS ÀS OBRAS 

 Diretoria de Logística – DILOG 
 Diretoria de Gestão Estratégica – DIGES; 
 Diretoria de Finanças – DIFIN; 
 Gerencia de Engenharia e Instalações – GEINS; 
 Seção de Licitações e Contratos – SELIC. 

 
3. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS ATINENTES À MATÉRIA 

 Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 Resolução nº. 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
 Plano Plurianual – PPA; 
 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; e 
 Lei Orçamentária Anual – LOA. 
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4. ESCOPO DO TRABALHO  
A auditoria realizada na área de obras de construção de imóveis, em parceria com o Conselho Nacional 

Justiça - CNJ, tem por finalidade analisar dois processos de maior materialidade, executados nos anos de 2011 e 
2012, neste Tribunal de Justiça, a fim de verificar se o planejamento, a execução e o monitoramento das obras 
obedeceram fundamentalmente aos ditames impostos pela Resolução nº. 114/2010 do CNJ. 

Esta Auditoria em obras públicas de construção de imóveis tem como base inicial a Matriz de 
Planejamento, elaborada pelo CNJ, e nela estão compreendidas 28 (vinte e oito) questões de auditoria, 
responsáveis em subsidiar e direcionar o presente relatório.  

A análise será realizada no processo nº. 0002653-88.2011, cujo objeto se refere à construção da 
Cidade da Justiça – 1ª etapa e processo nº. 0000300-41.2012, cujo objeto se refere à reforma, ampliação e 
readequação de imóvel para instalação da Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul/AC.  

Os gastos com as obras de construção de imóveis, referentes aos dois processos auditados, atingiram 
a cifra de R$ 7.435.592,04 (sete milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e 
quatro centavos), sendo que no processo de nº. 0002653-88.2011 e no processo nº. 0000300-41.2012 foram 
gastos R$ 5.233.930,60 (cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentos e trinta reais e sessenta centavos) 
e R$ 2.201.661,44 (dois milhões, duzentos e um reais, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro 
centavos), respectivamente. 

TABELA 1 – CONTRATOS DE MAIOR MATERIALIDADE EXECUTADOS NOS ANOS DE 2011 e 2012. 
Nº DO PROCESSO Nº CONTRATO OBJETO VALOR INICIAL 

(R$) 
VALOR DO ADITIVO 

(R$) 
VALOR PAGO 

(R$) 

0002653-88.2011. 
8.01.0000 21/2012 Construção da Cidade da Justiça – 

1ª etapa R$ 9.871.229,60  
R$ 4.035.075,59* 

 
R$ 5.233.930,60 

0000300-41.2012. 
8.01.0000 59/2012 

Reforma, ampliação e readequação 
de imóvel para instalação da cidade 

da Justiça de Cruzeiro do Sul 
R$ 1.641.516,76 R$ 560.144,68 R$ 2.201.661,44 

*O valor de R$ 4.035.075,59, referente ao aditivo da Cidade da Justiça – 1ª etapa não chegou a ser empenhado. 

5. ANALISE 
 

5.1 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS EM EXECUÇÃO E PERCENTUAL POR GRUPO 

5.1.1 A presente auditoria em obras e serviços de engenharia, realizada por esta Corte de Justiça – 
TJ/AC em parceria com Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tem como finalidade analisar dois processos de 
maior materialidade, executados nos anos de 2011 e 2012. 

5.1.2 Neste período supracitado, foram iniciadas obras de construção de imóveis, dentre as quais 
destacamos, conforme o foco desta auditoria, as obras de “Construção da Cidade da Justiça – 1ª etapa, no ano de 
2011, processo nº. 0002653-88.2011, contrato nº. 21/2012 e a obra de “reforma, ampliação e readequação do 
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conjunto arquitetônico onde funcionava a Faculdade IEVAL para instalação das Unidades Administrativas e do 
Judiciário Acreano de Cruzeiro do Sul/AC”, no ano de 2012, processo nº. 0000300-41.2012, concorrência pública 
nº. 002/2012, contrato nº. 59/22012. 

5.1.3 Das duas obras de construção de imóveis citadas, apenas a que se refere à “reforma de imóvel 
para a instalação da cidade da justiça de Cruzeiro do Sul” foi concluída, tendo em vista que o seu objeto não se 
restringia somente à edificação, mas, em sua maior parte, à reforma e readequação do conjunto arquitetônico 
onde funcionava a Faculdade IEVAL para a instalação das unidades administrativas e judiciárias do Poder 
Judiciário Acreano, no Município de Cruzeiro do Sul/AC. 

5.1.4 A obra referente à construção da “Cidade da Justiça – 1ª etapa”, por sua vez, foi paralisada, haja 
vista o surgimento de alguns entraves, conforme se verá mais adiante, no tópico oportuno, no tocante à alteração 
qualitativa ocorrida no projeto básico. 

5.1.5 Já no que diz respeito ao exercício de 2013, o Tribunal de Justiça não deu início a nenhuma obra 
até o momento da análise. 

5.1.6 As duas obras citadas, referentes aos períodos de 2011 e 2012, estão inseridas no grupo nº. 3, de 
acordo com a classificação apresentada pela Resolução nº. 114/2010 do CNJ, em seu artigo 3º, I a III, in verbis: 
“Obras de grande porte. São aquelas cujo valor se enquadra no estabelecido no art. 23, I, c da Lei 8.666/93”, qual 
seja, acima de R$ 1.500,000, 00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

5.1.7 Vale enfatizar, ainda, que somente essas duas obras fazem parte do grupo nº. 3, todas as demais 
que foram realizadas, dentro do período auditado, enquadram-se nos grupos I e II. 

 
5.2 ELABORAÇÃO DO PLANO DE OBRAS, INDICADORES E APROVAÇÃO 

5.2.1 O Tribunal de Justiça do Estado do Acre elaborou um plano de obras de construção de imóveis, 
de acordo com o que dispõe o artigo 2º da Resolução nº. 114/2010 do CNJ: 

Art. 2º. Os tribunais elaborarão o plano de obras, a partir de seu programa de necessidades, 
de seu planejamento estratégico e das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 
atendendo a Resolução nº. 102, de 15 de dezembro de 2009. 
 

5.2.2 No plano de obras do TJ/AC estão inseridas três planilhas que dizem respeito: 
 1ª planilha - Quadro comparativo das estruturas físicas dos edifícios do Poder Judiciário do 

Estado do Acre por comarca;  
 2ª planilha - Quadro comparativo da ocupação funcional e tramitação de processos por 

comarca; 
 3ª planilha - Classificação das prioridades de investimento. 

 
5.2.3 As obras de reforma, ampliação e readequação no município de Cruzeiro do Sul/AC, bem como 

de construção da 1ª etapa da Cidade da Justiça de Rio Branco, apresentam como indicadores de prioridade, a 
seguinte ordem e pontuação: 
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Classificação das prioridades de investimento 

Classificação 

Ordem Pontos Edifício Comarca 
1º. 24,71 Juizados Cíveis Cruzeiro do Sul 
2º 13,69 Fórum Criminal Rio Branco 

 
5.2.4 O plano de obras do Poder Judiciário Acreano foi aprovado, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno 

Administrativo, na Ata da Sessão Extraordinária do dia 09/11/2011, consoante determina o artigo 4º da Resolução 
nº. 114/2010 do CNJ: 

Art. 4º. As obras, com a indicação do grau de prioridade e agrupadas pelo custo total, 
comporão o plano de obras do tribunal, o qual deverá ser aprovado pelo seu pleno ou corte 
especial, bem como suas atualizações ou alterações, quando necessárias. 
 

5.2.5 RECOMENDAÇÃO 
 

5.2.5.1 Recomenda-se ao setor competente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre 
que proceda as devidas adequações e atualizações à minuta do “plano de obras” 
existente, à Resolução nº. 114, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, como também o 
submeta à aprovação desta corte de Justiça, em um único documento formalmente 
elaborado. 
 

5.3 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PREVISÃO NO PPA 

5.3.1 O contrato nº. 21/2012, resultante do processo nº. 0002653-88.2011.8.01.0000, referente à 
Construção da Cidade da Justiça – 1ª etapa (fórum criminal) estipula em sua cláusula terceira: 

Cláusula 3ª. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado, à conveniência da Administração, caso ocorra algumas das hipóteses previstas 
no art. 57, § 1º e incisos da Lei 8.666/93.  
 
Parágrafo 1º. Os serviços deverão ser concluídos em, no máximo, 300 (trezentos) dias 
corridos, contados da data de assinatura da correspondente ordem de serviço. (grifo nosso). 
 

5.3.2 A ordem de serviço, na qual foi autorizado o início da execução dos serviços de construção da 
obra, ocorreu no dia 08 de março de 2012 (Documento presente nos autos). 

5.3.3 Vale enfatizar que, o citado contrato nº. 21/2012 foi rescindido amigavelmente, no dia 29 de 
janeiro de 2013, tendo em vista a inviabilidade de se firmar termo aditivo, devido ao elevado percentual de 
acréscimo que se fazia necessário para continuar a obra, qual seja, 72,19% (setenta e dois, vírgula dezenove por 
cento), limite este que ultrapassaria o permitido pela lei 8.666/93, de 25% (vinte e cinco por cento). 

