Análise de custos e prazos de uma obra executada nos setores público e
privado

Diogo Mattos Pechim (IFMG) diogopechim@hotmail.com
Cleiton Martins Duarte da Silva (IFMG) cleiton.duarte@ifmg.edu.br
Haecha Paula Oliveira Miranda (FASAR) haecha.oliveira@hotmail.com
Daiane Cristiane Rodrigues (IFMG) anecristiane@hotmail.com
Francis Marcean Resende Barros (IFMG) francisq@hotmail.es

Resumo:
As obras civis representam o desenvolvimento de uma determinada região em relação às necessidades
de infraestrutura da sociedade. Neste contexto, este estudo objetivou verificar quais são as diferenças e
semelhanças entre os custos e os prazos de uma mesma obra executada nos setores público e privado. A
análise foi realizada com base em projetos de arquitetura e engenharia e no processo de licitação da
reforma de uma Unidade Básica de Saúde. Pela análise de dados observou-se que o valor do orçamento,
considerando a obra como privada era inicialmente superior a Planilha de Orçamento Base-POB
(utilizado no edital de licitação) em 17%, já a empresa vencedora da licitação apresentou proposta
inferior a POB em 18%. No entanto, o valor final da obra após a inclusão de termos aditivos foi 18%
superior a POB, aumentando 50% a proposta inicial; e a obra orçada no setor privado teria um aumento
de 28% em relação sua proposta, totalizando 50% em relação POB, superior a obra executada no setor
público. Ficou evidenciado que os custos e os prazos de uma obra sofreram diversas alterações,
conforme a gestão aplicada. Sendo, de grande relevância que os gestores públicos acompanhem o
contrato da obra, avaliam a execução, inclusive a necessidade de termos aditivos, pois tais situações que
influenciam diretamente nos custos e prazos aplicáveis. Desse modo, reforça a necessidade de melhoria
da gestão de obra pública, principalmente, no que se refere aos termos aditivos, a fim de uma maior
eficiência.
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Analysis of the costs and deadlines of a work executed in the public
and private sectors
Abstract
Civil works represent the development of a given region in relation to the infrastructure needs of society.
In this context, this study aimed to verify the differences and similarities between the costs and the terms
of the same work executed in the public and private sectors. The analysis was carried out based on
architectural and engineering projects and the bidding process for the reform of a Basic Health Unit.
Data analysis showed that the value of the budget, considering the work as private was initially higher

than the Base Budget Worksheet - POB (used in the public bidding) by 17%, and the winning bidder
had a proposal lower than POB by 18%. However, the final value of the work after the inclusion of
additive terms was 18% higher than POB, increasing the initial proposal by 50%; And the budget in the
private sector would have increased by 28% in relation to its proposal, totaling 50% in relation to POB,
higher than the work performed in the public sector. It was evidenced that the costs and the deadlines of
a work underwent several changes, according to the applied management. It is of great importance that
public managers follow the contract of the work, evaluate the execution, including the need for additive
terms, as such situations that directly influence the applicable costs and deadlines. In this way, it
reinforces the need to improve the management of public works, especially with regard to the additive
terms, in order to increase efficiency.
Keywords: Public Works; Public administration; Bidding; Cost.

1. Introdução
As obras civis representam o desenvolvimento de uma determinada região, pois proporcionam
a infraestrutura para que seja atendido o desejo ou a necessidade de uma pessoa, de um grupo
e/ou da sociedade. Assim, podem-se destacar alguns tipos de obras civis: escolas, hospitais,
rodovias, casas, indústrias entre outros.
Para a execução de um empreendimento é imprescindível que as construtoras trabalhem com
um orçamento que demonstre a viabilidade financeira da construção, relatando custos e prazos
mais próximos da realidade, em que o planejamento físico/financeiro possibilite verificar-se a
eficiência nos processos financeiros e cronológicos da obra. O levantamento insuficiente ou
equivocado dos dados conduz à possível ineficiência do processo, pois tais informações – custo
e prazo são fundamentais para o cliente.
Em se tratando de obras públicas é corriqueiro notícias em jornais, telejornais e outras mídias
de valores acima do planejamento inicial e de prazos muito além do proposto. Um exemplo é a
notícia de superfaturamento na obra do Aquário do Pantanal, em Campo Grande/MS, o valor
inicial do contrato era de R$ 84 milhões, contudo no decorrer da obra o valor passou para R$
200 milhões. Parte desse valor deve-se ao aumento ilegal, superfaturamento. Esse fato
ocasionou a paralização da obra, sem prazo para retorno (G1, 2016).
Nesse sentido, surge o questionamento: há diferenças de custos e prazos a execução de uma
obra civil entre a iniciativa privada e a pública?
Considerando as diferenças que ocorrem no planejado e realizado, buscaram-se com o presente
estudo verificar quais são as diferenças e semelhanças entre os custos e os prazos de uma mesma
obra executada nos setores público e privado.
Com a análise, propõe-se a verificação dos pontos de maior impacto orçamentário em ambos
os segmentos e seu respectivo tempo de execução podem auxiliar no poder de decisão aos
gestores e conhecimento sobre a área por parte da sociedade e profissionais de orçamento.
Além disso, a relevância do estudo pode ser identificada devido ao princípio da eficiência. Tal
princípio orienta ao gestor otimizar o processo, alocando de maneira adequada os recursos
disponíveis, consequentemente, evitando possíveis perdas, ou seja, de forma econômica. Os
gestores públicos precisam se atentar ao princípio da eficiência constante na Constituição
Federal de 1988.

