
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Ferramentas que contribuem com a Gestão e 
Controle Externo das Obras Públicas

Nicola Khoury

Novembro/2020



Plano Estratégico TCU 2015-2021

Missão

Aprimorar a Administração Pública em benefício da 
sociedade por meio do controle externo.

Coibir a má gestão 
dos recursos 

públicos.

Aprimorar a 
governança e gestão 

das organizações.

Fomentar a 
administração 

pública transparente.

PET – TCU 2015-2021



Organograma do TCU



Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura
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270 auditores - nas 5 regiões do país 
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Coinfra – áreas de atuação



Rito de análise no TCU – construção do melhor Acórdão

equipe de auditoria

(interação com auditado,

painel de referência e

comentários do gestor)

diretor secretário

recurso

secretaria

de recursos

(também com

pareceres do auditor, 

diretor e secretário)

colegiado

(9 ministros)

MPTCU



Limites da atuação do TCU – deferência às decisões dos gestores



Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (2014)

Relatório com estudo de 427 escândalos
internacionais desde 1999 (41 países ):

• 57% dos casos objetivavam contratos;
• 53% das autorizações se deram por

diretores, gestores e CEOs;
• 27% dos recebedores de pagamentos

indevidos eram de empresas do estado
(maior número)

• Desvios, em média, de 10,9% do valor
total do negócio;

• 261 casos terminaram com multas a
empresas e indivíduos, 82 com confisco
e 80 pessoas foram presas.

Panorama Internacional – OCDE 2014



Fiscobras

Historicamente, os principais 

achados encontrados pelo 

TCU no setor de infraestrutura 

são:

• restrição à competição;

• sobrepreço;

• projeto deficiente



- caracterizar a obra

- avaliar custos

- definir métodos

- definir prazos

É brilhante, mas é suficiente para licitar?

Lei 8.666/1993 – Art. 6º, IX: O Projeto “Básico” deve:



Ferramentas para mitigação 

de erros em editais:

Alice – Análise de 
Editais (Restrição)

SAO – Sistema de 
Análise de Orçamentos

Auditores especializados + Ferramentas de TI



Sistema de Análise de Orçamentos (SAO) Corporativo

Ferramenta para auxiliar a análise de orçamentos da 
Administração Pública:

• Geração de Curva ABC;

• Comparação dos valores dos 

orçamentos com os referenciais de custo;

• Identificação de inconsistências (erros de 

cálculo, duplicidades);

• Auxílio na identificação de sobrepreços, 

superfaturamentos;

• Análise de risco de conjuntos de orçamentos;

• Geração de relatórios automatizados.

Possibilidade de integração com a Plataforma MaisBrasil.

Possibilidade de análise de termos aditivos.



Auditorias do TCU desde 2006

Projeto Deficiente x Sobrepreço

Determinação: fazer os projetos!

Em 2014: Proposta de retomada = R$ 960 

milhões para concluir (contrato rescindido)

O que foi determinado: Nova licitação ... 

Resultado: novo contrato concluído por R$ 

540 milhões;

Paradigma a ser enfrentado

Salvar o contrato x executar a política pública

Interesse particular x Interesse público

Aeroporto de Vitória (ES) – Acórdão 1.146/2014-PL 



Sistema de Análise de Editais de Licitação (Alice)

Detecção automática diária de indícios de irregularidades 
em editais no Comprasnet e atas de pregão no DOU:

• tipologias para análise de expressões textuais de 

editais de licitação:

– restrição de competitividade na habilitação

– proibição de contratação com a administração 

pública;

– empresas fantasmas;

– baixa competitividade.

• Novas tipologias com aderência aos editais de 

obras



Inadmissão de Consórcio

Ausência Previsão de Subcontratação

Não parcelamento de Serviços

Restauração de Igrejas (BA)– Acórdão 8.529/2017-2C



Falta padronização no 
recebimento de 

documentos 

Baixa qualidade no 
recebimentos  das 

informações 

Muita 
documentação para 

se analisar em 
tempo exíguo 

Não há pessoal 
suficiente para 

realizar a 
fiscalização dos 

contratos 

Empreendimentos com 
baixa ou nenhuma 

função social 

D E S E S T A T I Z A Ç Ã O

O B R A S

Estudos e projetos 
deficientes

Sobrepreços nos 
orçamentos 

Conluio entre empresas 

Exigências desnecessárias 
no edital 

Superfaturamento 

Aditivos desnecessários

Jogo de planilha 

Recorrência de achados 

Empreendimentos com 
baixa ou nenhuma função 

social 

Falta de análise de 
viabilidade e 

maturidade do 
empreendimento 

Baixa qualidade das 
obras

Obras paralisadas

Inexecução de 
investimentos

CONCEPÇÃO ESTUDO E 
PROJETOS

PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO

EXECUÇÃO DO 
CONTRATO

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 
PÚBLICO

CONCLUSÃO
DOS EMPREENDIMENTOS







Cadastro Integrado de Projetos de Investimento (Cipi)

• Acórdãos:

- 1.188/2007

- 617/2010 

- 148/2014

- 2.451/2017

- 468/2020

• Prazo improrrogável, até 

1º/1/2021, para o pleno 

cumprimento da determinação 

constante do subitem 9.1 do 

Acórdão 1.188/2007-TCU 

Plenário;

Decreto nº 10.496, de 28/9/2020

Convergência metodológica e operacional das bases de dados - integração



Visão de Futuro

• Inovações do GT do Fiscobras;

• Acordo de cooperação Minfra e DNIT;

• Proposta Codevasf e MDR;

• Integração dos sistemas;

• Futura IN TCU;

• Uso por todos os Estados e Municípios para estímulo 

ao controle social: porquê não?





nicolack@tcu.gov.br
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