5.3.4 Devida a sua previsão para vigorar em mais de um exercício financeiro, a obra de construção da 
1ª etapa da Cidade da Justiça está prevista no Plano Plurianual do Estado do Acre, quadriênio 2012 a 2015. 

5.3.5 Em relação ao processo nº. 0000300-41.2012, que se refere à reforma, construção e ampliação 
de imóvel para instalação da Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, insta mencionar que a cláusula quarta do 
contrato nº. 59/2012, assim dispõe sobre os prazos de entrega, recebimento e aceitação dos serviços: 
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§ 1º. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir da emissão 
da correspondente ordem de serviço, e deverá ser concluído em, no máximo, 120 (cento e 
vinte) dias corridos, contados da data de início dos trabalhos, devidamente atestada pela 
fiscalização. 
§ 2º. O contrato terá vigência de 300 (trezentos) dias corridos.  
 

5.3.6 A ordem de serviço, na qual foi autorizado o início da execução dos serviços de construção da 
obra, ocorreu no dia 29 de junho de 2012. 

5.3.7 Em virtude da inclusão de serviços adicionais, como também, em atenção à Resolução nº. 
27/2009 do CNJ fez-se necessário fazer aditivos ao contrato nº. 59/2012, ampliando-se, por três vezes, o prazo de 
conclusão da obra do município de Cruzeiro do Sul/AC, totalizando-se um total de três termos aditivos, sendo que, 
efetivamente, a data de “atesto da execução dos serviços” ocorreu na data de 01 de março de 2013. 

5.3.8 Como essa necessidade de se incluir novos serviços, alheios ao contrato originário, era 
imprevisível, o objeto deste contrato não foi previsto no nosso Plano Plurianual – PPA, exercício 2012-2015. 

 
5.4 PREVISÃO DAS OBRAS NOS PROGRAMAS DE TRABALHO E NOS ORÇAMENTOS 

5.4.1 Os instrumentos de planejamentos previstos na Constituição Federal de 1988 - PPA, LDO e LOA - 
foram definidos com uma base conceitual que conduzisse a Administração Pública para uma atuação mais 
gerencial, definindo problemas, prioridades e produtos (bens e serviços) a serem entregues.  A elaboração desses 
instrumentos é obrigatória e demanda um grande esforço de formulação e distribuição de atribuições e 
responsabilidades.  

5.4.2 Apesar de todo o esforço despendido pela Administração na disseminação e aperfeiçoamento dos 
instrumentos legais, seu impacto nas atividades das equipes de execução ainda não era satisfatório. Faltava um 
instrumento gerencial que levasse as prioridades a todos os níveis gerenciais, orientando a atuação das equipes e 
permitindo um detalhamento dos meios necessários à execução. A falta deste instrumento tornava a programação 
orçamentária um exercício de adivinhação dos meios necessários para se atingir as metas; já na execução, a 
programação orçamentária funcionava como contas bancárias, utilizadas para atender qualquer demanda que 
surgisse. 

5.4.3 Foi nesse contexto que se faz necessário a implementação de um “Plano de Trabalho” que 
consiste em um instrumento com descrições detalhadas das ações em termos de subprodutos, equipes, prazos, 
tarefas, insumos e custos necessários ao atendimento das metas. 

5.4.4 As funções do Plano de trabalho consistem em: 
• detalhar as ações (Projetos, Atividades, Operações Especiais) até o nível gerencial suficiente 
para a sua execução pelas equipes; 
• definir parâmetros necessários ao monitoramento das ações (prazos, recursos e 
subprodutos); 
• definir responsáveis por todos os níveis de atuação, facilitando a prestação de contas e 
apresentação de resultados; 
• ampliar a integração entre as áreas técnicas e decisórias explicitando as estratégias e 
resultados esperados para todos; 
• oferecer condições de elaborar uma programação mais próxima das reais necessidades; 
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• oferecer condições de correções de rumo (replanejamento) dos projetos através da 
verificação de seu desempenho nas etapas intermediárias. 
 

5.4.5 A adoção do Plano de Trabalho como instrumento gerencial reforça o papel dos instrumentos 
legais e reforça a atuação no sentido dos resultados a serem apresentados à sociedade. Quando os resultados 
esperados não são alcançados, podem ser buscadas respostas dentro dos quadros de avaliação e pareceres dos 
responsáveis pelo monitoramento quanto aos motivos. Isso possibilita uma correção de rumos, uma re-análise das 
causas e dos motivos para proposição de novas ações. 

5.4.6 De acordo com informações da Gerência de Engenharia e Instalações – GEINS, desta Corte, 
infere-se que há a previsão das duas obras nos seus programas de trabalho. 

5.4.7 Da verificação dos processos em tela, percebe-se que existe a previsão orçamentária, 
devidamente informada pela Diretoria de Finanças deste Tribunal, ao comunicar que “há disponibilidade financeira 
para a contratação de empresa do ramo da construção civil (...)”, enfatizando, ainda, a dotação orçamentária a ser 
utilizada, especificando os programas de trabalho, os elementos de despesa e as fontes de recursos, que dão 
subsídio à contratação. 

 
5.5 COMPARATIVO DE VALORES ENTRE “PROPOSTA COMERCIAL X TABELA SINAPI X CUSTO GLOBAL 
DAS OBRAS E SERVIÇOS” 

5.5.1 Segundo a Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, “obra pública” é considerada como “toda a 
construção, reforma fabricação, recuperação ou ampliação de bem público imóvel”. As obras públicas por 
determinação legal devem ser licitadas.  

5.5.2 Segundo Justen Filho, duas são as finalidades da Licitação. Ela visa proporcionar, em primeiro 
lugar, às pessoas a ela submetidas, a obtenção da proposta mais vantajosa (a que melhor atende, especialmente 
em termos financeiros aos interesses da entidade licitante), ou seja, essa primeira finalidade busca amenizar as 
despesas e gastos públicos para que haja uma maior economia aos cofres públicos, a fim de que o dinheiro 
economizado em certa compra, por exemplo, possa ser transformado em outros benefícios em prol da população. 
Outra finalidade da licitação é oferecer igual oportunidade aos que desejam contratar com a Administração 
Pública.   

5.5.3 De acordo com a Lei 8.666/1993, no artigo 7º, § 2º, II, as obras e serviços somente poderão ser 
licitados quando houver “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários”. De outra parte, o Acórdão 3.059/2010-TCU – Plenário, determina que “ao elaborar o 
orçamento que servirá de base para o procedimento licitatório, o gestor tem o dever de se balizar em 
pesquisas do mercado local (...)”. Neste contexto, a administração pública, ao elaborar os processos licitatórios, 
utiliza-se de referências de preços oferecidos por diversos órgãos, sendo os mais utilizados: o SINAPI (Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil), SICRO (Sistema de Custo de Obras Rodoviárias 
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do DNIT), tabela do DNOCS, Sistema Atrium da CODEVASF, Banco de Preços para serviços de transmissão de 
energia da ANEEL, VOLARI da Pini, entre outros. 
 5.5.4 O SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção civil é um sistema 
de pesquisa mensal que informa custos e índices da construção civil, implantado em 1969, pelo extinto BNH – 
Banco Nacional de Habitação – para oferecer ao Governo Federal e ao próprio Setor de Construção  
Civil informações mensais sobre custos e índices da construção civil nacional. A Lei Federal 10.524/2002 (Lei de 
Diretrizes Orçamentária 2003) definiu o SINAPI como o indicador oficial para aferição da razoabilidade dos custos 
das obras públicas executadas.  

5.5.5 Atualmente, a Caixa Econômica Federal gerencia a base de custos mais importante do cenário atual 
de obras públicas, o SINAPI. A coleta de preços é realizada mensalmente e nacionalmente pelo IBGE para o 
extenso banco de insumos da construção civil do sistema - materiais, mão de obra e equipamentos. Em seguida, 
todos estes dados recebem um tratamento estatístico da Caixa Econômica Federal. Com isso, o sistema se 
mantém em constante atualização, pois um convênio recentemente disponibilizado pela Caixa permite que 
instituições conveniadas cadastrem suas composições no SINAPI, utilizando insumos com preços coletados pelo 
IBGE. As composições geradas são analisadas por instituições de ensino superior que aferem a sua pertinência. 
 5.5.6 A Resolução nº 114/2010 do CNJ, deixa claro em seu art. 9º, determinando que: 

Art. 9º. O custo global de obras e serviços executados pelos órgãos do Poder Judiciário será 
obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais ou menores que a mediana de 
seus correspondentes, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
civil (SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal. 
 