Para melhor compreensão, o presente artigo está estruturado da seguinte forma: introdução,
desenvolvimento teórico, metodologia, análise e discussão dos resultados e por fim, as
considerações finais.
2. Revisão da Literatura
2.1. Gestão Estratégica de Custos
Gestão Estratégica é o processo que proporciona aos gestores tomarem decisões, através de
ações que buscam garantir a uma organização a vantagem competitiva (ROCHA, 1999). Assim,
as organizações serão capazes de elaborarem seus objetivos, executá-los, cumpri-los e controlálos buscado a otimização de seus processos organizacionais.
Portanto, gestão estratégica de custos que é vista por Silva (1999), como um novo modelo que
responderá as novas exigências do mercado econômico através de perspectivas e alternativas
ofertadas por um novo modelo de mercado que favorece a contínua competitividade.
Shank e Govindarajan (1997) destacam que a gestão estratégica de custos baseia-se em analisar
os custos de forma mais ampla, enfatiza-se os elementos que compõem a estratégia a fim de
que o custo seja usado para obter uma vantagem competitiva organizacional.
Outro conceito importante é o de Martins (1998), o autor destaca as componentes e a
necessidade de conhecer todo o processo da empresa para que esta aumente a capacidade de
sua competitividade:
Numa visão mais abrangente, a Gestão Estratégica de Custos requer análises que vão
além dos limites da empresa para se conhecer toda a cadeia de valor: desde a origem
dos recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos que utiliza, até o
consumidor final. Passa a não ser apenas importante conhecer os custos da sua
empresa, mas os dos fornecedores e os dos clientes que sejam ainda intermediários, a
fim de procurar, ao longo de toda a cadeia de valor (até chegar ao consumidor final),
onde estão as chances de redução de custos e de aumento de competitividade.
(MARTINS, 1998, p. 318).

A gestão estratégica de custos é amplamente utilizada e disseminada dentro das organizações,
pois a correta mensuração dos custos utilizados propicia a empresa, estruturar-se e desenvolverse de forma eficiente e sustentável, influenciando diretamente no sucesso do empreendimento.
A gestão estratégica de custos é importante para a Administração Pública no sentido de analisar
o alcance do princípio da eficiência e outros.
2.2. Gestão de Recursos Públicos
Meirelles (2012) afirma que Administração Pública pode ser entendida como um conjunto de
órgãos que buscam atingir os objetivos traçados pelo governo, de forma simplificada a
administração pública é o aparelhamento do estado preordenado para que os serviços sejam
realizados, buscando satisfazer as necessidades da sociedade.
A administração pública é regida por princípios constitucionais, que visam nortear as ações dos
servidores públicos, nesse sentido a Constituição Federal-CF (1988) dispõe em seu art. 37: “A
administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes públicos da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”.
O princípio da legalidade defende que toda a administração pública dever ser realizada com
base na lei e que o que estiver incoerente com o regimento poderá sofrer penalidades, qualquer
ação sem respaldo, ou que exceda a lei poderá sofrer anulação (GASPARINI, 2001).
A impessoalidade é o princípio caracterizado por não haver discriminação pelos administrados
envolvidos, este princípio busca que os atos sejam realizados apenas pela finalidade pública,