 5.5.7 O mesmo artigo em seu §§ 1º e 3º autoriza os Tribunais de Justiça dos Estados a utilizar os 
referencias de preços dos respectivos Estados, bem como outras tabelas de referencia formalmente 
aprovadas por órgão ou editadas da administração publica federal, além daqueles fixados pela Caixa 
Econômica Federal. Somente em condições especiais e devidamente justificadas por profissional habilitado é 
que os custos poderão exceder o limite do referencial fixado pela Resolução nº. 114/2010. (Grifo Nosso) 

5.5.8 O SINAPI é uma base federal, o que motiva a sua utilização como fonte oficial, porém a coleta dos 
preços é realizada nos vários estados da federação, o que faz com que somente os insumos e serviços sejam os 
mesmos, porém com preços distintos, sendo este um dos principais problemas na utilização da Tabela SINAPI. 
Não haveria, portanto, problema algum em se utilizar uma base estadual para contratações dentro do estado em 
questão, a não ser que se entenda que uma base estadual não tenha a mesma confiabilidade que uma federal.  

5.5.9 Uma vez que o SINAPI apresenta algumas limitações que devem ser consideradas ao elaborar o 

orçamento das obras, conclui-se que é necessária uma adaptação no SINAPI para sua melhor utilização, levando-

se em conta o efeito barganha (resultado da negociação de grandes quantidades), efeito escala (ganho de 
eficiência decorrente da repetição sistemática de determinada atividade) e efeito cotação (diferença entre a média 
de preços e o menor preço pesquisado) , assim como sua constante atualização, incremento de novos itens, e 
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exclusão daqueles que não são mais utilizados, o acompanhamento da evolução da engenharia contemplando 
novas técnicas executivas.  

5.5.10 Nas obras contempladas por esta auditoria, verificou-se a utilização da Tabela SINAPI em sua 
composição de custos. Porém, não foi observado a devido tratamento da composição de custos, a fim de adequa-
la à realidade do Estado do Acre. 

 
5.5.11 RECOMENDAÇÃO 

5.5.11.1 Recomenda-se ao setor responsável que proceda a devida adequação 
da Tabela SINAPI à realidade dos preços dos insumos, das obras e serviços do 
nosso Estado ou utilizar a tabela de referência, em âmbito regional, para 
subsidiar a composição de custos.  

 

5.6 LICENÇAS AMBIENTAIS NECESSÁRIAS PARA A APROVAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS 

5.6.1 De acordo com o art. 1º da Resolução CONAMA Nº. 001 de 1986:  
Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam: 
 
I.    a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II.   as atividades sociais e econômicas; 
III.  a biota; 
IV.  as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V.   a qualidade dos recursos ambientais. 
 

5.6.2 A Resolução CONAMA nº 001/86 define que o Estudo de Impacto Ambiental – EIA – “é o conjunto 
de estudos realizados por especialistas de diversas áreas, com dados técnicos detalhados. O acesso a ele é 
restrito, em respeito ao sigilo industrial”.  

5.6.3 No artigo 6° dessa resolução define que o EIA desenvolverá as seguintes atividades técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos 
recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação 
ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:  
 
a)    o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a 
topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes 
marinhas, as correntes atmosféricas;  
 
b)    o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies 
indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de 
extinção e as áreas de preservação permanente; 
 
c)    o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócia-economia, 
destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as 
relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial 
utilização futura desses recursos. 
 
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, 
previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, 
discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, 
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imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; 
suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 
 
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de 
controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. 
 
IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e 
negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados). 

 
5.6.4 O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,  refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental 

(EIA). O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As informações devem 
ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de 
comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas 
as consequências ambientais de sua implementação.  

5.6.5 Dessa forma, o Relatório de Impacto Ambiental deverá conter os seguintes itens: 
I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas 
setoriais, planos e programas governamentais;  
II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para 
cada um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias primas, e 
mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnica operacionais, os prováveis 
efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados; 
III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do 
projeto;  
IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, 
considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e 
indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e 
interpretação; 
V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as 
diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de 
sua não realização; 
VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos 
impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de 
alteração esperado;  
VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 
VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem 
geral). 
 

5.6.6 De acordo com o artigo 2° da Resolução CONAMA, a elaboração de estudo de impacto ambiental 
(EIA) e respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA), a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 
competente, e do IBAMA em caráter supletivo, devem ser realizados para o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, tais como: 

 
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 
II - Ferrovias; 
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66; 
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; 
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins 
hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para 
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navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e 
embocaduras, transposição de bacias, diques; 
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; 
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 
10MW; 
XII - Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, 
cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); 
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou 
menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do 
ponto de vista ambiental; 
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de relevante interesse 
ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; 
XVI- Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em 
quantidade superior a dez toneladas por dia; 
XVII - Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha ou menores, neste 
caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do 
ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental. 

 
5.6.7 No tocante, à elaboração do EIA e do respectivo RIMA, insta informar que, de acordo com o 

disposto no Comunicado Interno nº. 93/2013, acostado a este relatório de auditoria, recebido da Gerência de 
Engenharia e Instalação – GEINS, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre não realizou os mencionados estudos 
nem os respectivos relatórios, em nenhum dos dois processos em análise. 

5.6.8 Ainda, dispondo a esse respeito, o artigo 2º da Resolução nº. 237/1997 do CONAMA, assim 
determina: 

Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. (grifo nosso) 
§ 1º- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 
relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.  
 

5.6.9 Para as atividades consideradas de menor agressividade ao meio ambiente, o § único do art. 3º 
da Resolução nº. 237/97 do CONAMA, assim enfatiza: 

Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo 
de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao 
qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de 
acordo com a regulamentação. 
Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou 
empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio 
ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de 
licenciamento. 
 

5.6.10 Da simples leitura do artigo supracitado e seus incisos, verifica-se que as duas obras, escopo 
desta auditoria, não se enquadram em nenhuma das atividades modificadoras do meio ambiente elencadas, mas 
necessitam de licenciamento do órgão ambiental competente. 
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5.6.11 Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes 
licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 
atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases 
de sua implementação; 
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 
motivo determinante; 
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 
controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. (grifo nosso) 
Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, 
de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. 
 

5.6.12 No processo da Cidade da Justiça de Rio Branco, verificou-se que consta a “licença prévia” nº. 
24/2012, válida por dois anos, para o planejamento das obras dos projetos, referentes à construção da Cidade da 
Justiça, como também a “licença de instalação” nº. 146/2012”, também válida pelo mesmo período; por sua vez, 
no processo da Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul/AC, constatou-se que não há nenhuma das licenças acima 
citadas, até porque, este processo, em sua maior parte, se referiu à reforma e readequação de um imóvel e não 
somente a sua construção. 

5.6.13 No tocante à ligação do projeto executivo com as normas ambientais, o artigo 12, inciso VII, da 
aludida Lei Federal dispõe que: 

 
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados 
principalmente os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 
I - segurança; 
II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
III - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 
existentes no local para execução, conservação e operação; 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou 
do serviço; 
VI - adoção das normas técnicas adequadas; 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; (Redação 
dada pela Lei nº 8.883 , de 1994) 
VII - impacto ambiental. 
 

5.6.14 Constatou-se, ainda, os projetos básico e executivo devem contemplar todas as medidas 
mitigadoras exigidas pelo órgão ambiental, quando do fornecimento da licença prévia e de instalação. Isso é 
importante em razão, já que a implementação de medidas mitigadores influencia diretamente a definição 

precisa do custo do empreendimento.  
5.6.15 Constatou-se, ainda, que os projetos executivos, integrantes dos dois processos auditados, não 

contemplam as medidas mitigadoras exigidas pelo órgão ambiental, haja vista o pequeno risco de lesividade ao 
meio ambiente. 
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5.6.16 Em relação ao licenciamento ambiental, o Tribunal de Contas da União considera como 
irregularidades graves: 

9.2.3.1. A contratação de obras com base em projeto básico elaborado sem a existência 
da licença prévia, conforme art. 2º [na verdade, art. 7º], § 2º, inciso I e art. 12, ambos da Lei 
nº 8.666/93 c/c o art. 8º, inciso I, da Resolução Conama nº 237/97; 
 
9.2.3.2. O início de obras sem a devida licença de instalação, bem como o início das 
operações do empreendimento sem a licença de operação com base nas Resoluções 
Conama nº 237/97 e 06/87. (Acórdão nº 516/2003 - Plenário. Relator: Ministro-Substituto: 
Lincoln Magalhães da Rocha, Brasília, 15 maio 2003. 
 

5.6.17 De acordo com o Acórdão nº 865/2006, o Tribunal de Contas da União - TCU também já definiu 
que “a falta de providências de responsável, com vistas a verificar a efetiva viabilidade ambiental e 
econômica de obra pública, justifica sua apenação”. (Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Brasília, 7 
jun. 2006) 

 
5.6.18 Na construção da Cidade da Justiça de Rio Branco, constatou-se que houve a publicação da 

“licença ambiental”, expedida pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC; já na Cidade da Justiça de Cruzeiro 
do Sul, não se verificou nos autos a presença de tal licença. 

5.6.19 RECOMENDAÇÃO 

5.6.19.1 Recomenda-se ao setor responsável que, antes de iniciar qualquer obra 
pública, proceda à realização do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e ao 
consequente Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 
 
5.6.19.2 Recomenda-se ao setor responsável que, na fase de elaboração do 
projeto executivo das obras públicas, seja observado o impacto ambiental que 
dela poderá advir, atentando, assim, para os estudos ambientais necessários e 
previamente realizados. 
 
 

5.7 PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO 

5.7.1 O Projeto Básico é uma peça importante para orientar a realização de todos os procedimentos 
administrativos do processo de compras e contratação. Observe-se que, em qualquer licitação de obras e 
serviços, se o projeto básico apresentar falhas ou que esteja incompleto, a licitação terá grande probabilidade de 
estar viciada e a contratação não atenderá aos objetivos da Administração. 

5.7.2 Verifica-se que a maioria das falhas, antes, durante e depois da licitação, ocorrem nos seguintes 
momentos: 

 Identificação da necessidade; 
 Definição do objeto; 
 Definição das regras da disputa (edital); 
 Na execução do objeto. 
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5.7.3 Quando se trata de execução de obras e prestação de serviços na Administração Pública, tem-se 
que levar em consideração o que dispõe o artigo 7º da Lei nº. 8.666/93: 

Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequencia: 
I - projeto básico; 
II - projeto executivo; 
III - execução das obras e serviços. 
§ 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, 
pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto 
executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e 
serviços, desde que também autorizado pela Administração. 
 

5.7.4 Colhe-se, no bojo do art. 6º, inciso IX, da Lei nº. 8.666/93, a definição de “Projeto Básico”: 
Art. 6º. Para os fins desta lei, considera-se: 
IX - Projeto básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a 
sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 
(f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados. 

 
5.7.5 Ainda o artigo 12 da aludida Lei Federal aduz: 
 

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 
considerados principalmente os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994). 
I - segurança; 
II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
III - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 
existentes no local para execução, conservação e operação; 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou 
do serviço; 
VI - adoção das normas técnicas adequadas; 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; (Redação 
dada pela Lei nº 8.883 , de 1994) 
VII - impacto ambiental. 
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5.7.6 Da análise dos processos nº. 0002653-88.2011. 8.01.0000 (cidade da justiça – 1ª etapa) e nº. 
0000300-41.2012. 8.01.0000 (Cidade da Justiça - Cruzeiro do Sul/AC), percebe-se que estão em conformidade 
com o que determina o artigo 6º, inciso IX, alíneas “a” a “f”, da Lei nº. 8.666/93, bem como com os ditames do 
artigo 12 da mesma lei regente, incisos “I” a “VI”, exceto no que diz respeito ao inciso “VII” – impacto 
ambiental, já que nos respectivos “projetos básicos”, não há nada referente a este requisito. 

5.7.7 A Resolução nº. 114 do CNJ, em seu artigo 2º, § 2º, alínea “b” enfatiza: 
Art. 2º. (in omissis) 
§ 2º São requisitos para realização da obra: 
a) (in omissis) 
b) A existência dos projetos básico e executivo. (grifo nosso) 

5.7.8 Os tribunais orientam que todas as obras de engenharia em regime de execução indireta deverão 
possuir os seguintes documentos, referentes à fase de projeto: 

a) ART´s dos projetos e orçamento componentes do projeto básico (art.1º da Lei Federal 
n° 6.496, de 07 de dezembro de 1 977, e arts. 13 e 17 da Lei Federal n° 5.194, de 24/12/ 
1966); 
b) projeto básico (art. 6º, IX, da Lei Federal n° 8.666/1993). 
 

5.7.9 Segundo a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, em seu portal, enfatiza sobre a “ART e a 
fiscalização da profissão”: 

“As Art´s de projetos e de orçamentos identificam os responsáveis técnicos e como 
consequência aditivos decorrentes de erros de projeto ou de orçamento são de 
responsabilidade de seus autores, isto se chama rastreabilidade. E também, não 
podemos nos esquecer da valorização profissional,... Afinal quaisquer modificações de projeto 
ou orçamento sem engenheiro ou arquiteto é exercício ilegal da profissão, e os atos praticados 
pela administração pública, contrários a essa lei são nulos de pleno direito”.  
Disponível em: 
(http://www.abenc-ba.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=252:art-e-a 
fiscalizacao-da-profissao&catid=15: artigos-diversos&Itemid=87). 

5.7.10 A ART - Anotação de Responsabilidade Técnica – é um documento que caracteriza o 
responsável técnico pelo projeto, execução e fiscalização de obras referentes às profissões regulamentadas pelo 
CREA. 

“A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART não é apenas uma obrigação legal, é 
um instrumento público, que confere legitimidade documental e assegura com fé 
publica a autoria e os limites da responsabilidade e participação técnica do profissional 
em cada obra ou serviço”. 
Disponível em: 
(http://www.abenc-ba.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=252:art-e-a 
fiscalizacao-da-profissao&catid=15: artigos-diversos&Itemid=87). 

 
5.7.11 De acordo com as diretrizes do art. 2º, § 2º da Resolução nº. 114/2010 do CNJ, vale mencionar 

que os dois processos, escopo desta auditoria, possuem as ART’s de autoria dos projetos básicos, todas, 
devidamente acostadas aos processos citados. 
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5.7.12 No processo, cujo objeto se refere à construção da Cidade da Justiça – 1ª etapa, constatou-se 
que o projeto básico foi licitado, devido à complexidade da obra, através do processo nº. 0001490-73.2011 e 
contrato nº. 62/2011, sendo que todos os profissionais da empresa contratada que atuaram no mencionado 
processo anexaram as suas ART’s. No processo de reforma e construção de Cruzeiro do Sul/AC, o projeto básico 
foi formalizado pelo próprio coordenador de Engenharia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 

5.7.13 De acordo com o manual de obras públicas elaborado pelo Tribunal de Contas da União:  
Após a elaboração do projeto básico, a Administração deve providenciar o projeto 
executivo, que apresentará os elementos necessários à realização do empreendimento 
com nível máximo de detalhamento de todas as suas etapas. Para a execução desse 
projeto, deve-se ter pleno conhecimento da área em que a obra será executada e de todos os 
fatores específicos necessários à atividade de execução”. (grifo nosso) 
(Disponível em: http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2058946.PDF) 

5.7.14 De acordo com o art. 6º, X, da Lei nº. 8.666/93, considera-se projeto executivo: 

X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT. (grifo nosso) 

5.7.15 Depreende-se que o projeto executivo é uma necessidade como parte seguinte ao projeto 
básico, como parte consolidadora das etapas anteriores. Nesse sentido, verifica-se que, de acordo com o artigo 7º, 
acima citado, que cada fase depende da conclusão e aprovação da etapa anterior pela autoridade competente, 
sendo visível, no conjunto dos demais artigos elencados que, o planejamento está previsto na norma geral de 
licitação pública, atendendo às técnicas de elaboração e gerenciamento de projetos. 

5.7.16 Consoante a inteligência do §1º do art. 7º da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, 
o projeto executivo não necessariamente deve preceder a licitação, como ocorre com o projeto básico, mas faculta 
à administração pública desenvolvê-lo, no momento da execução das obras, tudo devidamente autorizado pela 
autoridade competente. 

5.7.17 Da mesma forma, os projetos executivos seguem a mesma sequência dos projetos básicos, 
conforme acima exposto, sendo que no processo da Cidade da Justiça de Rio Branco, o instrumento foi licitado 
pela mesma empresa que elaborou o projeto básico; já, o projeto básico da Cidade da Justiça de Cruzeiro do 
Sul/AC, foi elaborado pelo coordenador de engenharia desta Corte de Justiça.  

5.7.18 Conforme enfatiza o artigo 7º, § 1º da Lei em tela, o projeto executivo poderá ser desenvolvido 
durante a fase de realização das obras. 

§ 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, 
pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do 
projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução 
das obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração. 
 

5.7.19 O projeto executivo da  obra da Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul foi desenvolvido durante a 
sua fase de execução, conforme possibilita o § 1º supra citado, situação essa prevista como exceção do § 1º, do 
art. 7º e foram, devidamente, aprovados pela autoridade competente; já a obra da Cidade da Justiça de Rio 
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Branco, observou-se que uma parte do projeto executivo foi feita antes e a outra parte após o início de execução 
da obra. 

5.7.20 No que se refere às ART’s de autoria dos projetos executivos das duas obras auditadas, 
constatou-se que as mesmas constam nos respectivos processos de nº. 0002653-88.2011. 8.01.0000 e nº. 
0000300-41.2012. 8.01.0000, referente aos profissionais de engenharia que atuaram nessa fase da obra. 

5.7.21 Somente o processo da Cidade da Justiça – 1ª etapa, teve o seu projeto executivo alterado 
durante a execução do contrato, alterando-o, qualitativamente, no percentual de 40,88% (quarenta vírgula oitenta 
e oito por cento), num valor equivalente de R$ 4.035.075,59 (quatro milhões, trinta e cinco mil, setenta e cinco 
reais e cinquenta e nove centavos), conforme se depreende do processo nº. 0002392-89.2012.8.01.0000, 
apensado ao processo principal supramencionado, tendo como base legal, o artigo 65, I “a”, da Lei nº. 8.666/93, 
sendo requerido pelo setor de engenharia e autorizado pelo Presidente desta Corte de Justiça. 