não sobrepondo os interesses individuais e pessoais. Este princípio busca a igualdade ou
isonomia (MELLO, 2012).
Meirelles (2012) colabora ao definir em seus estudos o princípio da moralidade, o agente
administrativo deve distinguir entre honestidade e desonestidade, e ainda em seu meio de
atuação não poderá desprezar o elemento básico da ética que é a conduta. O autor também
define que o tema publicidade é abordado de forma ampla, pois não se restringe apenas a
divulgação oficial dos atos, mas também de propiciação de conduta interna de seus agentes.
Quanto ao princípio eficiência, que motiva esse estudo, Meirelles (2012) faz referência a esse
princípio ao relatar que todo agente público deve realizar suas atribuições com presteza,
perfeição e rendimento funcional. Este princípio caracteriza-se como o mais moderno entre os
princípios, pois não se contenta apenas com a legalidade, mas sim ao alcance de resultados
positivos para o atendimento da comunidade.
Para Mazza (2011) o princípio da eficiência não pode ser analisado individualmente, mas sim
em conjunto com todos os princípios do direito administrativo. Na mesma perspectiva Di Pietro
(2014), afirma que a eficiência se soma aos demais princípios da Administração Pública, não
se sobrepondo a nenhum deles, principalmente ao da legalidade.
Como conceito geral de eficiência para Padoveze (2012) é entendida pela adequação que é feita
entre a utilização dos recursos consumidos e produtos, e bens e serviços produzidos.
Diante de diversas possibilidades de soluções das demandas públicas, é essencial que o agente
público opte pela solução que atenda melhor aos interesses da instituição, em que deve
prevalecer a melhor alocação dos recursos disponíveis, desse modo, mais eficiente.
Nessa perspectiva, como um instrumento que possibilita melhor controle e avaliação dos
recursos alocados tem-se o orçamento público. Isto, pois, para qualquer processo de
contratação, inclusive de obras públicas, os entes federativos devem recursos orçamentários
previstos no orçamento e somente após essa etapa pode realizar a licitação pública. Mediante
ao exposto, verifica-se que o orçamento público é essencial para administração pública, o qual
objetiva estimar as receitas e fixar as despesas, buscando cumprir as obrigações públicas, atingir
os objetivos, melhorias e investimentos (ANDRADE, 2012). Na mesma perspectiva MatiasPereira define o orçamento público como sendo:
[...] um ato que materializa a origem e o montante dos recursos a serem obtidos
paralelamente à natureza e montante dos dispêndios a serem efetuados, por meio de
atividades e projetos, que permitem a obtenção de objetivos e o atingimento de metas
(MATIAS-PEREIRA, 2006, p.128).

No presente estudo é importante diferenciar o orçamento público do orçamento de instituições
privadas o orçamento empresarial é visto como o plano financeiro que busca implementar as
estratégias da empresa, baseada nas metas da organização (FREZATTI, 2008) já no orçamento
público o dinheiro é revertido para o bem comum da sociedade.
Como forma de execução do orçamento público na aquisição de produtos e serviços, ocorre o
processo de licitação pública promovendo a competição igualitária e prevalecendo os interesses
públicos para a escolha da melhor proposta que atenda exatamente ao solicitado.
Licitação Pública pode ser entendida pela Lei nº 8.666/93, em seu art. 3º, caput, como sendo:
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos (BRASIL. LEI 8666/93).