5.7.22 A alteração efetivada se baseou no art. 65, I “a” da Lei Geral de Licitações, que autoriza a 
alteração unilateral do contrato firmado pela administração, dentre outras hipóteses “quando houver 
modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos”, pois 
segundo a Gerência de Engenharia e Instalação - GEINS, a alteração do contrato se fez necessária dada a 
necessidade de adequação de alguma quantidades de serviços, como também a inserção de serviços que não 
foram previamente previstos no projeto, em razão da modificação da execução da fundação, modificando-se as 
sapatas de concreto pelas estacas escavadas, resultando no aumento da quantidade de blocos e, assim, no 
número de vigas, pilares e alterações nas dimensões das lajes, o que gerou um aumento significativo do volume 
do concreto, discriminados na “Planilha orçamentária”. 

 
5.8 PREVISÕES NO EDITAL DE LICITAÇÃO DA TAXA DE BDI 

5.8.1 A Resolução nº. 114/2010 do CNJ, em seu artigo 14 estabelece que: 
Art. 14. Os editais de licitação deverão exigir que as empresas licitantes apresentem os 
seguintes elementos: 
a) composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha 
orçamentária; 
(b) composição da taxa de BDI; 
(c) composição dos encargos sociais.  
 

5.8.2 O edital de licitação da Concorrência nº. 001/2012, processo nº. 0002653-88.2011.8.01.0000, 
ressalta em seu item nº. 6 (DA PROPOSTA) e subitem 6.2.2 que: 

6.2 A apresentação da proposta deverá ser apresentada (...) contendo: 
6.2.2 Planilhas orçamentárias – sintética e analítica, que demonstre os custos unitários e 
totais da obra, Leis Sociais e BDI. (grifo nosso) 
 

5.8.3 No tocante ao processo nº. 0000300-41.2012.8.01.0000, o edital de licitação da Concorrência 
Pública nº. 002/2012, em seu item nº. 9 (DA PROPOSTA) e subitem 9.222, assim enfatiza: 

9.2 A apresentação da proposta deverá ser apresentada (...) contendo: 
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9.2.2 Planilhas orçamentárias – sintética e analítica, que demonstre os custos unitários e 
totais da obra, Leis Sociais e BDI. (grifo nosso) 
 

5.8.4 Em seu artigo 15, a Resolução nº. 114/2010 também esclarece: 
Art. 15. A taxa de bonificação de Despesas Indiretas (BDI ou LDI), aplicadas sobre o 
custo direto total da obra, deverá contemplar somente as seguintes despesas: 
a)Taxa de rateio da Administração Central; 
b)Taxa das despesas indiretas; 
c) Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
d)Taxa de tributos (COFINS, PIS E ISS); 
e) Margem de lucro. (grifo nosso) 
 

5.8.5 A taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI) – também denominada taxa de Lucro e Despesas 
Indiretas (LDI) – é formada por despesas indiretas e o lucro. Sua composição, apesar de ampla e tradicionalmente 
utilizada na formação dos preços na área da construção, costuma estar no centro das discussões relativas à 
elaboração de orçamentos. O BDI (Benefício e Despesas Indiretas), é o elemento orçamentário destinado a cobrir 
todas as despesas que, num empreendimento (obra ou serviço), segundo critérios claramente definidos, 
classificam-se como indiretas (por simplicidade, as que não expressam diretamente nem o custeio 
do material nem o dos elementos operativos sobre o material — mão de obra, equipamento-obra, instrumento-
obra etc.), e, também, necessariamente, atender o lucro. 

5.8.6 Na composição do BDI acham-se, segundo os critérios claramente definidos e de acordo com 
metodologia matemática de cálculo precisamente estabelecida, os custos de administração central, em parcela 
rateada para o empreendimento em causa; custo de capital financeiro contraído do mercado; margem de 
incerteza/risco; carga tributária específica e lucro. Como se vê, todos os elementos são de custo indireto. 

5.8.7 BDI é a parcela de custo que, agregada ao custo direto de um empreendimento, obra ou 
serviço, devidamente orçado, permite apurar o seu custo total. Objetiva suportar os custos que, 
conquanto não diretamente incorridos na composição do binômio material versus elementos operativos 
sobre o material (tradicionalmente denominado apenas mão de obra), todavia incorrem também na 
composição geral do custo total. 

5.8.8 Costuma-se expressá-lo em valor percentual  relativamente ao custo direto. O fato de ser assim 
expresso (relativamente ao custo direto, porém de modo indireto), é uma justificativa adicional pela qual se diz 
elemento de custo indireto. Contudo, a razão própria dessa qualificação acha-se na sua composição, conforme 
exposto. 

5.8.9 O Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão 1.425/2007 definiu parâmetros para Benefícios 
e Despesas Indiretas (BDI) para serviços e obras públicas de engenharia, por meio percentuais mínimos e 
máximos por atividade. "O referido Acórdão estabelece referenciais de BDI para serem adotados pelo próprio TCU 
na análise do preço de obras públicas, uma vez que uma das parcelas que compõem o preço é o BDI a outra 
parcela é o custo direto". 
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5.8.10 A decisão foi baseada em estudo elaborado pelo próprio TCU, que aplicou critérios estatísticos 
em uma amostra de editais e contratos administrativos firmados pela Administração Pública. A cada um dos 
órgãos foi pedido e usado como referência estudos normativos e/ou metodologias de cálculo do BDI, além de 
composições de BDI previstas em editais recentes, entre outros. 

5.8.11 O TCU justificou a decisão de definir parâmetros para DBI porque "é crescente a preocupação 
(...) acerca da possibilidade de distorções nos valores contratados com a administração pública em decorrência de 
inclusões indevidas de itens na constituição do grupo denominado despesas indiretas".  

5.8.12 Assim, o TCU afirma buscar a padronização da composição do BDI, "de forma a garantir maior 
transparência na execução dos gastos públicos". Para obras de edificações usa-se como base para definição o 
BDI Referencial (AC. 2369/2011 – Plenário), conforme quadro abaixo. 
 

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES 
DESCRIÇÃO MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 

ADMINISTRAÇÃO CETRAL – LUCRO A. CENTRAL LUCRO A. CENTRAL LUCRO A. CENTRAL LUCRO 
Até R$ 150.000,00 4,00% 7,50% 8,15% 11,35% 5,75% 9,65% 

De R$ 1.500.000,01 até R$ 1.500.000,00 3,50% 7,00% 7,65% 10,85% 5,25% 9,15% 
De R$ 150.000,01 até R$ 75.000.000,00 3,00% 6,50% 7,15% 10,35% 4,75% 8,65% 

De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 2,50% 6,00% 6,65% 9,85% 4,25% 8,15% 
Acima de R$ 150.000.000,00 2,00% 5,50% 6,15% 9,35% 3,75% 7,65% 

DESPESAS FINANCEIRAS 0,50% 1,50% 1,00% 
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,25% 2,01% 1,07% 
Seguros 0,00% 0,81% 0,36% 
Garantias 0,00% 0,42% 0,21% 
Riscos    

Obras simples, em condições favoráveis. Com 
execução em ritmo adequado 

0,25% 0,57% 0,43% 

Obras medianas em área e/ou prazo em 
condições normais de execução 

0,29% 0,65% 0,50% 

Obras complexas, em condições adversas, com 
execução em ritmo acelerado, em áreas restritas 

0,35% 0,78% 0,60% 

TRIBUTOS 4,65% 6,15% 5,40% 
ISS* 1,00% ATE 2,50% 1,75% 
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 

COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 
BDI    

Até R$ 150.000,00 20,80% 30,00% 25,10% 
De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00 19,70% 28,80% 23,90% 

De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 18,60% 27,60% 22,80% 
De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 17,40% 26,50% 21,60% 

Acima de R$ 150.000.000,00 16,30% 25,30% 20,50% 
(*) % de ISS considerado 2%, 3,5% e 5% sobre 50% do preço de venda – Observar a legislação do Município. 

FONTE:TCU  

5.8.13 Na Composição de custo de Bonificação de Despesas Indiretas (B.D.I) apresentadas pelas 
empresas vencedoras das concorrências, nos processos nº. 0002653-88.2011.8.01.0000 (Cidade da Justiça – 1ª 
etapa) e 0000300-41.2012. 8.01.0000 (Cruzeiro do Sul/AC), constam todas as despesas dispostas nas alíneas “a” 
a “e” do artigo 15 da Resolução mencionada, chegando-se, respectivamente, a um total de 21,03% (VINTE E UM 
INTEIROS E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) e de 21,32% (VINTE E UM INTEIROS E TRINTA E DOIS 
CENTÉSIMOS POR CENTO). 
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5.8.14 Conforme demonstrado, nos dois editais de licitação supracitados, há a consignação da taxa de 
BDI, na forma indicada nos artigos 14 da Resolução nº. 114/2010 do CNJ, bem como da previsão das despesas 
previstas em seu artigo 15, tudo dentro da média, conforme se observa da tabela acima disponibilizada pelo TCU, 
onde a taxa de BDI oscila entre 18,60% (mínimo) a 27,60% (máximo) e média de 22,80%.  

 
5.9 CONTRATOS E ALTERAÇÕES 

5.9.1 A lei geral de Licitações e Contratos Administrativos estabelece em seu artigo 54 e § 1º: 
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
§ 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua 
execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. 
 

5.9.2 A jurista Fernanda Marinela, especialista em Direito Público, bem define o conceito de contrato 
administrativo:1 

É a convenção estabelecida e entre duas ou mais pessoas para construir, regular ou 
extinguir entre elas uma relação jurídica patrimonial. É o ajuste que a Administração 
Pública firma com o particular ou outro ente público, para a consecução de interesse 
coletivo. (grifo nosso) 
 

5.9.3 Consoante dispõe a Teoria geral dos contratos, nessas relações jurídicas impera o preceito do 
“pacta sunt servanda”, ou seja, os contratos devem ser executados na estrita obediência às suas cláusulas. Não é 
diferente, nos contratos celebrados pela Administração Pública. 

5.9.4 Como a Administração Pública se encontra em uma posição de supremacia em relação ao 
contratado, balizando-se em princípios como o da “supremacia do interesse público”, torna-se justificável, que em 
certas situações, previamente estabelecidas em lei, a exemplo do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, essa relação 
jurídica entre contratante e contratado vá de encontro ao “pacta sunt servanda”. 

5.9.5 Em relação à alteração dos contratos administrativos, bem dispõe o artigo 65 da Lei 8.666/93: 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos;  
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários;  
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

                                                        
1 http://marinela.ma/i/f/Roteiro%20de%20Aula.%20Contratos%20Administrativos..2012.01.pdf 
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relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;  
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos. (grifo nosso) 
§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo 
anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 I - (vetado) 
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
 

5.9.6 O contrato 21/2012, referente ao processo nº. 0002653-88.2011.8.01.0000, construção da Cidade 
da Justiça – 1ª etapa, foi aditivado, mediante um acréscimo quantitativo, no percentual de 40,88% (quarenta 
vírgula oitenta e oito por cento), num valor equivalente de R$ 4.035.075,59 (quatro milhões, trinta e cinco mil, 
setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme se depreende do processo nº. 0002392-
89.2012.8.01.0000, apenso ao processo principal supramencionado, tendo como base legal, o artigo 65, I “a”, da 
Lei nº. 8.666/93. 

5.9.7 A alteração efetivada se baseou no art. 65, I “a” da Lei Geral de Licitações, que autoriza a 
alteração unilateral do contrato firmado pela administração, dentre outras hipóteses “quando houver 
modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos”, pois 
segundo a Gerência de Engenharia e Instalações - GEINS, a alteração do contrato se fez necessária dada a 
necessidade de adequação de alguma quantidades de serviços, como também a inserção de serviços que não 
foram previamente previstos no projeto, em razão da modificação da execução da fundação, modificando-se as 
sapatas de concreto pelas estacas escavadas, resultando no aumento da quantidade de blocos e, assim, no 
número de vigas, pilares e alterações nas dimensões das lajes, o que gerou um aumento significativo do volume 
do concreto, discriminados na “Planilha orçamentária”. 

5.9.8 Apesar de o aditivo ter sido efetivado acima do limite percentual previsto no § 1º, qual seja, 25% 
(vinte e cinco por cento), a alteração encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, 
que consolidou entendimento de que, em situações excepcionalíssimas, são admitidas alterações 
qualitativas que superem os limites legais, desde que observadas algumas situações, dentre elas: 

a) Não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de 
uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos 
custos da elaboração de um novo procedimento administrativo; 

b) Não gere a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-
financeira do contratado; 
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c) Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou 
imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

d) Não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza 
e propósito diversos; 

e) Seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do 
cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos 
decorrentes. 
 

5.9.9 Outra importante decisão do TCU sobre a matéria em foco: 
Consulta formulada pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal. Possibilidade de alteração de contrato administrativo em valor excedente ao limite 
estabelecido na Lei 8.666/93, visando à utilização de nova tecnologia na execução das 
obras. Caso concreto. Considerações levantadas pelo Ministério Público junto ao TCU 
quanto à relevância da matéria para o interesse público. Comunicação. Arquivamento. 
(Decisão 215/1999. Plenário do TCU). 
 

5.9.10 No tocante ao contrato nº. 59/2012, proveniente do processo nº. 0000300-41.2012.8.01.0000, 
referente à reforma, ampliação e readequação do prédio, da Cidade da Justiça em Cruzeiro do Sul/AC, também 
foram feitas três alterações no citado contrato, sendo que as duas primeiras tiveram como finalidade “prorrogar o 
prazo de execução dos serviços contratados, pelo período de 30 dias(...)”, haja vista que o prazo de 
execução, originalmente, pactuado de 120 (cento e vinte) dias corridos, mostrou-se insuficiente para a conclusão 
dos trabalhos, devido às novas recomendações propostas pela contratante, em razão da necessidade de 
execução de serviços adicionais que modificaram o plano de trabalho previsto, decorrentes da Resolução nº. 
27/2009 do CNJ, que assim disciplina: 

“Recomenda aos Tribunais relacionados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição 
Federal de 1988 que adotem medidas para a remoção de barreiras físicas, 
arquitetônicas, de comunicação e atitudinais de modo a promover o amplo e irrestrito 
acesso de pessoas com deficiência às suas dependências, aos serviços que prestam e 
às respectivas carreiras, para a conscientização de servidores e jurisdicionados sobre a 
importância da acessibilidade enquanto garantia ao pleno exercício de direitos, bem 
como para que instituam comissões de acessibilidade visando ao planejamento, 
elaboração e acompanhamento de projetos e metas direcionados à promoção da 
acessibilidade às pessoas com deficiência”. (grifo nosso) 
 

5.9.11 No que diz respeito à prorrogação de prazo, o artigo 57, incisos e parágrafos, da Lei nº. 8.666/93 
determina: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
I a V – (in omissis) 
§ 1º. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 
seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 
esta Lei; 
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V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 
do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
§ 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (grifo nosso) 

 
5.9.12 De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União: 
 

O acréscimo do objeto contratual, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei 
n.º 8.666/1993, só implicará prorrogação dos prazos contratuais, em conformidade com 
o disposto no art. 57, § 1º, inciso IV e § 2º do mesmo normativo, se o contratado 
demonstrar, por escrito, não ter condições de produzir maior quantidade no mesmo 
prazo anteriormente concedido. (Acórdão 1239/2004 - Segunda Câmara) 
 

5.9.13 Além das prorrogações de prazo feitas ao contrato nº. 59/2012, foi realizado um terceiro aditivo, 
no percentual de 34,12% (trinta e quatro vírgula doze por cento) sobre o valor originário do contrato, resultando em 
um valor equivalente a R$ 560.144,68 (quinhentos e sessenta mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e 
oito centavos), para fins de execução de serviços adicionais, que modificaram o plano de trabalho previsto, tudo 
visando a atender a Recomendação nº. 27/2009 do CNJ, já esposada, quanto à acessibilidade. 

5.9.14 A alteração se baseou no art. 65,§1º da Lei 8.666/93, que consoante já citado, faculta à 
administração pública, caso haja interesse público, a alterar o contrato, no percentual de acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento), nos casos de reforma de edifício, que é o caso em análise. 

5.9.15 Observa-se que, no contrato nº. 21/2012 ocorreu o chamado “acréscimo qualitativo”, conforme já 
demonstrado e, no caso do contrato nº. 59/2012, houve dois “acréscimos do lapso temporal” e um terceiro 
acréscimo de cunho “quantitativo”, tudo em conformidade com os ditames da Lei de Licitações e jurisprudências 
atinentes à matéria. 

5.9.16 Ainda, em relação às alterações contratuais, deve-se frisar que, nos contratos 21/2012 e 
59/2012, firmados entre o tribunal de Justiça e particulares, não se verificou o chamado “jogo de planilha”, sendo 
que todos os aditivos foram devidamente analisados e justificados pelo setor responsável, Gerência de 
Engenharia e Instalação - GEINS, tendo a anuência do Presidente desta Corte de Justiça, de acordo com o que 
determina o artigo 23, da Resolução nº. 114/2010 do CNJ. 

Art. 23. Nas alterações contratuais deve-se verificar a existência de jogo de planilha, 
caracterizado por 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, causando 
sobrepreço e superfaturamento. (grifo nosso). 

5.9.17 Segundo o disposto no art. 8º da Resolução nº. 114/2010 do CNJ, os editais de licitação devem 
conter alguns critérios mínimos, quando a contratação versar sobre obras e serviços de engenharia, dentre os 
quais: 
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Art. 8° Os Editais para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder 
Judiciário Nacional deverão adotar como critérios mínimos os parâmetros e orientações para 
precificação, elaboração de editais, composição de BDI, critérios mínimos para habilitação 
técnica e cláusulas essenciais nos contratos, conforme dispostos nesta Resolução. 