Di Pietro (2014) menciona que licitação é o processo que permite que todos se adaptem e se
sujeitem as normas estabelecidas pelo procedimento licitatório e, assim, enviarem propostas de
modo que será selecionada a mais vantajosa para a realização do contrato.
Nesse aspecto a licitação de obras públicas contém no edital que inicia e publica o processo: o
projeto básico, e uma planilha de referência com base na tabela Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e índices da Construção Civil- SINAPI. Tais projetos descrevem a obra, os materiais
e os serviços necessários. Já a planilha de referência mensura o custo da obra, através de valores
tabelados pelo referido sistema.
2.2.2 Processo licitatório de Obras Públicas
No entendimento do Tribunal de Contas da União-TCU (2009) obra pública é toda construção,
reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público. Sua realização pode ocorrer de
duas formas, de forma direta que é caracterizada por uma obra executada pelo próprio órgão ou
entidade da Administração, feita com seus próprios recursos, ou de forma indireta, que é
realizada por terceirização através do processo de licitação.
O TCU afirma ser necessário haver um orçamento-base em uma licitação, que consiste em fixar
os critérios de aceitabilidade de preço total e unitários em um edital.
Na licitação, a empresa vencedora é a que apresenta melhor proposta, normalmente menor
preço. Contudo, o preço pode ter acréscimos devido aos termos aditivos, que são aplicados para
remunerar a contratante por serviços necessários para a execução da demanda já solicitada de
serviços não contidos no edital de licitação. Em relação aos termos aditivos os autores Santos,
Starling e Andery (2014) retratam que essa é uma prática muito comum em obras e que é
comumente aplicada em percentuais elevados, até mesmo próximo dos permitido em lei. O
entendimento sobre o processo de contratação de uma obra pública é fundamental para o
desenvolvimento desse estudo.
Esclarece-se que as informações utilizadas nessa pesquisa foram de processos finalizados, ou
seja, a obra foi licitada, executada e quitada.
2.3. Sistemas de Cálculo de Custos em Obras
Para a elaboração do orçamento de obras há a necessidade de um sistema que sintetize os custos.
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil- SINAPI foi
implantado com esse papel pelo extinto Banco Nacional de Habitação, no ano de 1969,
objetivando condensar informações e índices de custos referentes a projetos habitacionais
(IBGE, 2016). Neste sistema constam os valores e índices de itens utilizados na construção
civil, que servem de parâmetro para o orçamento de obras, utilizado com maior
representatividade no orçamento de obras públicas.
Atualmente, a gestão do SINAPI é realizada pela Caixa Econômica Federal e o pelo IBGE.
Sendo a Caixa responsável pela técnica de engenharia e pelo processamento de dados e o IBGE,
pela pesquisa mensal de preço, tratamento de dados e formação dos índices (CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, 2016).
É importante a compreensão sobre como é obtido o custo global em projetos de engenharia.
Este, por sua vez é realizado através da composição dos custos unitários prevista no edital de
licitação que devem ser menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos
unitários do SINAPI, acrescidos dos Benefícios e Despesas Indiretas-BDI.
Para tanto, na construção civil há nomenclaturas muito utilizadas e que se fazem necessárias
nesse estudo, são elas: Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e o termo Custo Unitário Básico.

O primeiro termo segundo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-CREA (2007) o
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI caracteriza-se como sendo o percentual relativo às
despesas indiretas, tais como: despesas financeiras, rateio do custo da administração central e
até mesmo a estimativa do lucro que a organização irá obter ao final da prestação de um serviço
ou venda de um produto. Assim, objetiva-se definir o preço final de venda. Na mesma
perspectiva o Tribunal de Contas da União-TCU (2009) conceitua o BDI como sendo o
percentual aplicado ao custo para chegar ao preço de venda. Ressalta-se nos trabalhos de
Mendes e Bastos (2001) que o BDI não possui um percentual pré-definido, sendo então
acordado conforme a contratada e contratante de um serviço, os autores também trazem que há
dificuldade por parte dos profissionais em estabelecer o referido percentual ao BDI.
O segundo termo Custo Unitário Básico é definido pelo CREA (2007) como sendo o somatório
das despesas para a execução unitária, distribuída para os insumos necessários que constam
previamente em um projeto.
Outro sistema de cálculo comumente utilizado no Brasil são as Tabelas de Composição de
Preços para Orçamentos- TCPO, que são utilizadas por órgãos públicos, empresas públicas e
privadas. O TCPO é a principal referencia para elaboração de orçamentos no Brasil, foi criado
no ano de 1955, com intuito de facilitar o processo orçamentário, condensando o consumo de
materiais e mão de obra. O setor de construção civil é dinâmico, por isso a TCPO atualiza-se
constantemente, logo é importante que os profissionais da área de orçamentos acompanhem
essa dinâmica a fim de apurar devidamente os custos da obra (TCPO, 2013).
3. Metodologia
O presente estudo caracteriza-se quanto aos seus objetivos como descritivo, uma vez que se
buscou apresentar as semelhanças e diferenças de custos e prazos de uma obra no setor público
e privado. Gil (2010) afirma que a pesquisa descritiva consiste em descrever as características
do problema ou fenômeno estudado, utilizada em técnicas de coleta de dados padronizadas, tais
como observação e questionário.
Quanto ao processo da pesquisa trata-se de uma pesquisa quantitativa, uma vez que se utilizou
de ferramentas estatísticas para o tratamento dos dados (BEUREN, 2003). Caracteriza-se como
estudo de caso, que é uma técnica muito utilizada em ciências sociais, que busca ampliar e
detalhar o conhecimento por meio do estudo mais profundo de poucos objetos (GIL, 2010).
Nesse sentido, estudou-se a reforma de uma Unidade Básica de Saúde - UBS da cidade de Ouro
Branco/MG.
Para a execução da pesquisa contou-se com a análise de três planilhas orçamentárias, bem como
três cronogramas físico-financeiros, sobre um processo de obra executado pela Prefeitura
Municipal de Ouro Branco-MG. Os dados foram coletados no processo de licitação, incluindo
os projetos das obras da Prefeitura Municipal de Ouro Branco-MG. No segmento privado, o
orçamento foi realizado pela empresa JM Construções da cidade de Lamim/MG, sendo a única
que se propôs a contribuir com o estudo. Ressalta-se que para o segmento privado contatou-se
várias organizações, contudo somente a referida empresa retornou.
Tratou-se de dados obtidos diretamente em um processo de licitação da Prefeitura Municipal
de Ouro Branco e de orçamento obtido de uma construtora. Após a obtenção dos dados,
utilizou-se o software Excel para tabulação e comparação percentual dos itens estudados.
O objetivo inicial do estudo foi realizar comparações de obras diferentes e com
orçamentos/informações de mais empresas privadas, buscando ampliar as análises. No entanto,
ressalta-se a demora em obter cópia dos processos de licitação de obras públicas realizadas da
Prefeitura Municipal de Ouro Branco, após várias semanas receberam-se dois processos. E