Parágrafo único. Os Editais para contratação de obras e serviços de engenharia no 
âmbito do Poder Judiciário Nacional deverão prever a obrigação das empresas 
contratadas em absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e 
de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%. (grifo 
nosso) 

5.9.18 Dessa forma, em consonância com o artigo supracitado, constatou-se que nos editais de 
licitação, referente às duas obras, escopos desta auditoria, houve a adequada previsão desta obrigação imposta 
pela Resolução nº. 114/2010 do CNJ, conforme se expõe: 

Processo nº. 0002653-88.2011. 8.01.0000. Cidade da Justiça – 1ª etapa. 
5. DA HABILITAÇÃO 
5.14 A licitante deve absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário 
e de cumpridores de penas e medidas alternativas, indicados pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Acre, em percentual não inferior a 2% (dois por cento) do quantitativo de 
pessoal empregado na obra, em obediência ao disposto no art. 8º, § único, da Resolução 
nº. 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 
Processo nº. 0000300-41.2012. 8.01.0000. Cruzeiro do Sul/AC. 
8. DA HABILITAÇÃO 
8.7 A licitante deve absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e 
de cumpridores de penas e medidas alternativas, indicados pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre, em percentual não inferior a 2% (dois por cento) do quantitativo de 
pessoal empregado na obra, em obediência ao disposto no art. 8º, § único, da Resolução 
nº. 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 
 

5.9.19 Em relação à expressa previsão desta obrigação nos contratos pactuados por esta corte, vale 
ressaltar que somente há essa observância no contrato nº. 21/2012 (Cidade da Justiça – Rio Branco), conforme 
citado abaixo; por sua vez, no contrato nº. 59/2012 (Cidade da Justiça - Cruzeiro do Sul/AC), não consta essa 
disposição. 

Processo nº. 0002653-88.2011. 8.01.0000. Cidade da Justiça – 1ª etapa. CONTRATO 
21/2012 
Cláusula 6ª.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) In omissis; 
b) Empregar, durante a execução deste contrato, mão de obra de egressos do sistema 
carcerário e de cumpridores de penas e medidas alternativas, em quantidade não 
inferior a 2% (dois por cento) do quantitativo de pessoal empregado na obra, conforme 
art. 8º, § único, da Resolução nº. 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça. (grifo nosso) 
Processo nº. 0000300-41.2012. 8.01.0000. Cruzeiro do Sul/AC. CONTRATO 59/2012. SEM 
PREVISÃO. 
 

5.9.20 Há que se enfatizar também que, anexo ao contrato 21/2012, não há planilha de quantitativos e 
preços unitários, acompanhados das composições de todos os custos unitários, mas somente a planilha 
apresentada pela empresa vencedora, em sua proposta comercial de “composições de custo unitário” e 
“orçamento discriminado”. Anexo ao aditivo deste contrato há a “planilha orçamentária de composição de custo 
unitário dos novos serviços e memória de cálculo”. 
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5.9.21 Acostado ao contrato nº. 59/2012 também não consta a planilha de quantitativos e preços 
unitários, acompanhados das composições de todos os custos unitários, mas somente a planilha apresentada pela 
empresa vencedora, em sua proposta comercial. Em relação aos termos aditivos, só houve prorrogação de prazo. 

5.9.22 Em suma, verificou-se que, via de regra, os contratos nº. 21/2012 e 59/2012, firmados entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as empresas vencedoras do certame licitatório, bem como seus 
respectivos termos aditivos, estão em conformidade com os questionamentos realizados pelo CNJ e, 
consequentemente, pela Resolução nº. 114/2010.  

 
5.9.23 RECOMENDAÇÃO 

5.9.23.1 Recomenda-se ao setor responsável que faça constar, no contrato de 
obra pública, a obrigatoriedade de se absolver egressos do sistema carcerário, 
e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 
2%, conforme determina o § único, do artigo 8º, da Resolução nº. 114/2010. 

 

5.10 PROCESSO DE PAGAMENTO 

5.10.1 Para Baleeiro, "Despesa pública é o conjunto dos dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de 
direito público, para o funcionamento dos serviços públicos". A despesa seria entendida como uma parte do 
orçamento seccionada ao custeio de determinado setor administrativo que cumprirá uma função ou atribuição 
governamental.  

5.10.2 O artigo 12 da Lei nº. 4.320/64 classifica a despesa em despesas correntes, subdividindo-se em 
despesas de custeio e transferências correntes, e em despesas de capital, que por sua vez englobam os 
investimentos, as inversões financeiras e as transferências de capital. As despesas de custeio se destinam à 
manutenção de serviços públicos, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens 
imóveis.  

5.10.3 De acordo com Sergio Jund, Despesas de Capital referem-se ao conceito de investimento do 
setor governamental e são despesas orçamentárias realizadas de forma direta ou indireta pela Administração 
Pública, com a intenção de adquirir ou constituir bens de capital que irão contribuir para a produção de novos bens 
ou serviços, e que, ao contrário das despesas correntes, geram aumento patrimonial resultante de mutações 
compensatória em razão da incorporação patrimonial do bem ou produto produzido ou adquirido, tais como: 
edifícios, aparelhos de ar condicionado, veículos, computadores, rodovias, praças, parques e jardins, entre outros. 
Constituem Despesas de Capital: investimentos, inversões financeiras, e transferências de capital. 

5.10.4 Vale salientar que toda e qualquer despesa deverá ser previamente autorizada pelo Poder 
Legislativo ao Poder Executivo, isto é, nenhuma autoridade pode efetuar ou ordenar despesa sem autorização 
legislativa, ou acima dos limites estabelecidos, nem empregar a outra finalidade, ainda que mais relevante, 
quando despesa especificada. 

5.10.5 As despesas públicas devem obedecer aos seguintes requisitos: 
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 Utilidade; 
 Legitimidade; 
 Discussão pública (deve ser discutida e aprovada pelo Poder Legislativo) 
 Oportunidade 
 Hierarquia de gastos 
 Deve ser estipulada em lei. 
 

5.10.6 As despesas públicas apresentam os seguintes estágios:  

 Empenho: “É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição.” (Art. 58 – Lei 4.320/64).  

 Liquidação:  A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, 
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

 Pagamento: O pagamento consiste na quitação do valor devido ao credor, extinguindo dessa 
forma a obrigação.  

    5.10.7 Da análise feita no processo de nº. 0002653-88.2011 e no processo nº. 0000300-41.2012 restou 
confirmado que o processo de pagamento obedeceu aos tramites legais, sendo que a cada medição, a Gerência 
de Engenharia e Instalação – GEINS, confecciona uma Nota Técnica atestando que os serviços referentes àquela 
medição foram concluídos conforme dispõe o contrato. Também foram juntados ao processo os documentos 
relativos à regularidade fiscal e trabalhista. 
 
5.11 COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS (CURVA “ABC”) 

5.11.1 A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se separem os itens de 
maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número (Carvalho, 2002, p. 226). 

5.11.2 Trata-se de classificação estatística de materiais, baseada no princípio de Pareto, em que se 
considera a importância dos materiais, baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor.   

5.11.3 A curva ABC é um orçamento organizado de modo a destacar os itens - insumos, mão de obra e 
equipamentos - que mais pesam no custo total de uma obra ou de um serviço. Assim, os elementos mais 
relevantes da tabela aparecem logo nas primeiras linhas, facilitando sua visualização e controle. 

5.11.4 Neste tipo de apresentação do orçamento, a coluna mais importante é a que mostra o preço total 
dos itens descritos na tabela. Com base nesse critério, os elementos são distribuídos em ordem decrescente - os 
valores maiores em cima e os menores embaixo. 

5.11.5 Com esse tipo de organização, o construtor consegue visualizar os materiais e serviços mais 
importantes caso precise reduzir os custos da obra. Além disso, ela ajuda a dividir responsabilidades: o gerente da 
obra, mais experiente, deve acompanhar de perto a negociação dos insumos e serviços mais caros do orçamento. 
A negociação e compra dos itens mais baratos da obra podem acontecer de forma menos rigorosa. 

5.11.6 A curva ABC apresenta as seguintes utilidades: 
 Hierarquia de insumos e serviços: basta ler o topo da tabela para saber quais são os insumos 

e serviços economicamente mais importantes; 
 Prioridade na negociação: As negociações e cotações devem se focar nos insumos ou 

serviços do topo da tabela. Um desconto pequeno nestes itens pode representar uma 
economia mais importante do que um desconto grande nos da parte inferior; 
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 Traz ganho de tempo, uma vez que se analisam apenas os itens mais significativos; 
 Analisam-se os itens mais relevantes que representam cerca de 80% do valor do 

empreendimento. 