maior ainda a dificuldade em obter as orçamentos/informações necessárias de construtoras
sobre a realização da obra no setor privado.
4. Análise e Discussão dos Resultados
4.1. Análise Comparativa das Propostas Iniciais de Custos entre a Obra Executada no
Setor Privado, a Empresa Executante e a Planilha de Orçamento Base
Para melhor compressão dos resultados é necessário o entendimento de como são mensurados
os custos de obras no setor público e, consequentemente, a contratação da empresa executante.
Para isso, deve-se conhecer o processo de licitação, que possui as seguintes etapas: elaboração
do projeto base e desenvolvimento da planilha de orçamento base- POB, esta planilha é
elaborada seguindo a tabela referencia para a execução de obras públicas, a Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil- SINAPI. Após essa etapa, o projeto e a
planilha são encaminhados ao setor de licitação, o qual elabora o edital e realiza a publicação
para a concorrência entre as empresas interessadas. A escolha entre as empresas é feita com
base naquela que apresentou o menor preço e necessariamente inferior à planilha apresentada
pela contratante.
Desse modo, há dois importantes objetos de análise nesta seção, que são: a proposta da empresa
que ganhou a licitação e o orçamento inicial da empresa que realizou a mensuração dos custos
para a realização da mesma obra no setor privado, ambos comparados a POB.
Ao analisar os custos da obra orçada como se fosse executada no setor privado nota-se que há
variações consideráveis em relação à POB, o item muro seria executado por um valor 164%
maior do que o valor referência na planilha base (Tabela SINAPI), seguidos de outras
expressivas variações nos itens: demolição e remoção (151%), instalações elétricas (129%) e
pintura (128%). Contrapondo, há itens que seriam executados por valores consideravelmente
inferiores aos estabelecidos na tabela base como: telhado (53,58%) e esquadrias (46%). As
informações estão expostas na Figura 2.
Identifica-se que o total dos custos levantados pela empresa privada são 17% superiores a POB
e 35% superior a proposta da empresa executante.

Figura 2: Comparação dos orçamentos iniciais da obra
Fonte: Dados da pesquisa, 2016