5.11.7 Na definição do Tribunal de Contas da União (Acórdão 394/2007-TCU - Plenário): 
“A curva Abc, como se sabe, é metodologia internacionalmente aceita que permitir identificar 
quais itens de uma planilha orçamentária, por exemplo, merecem atenção e tratamento 
especiais tendo em vista sua importância relativa num determinado projeto. É uma ferramenta 
de grande utilidade nas áreas industrial e comercial e importante meio de se estabelecer a 
prioridade relativamente aos itens mais ou menos importantes em uma atividade produtiva. 
A confecção da Curva ABC trouxe segurança, critério e testou a razoabilidade dos preços 
contratados, tendo havido agrupamento prévio de itens referentes a serviços semelhantes, a 
fim de se identificar o efetivo peso de cada serviço no total do contrato (...)”. 
 

5.11.8 Apesar da importância apresentada na confecção da Curva ABC, que se apresenta como uma 
poderosa ferramenta para o orçamentista e para o gestor da obra, por propiciar a programação das aquisições e 
das negociações, priorizando os insumos mais representativos, e por ser uma ferramenta importante de auxilio na 
fase de planejamento e programação das obras, esta não é confeccionada pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre, nas fases de planejamento, execução ou fiscalização de obras. 

 
5.11.9 RECOMENDAÇÃO 

5.11.9.1 Recomenda-se ao setor competente que, nas fases de planejamento, 
execução ou fiscalização de obras, proceda à elaboração da “curva ABC”, a fim 
de possibilitar a administração uma melhor classificação dos insumos e 
serviços mais relevantes. 

 

5.12 APROVAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA E SISTEMA DE PRIORIZAÇÃO DE OBRAS 

5.12.1 Em seu artigo nº. 32, a Resolução nº. 114/2010 do CNJ estabelece sobre o sistema de 
fiscalização das áreas projetadas, in litteris: 

Art. 32. Caberá ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
ao Tribunal Superior Eleitoral, aos Tribunais de Justiça Estaduais e aos Tribunais de Justiça 
Militar, no âmbito de sua competência, por meio de regulamentação própria a ser editada 
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a publicação desta Resolução, a 
fiscalização das áreas projetadas, vetando a construção ou reforma de imóveis que não 
se enquadrarem no estipulado nos artigos 30 e 31. 

5.12.2 Convém ainda mencionar os artigos 30 e 31: 

Art. 30. Instituir os referenciais de áreas a serem adotados para a elaboração de projetos de 
reforma ou construção de imóveis novos no âmbito do Poder Judiciário, assim subdivididos no 
anexo desta Resolução: 
a) Poder Judiciário da União - TABELA I; 
b) Poder Judiciário Estadual - TABELA II. 
 
Art. 31. Os referenciais de áreas estabelecidos no art. 30 poderão sofrer uma variação a maior 
de até 20% (vinte por cento), de forma a possibilitar os necessários ajustes arquitetônicos das 
edificações a serem reformadas ou construídas para uso do Poder Judiciário. (Redação dada 
pela Resolução nº 132, de 21.06.11). 
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                                                        TABELA 2 - Judiciário Estadual 

 
AMBIENTE 

 
ÁREA (m²) 

 
OBSERVAÇÃO 

 
Gabinete de desembargador 

 
30 a 35  

 
Gabinete de juiz 

 
17,5 a 30 

  

 
WC privativo de juiz 

 
2,5 

 
Quando privativo coletivo, o dimensionamento será feito em função 
do número de juízes atendidos, por gênero, e das normas técnicas 

pertinentes. 
 

Sala de audiência 
 

25 a 37,5  
 

Assessoria 
 

7,5 a 10 
 

Por assessor 

 
Oficiais de Justiça 

 
2,5 a 5 

 
Por oficial, salvo quando houver a central de mandatos. 

 
OAB 

 
15 a 35  

 
Ministério Público 

 
15 a 35  

 
Defensoria Pública 

 
15 a 35 

 
Quando houver 

 
Demais setores (secretarias, distribuição, administração 

etc.) 
 

5 a 7,5 
 

Por servidor 

 
Salão do Júri 

 
80 a 360 

 
Haverá possibilidade de desmembramento em dois ou mais salões, 

respeitada a metragem máxima citada, salvo quando for vara 
específica do Tribunal do Júri, onde a metragem será estabelecida 

em função do número de varas da comarca. 

 
Sala de sessões 

 
100 a 150 

 
A sala de sessões do Pleno poderá ter metragem diversa, de acordo 

com o programa arquitetônico específico do tribunal e seu número 
de componentes. 

 
5.12.3 Convém informar que o tribunal de Justiça do Estado do Acre não editou a “Regulamentação 

Própria” proposta no art. 32 da Resolução nº. 114/2010 do CNJ e, por conseguinte, não utilizou como parâmetros 
os referenciais de áreas, conforme indicados nos artigos nº. 30 e 31 da aludida Resolução e tabela anexa, por este 
motivo, não houve a devida fiscalização por parte da Auditoria de Controle Interno, das áreas projetadas, de 
acordo com o disposto no § único da Resolução. 

5.12.4 O artigo 35 da Resolução supracitada também regula sobre o “sistema de priorização de obras” 
aduzindo que: 

Art. 35. Os Tribunais e Conselhos, observado o respectivo planejamento estratégico, 
editarão, no prazo de 120 dias, normas complementares para, dentre outras matérias, 
disciplinar a implantação do sistema de priorização de obras. 
 

5.12.5 Com relação a este artigo, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre elaborou uma minuta de 
Resolução, na qual disciplina “a implantação do sistema de priorização de obras no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Acre”, considerando o que dispõe o mencionado artigo 35 da Resolução nº. 114/2010 do CNJ, porém, 
até o presente momento não foi aprovada por este Tribunal de Justiça, continuando em fase de tramitação. 

5.12.6 Acostada a esta minuta de Resolução, o TJ/AC anexou uma tabela (ANEXO I), que se refere ao 
“memorial descritivo para priorização de projetos”, o qual disciplina que: 

“Em face da necessidade de elaboração do Plano de Obras, deverão ser confeccionadas 
3 (três) planilhas para embasar os critérios de escolha dos projetos prioritários. São 
elas: 
 



 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 

AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO 
 

31 
 

 Quadro comparativo das estruturas físicas dos edifícios ocupados pelo Poder 
Judiciário; 

 Quadro comparativo da ocupação funcional; 
 Classificação das prioridades de investimento”. (grifo nosso) 

 
 
5.12.7 Apesar de, formalmente, não haver essa “regulamentação própria”, o TJ/AC se baseou nas 

diretrizes traçadas pela aludida Resolução nº. 114/2010 do CNJ para tentar priorizar as suas obras, dentre elas, os 
dois escopos desta auditoria, processo nº. 0000300-41.2012. 8.01.0000 (Cruzeiro do Sul/AC) e processo nº. 
0002653-88.2011. 8.01.0000 (Cidade da Justiça -1ª etapa), integrando “as duas primeiras prioridades de 
investimento” desta Corte de Justiça. 

 
5.12.8 RECOMENDAÇÃO 

5.12.8.1 Recomenda-se ao setor competente que edite, o quanto antes, a 
“regulamentação própria”, mencionada no art. 32 da Resolução do CNJ, de 
forma a subsidiar a fiscalização das áreas projetadas, vetando a construção ou 
reforma de imóveis que não se enquadrarem no estipulado nos artigos 30 e 31 
do aludido normativo; 
 
5.12.8.2 Recomenda-se ao setor competente que, aprimore a “Minuta de 
Resolução” já elaborada por este Tribunal, com o objetivo de cumprir a 
determinação imposta pelo art. 35 da Resolução nº. 114/2010 do CNJ, que 
dispõe sobre a edição de normas complementares, para disciplinar a 
implantação do sistema de priorização de obras, para posterior aprovação desta 
Corte de Justiça. 
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7. CONCLUSÃO 
  

Tendo sido abordados os tópicos elencados na Matriz de Procedimentos, necessários à realização da 
Auditoria em processos de obras públicas, tudo em conformidade com o disposto no Plano Anual de Auditoria - 
PAA, efetuada em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e sendo aplicada à legislação pertinente, 
temos o seguinte: 

1 - submetemos o presente relatório à apreciação da Presidência, para que ocorra o conhecimento por 
parte desta, das divergências consideradas relevantes pela Unidade de Controle Interno - ASCOI, referentes à  
Auditoria Conjunta efetuada entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre – TJ/AC, na área de obras de construção de imóveis; 

2 - utilizando-se, fundamentalmente, das recomendações efetuadas no corpo deste Relatório Técnico, 
sejam tomadas as providências cabíveis; 

3 - encaminhe a tomada de decisão para que, cada setor competente, as tome num prazo de até 30 
(trinta) dias, conforme determina o MAP-ASCOI-001. 

4 – após o envio das decisões aos setores competentes, venham a ser comunicadas também à 
Assessoria de Controle Interno – ASCOI, quais foram as medidas adotadas pela Presidência, para que possamos 
efetuar junto às unidades administrativas, o monitoramento da implementação das mesmas. 
  

Rio Branco – AC, 22 de maio de 2013. 
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