No segmento público, no envio da proposta, a empresa anexou à planilha que mensurava os
custos, nota-se que o valor para a execução é 18% inferior à POB. Fator curioso que cada item
é exatamente 18% inferior aos valores da POB.
Nas planilhas apresentadas pelas construtoras incluem-se os Benefícios de Despesas IndiretasBDI, a empresa JM Construções aplica o BDI de 25%. Já a participante do processo de licitação
seguiu a POB e aplicou BDI pré-determinado de 35%. Em relação ao percentual do BDI os
autores Mendes e Bastos (2001) afirmam em seu trabalho, Um Aspecto Polêmico em
Orçamento de Obras Públicas: Benefícios de Despesas Indiretas- BDI, que o valor estipulado
para o BDI não possui regra específica, desse modo, o percentual adotado é em comum acordo
entre a contratada e a contratante. O estudo também traz que os profissionais não conhecem de
maneira clara o que é caracterizado como despesas indiretas, fazendo com que o valor adotado
ao BDI seja estipulado de maneira equivocada, superior ou inferior, ao que deveria ser adotado.
4.2. Análise Comparativa dos Custos Finais entre a Empresa Executante e a Obra
Realizada no Setor Privado
Ao analisar o orçamento final da obra percebe-se que os valores praticados pela empresa
executante e o levantamento realizado no setor privado são significativamente superiores aos
valores dispostos na POB.
Em relação à empresa executante, alguns itens chamam atenção, é o caso do valor pago pela
parte elétrica, superior 352% ao da POB, telhado e muro tiveram valores 150% e 118%
superiores ao valor base, seguidos de mais dois expressivos itens, instalações hidro- sanitárias
(97%) e esquadrias (74%). O aumento considerável nos itens deve-se a inclusão de dois termos
aditivos solicitados pela empresa e, consequentemente, aceitos pela contratante.
É importante destacar que esses termos aditivos aplicados impactam em um aumento total de
50% em relação ao valor inicial do contrato. Nesse sentido, a Lei nº 8666/1993 relata que para
novos contratos de obra pública, o valor máximo para aditivo permitido é de 25% em relação
ao valor contratado inicial e para obras de reforma esse limite é de até 50%. Ao analisar o
percentual dos termos aditivos realizados e a lei, evidencia-se que o valor acrescido corresponde
ao teto máximo permitido este tipo de obra pública.
Em seus estudos Santos, Starling e Andery (2014) buscaram investigar uma autarquia
municipal, e a aplicação dos termos aditivos de valor e prazo em edificações públicas, os autores
afirmam que das 30 obras de reforma analisadas em 2009, 28 tiveram aditivo de valor, o que
corresponde a 93%. Os valores acrescidos nas obras são de aproximadamente 35% em relação
ao contrato inicial. Nessa perspectiva, a obra analisada embora esteja com o valor permitido
por lei, está acima da média apontada pelos autores apresentada. Ademais, trata-se de uma
realizada, como constatado no estudo, a maioria dos contratos em obras públicas são acrescidos
de termos aditivos.
A empresa que realizou o orçamento inicial no setor privado também orçou os itens do termo
aditivo da obra estudada. Assim, os valores são acrescidos consideravelmente em relação à
POB, os itens: instalações elétricas, muro, demolição/remoção e pintura tiveram acréscimos de
382%, 248%, 205% e 143% respectivamente, conforme apresenta a Figura 3.

Figura 3: Comparação dos orçamentos finais da obra
Fonte: Dados da pesquisa, 2016

Outra análise tem-se que o valor dos termos aditivos pelo setor privado é superior ao valor
orçado em 29%, o montante de R$17.955,00, diferentemente ao da empresa executante que
como visto anteriormente foi de 50%, o montante de R$ 21.739,18.
Mediante esses resultados, observa-se que apesar da proposta inicial da empresa executante ser
menor em 18%, após os termos aditivos, o valor total da obra resultou em 33% maior que o
valor estabelecido na Planilha Orçamento-Base. Verifica-se que o valor do orçamento da obra
no setor privado ficaria maior em cerca de 23% ao valor final gasto. A ponderação a se fazer é
sobre a necessidade do termo aditivo, visto não encontra-se clara a justificativa e ainda, o
percentual acrescido, no teto máximo legal.
Os principais motivos para realização de termos aditivos de valor e prazo em contratos de obras
públicas, identificados como justificativas na pesquisa de Santos, Starling e Andery (2014), que
entrevistou os gestores das obras de órgãos públicos, foram: a deficiência em projetos e
interferências da contratante na obra e como motivos secundários: interferências das
construtoras contratadas, dificuldade com concessionárias e falta de mão de obra. No entanto,
não foi relatado nos termos aditivos da obra analisada nenhum dos principais motivos
elencados, nem mesmos os secundários.
Desse modo, pelo valor inicial proposto pela contratante e valor dos termos aditivos efetivados
no teto máximo, fica subentendido uma manobra para obter êxito no processo licitatório e
posterior compensação financeira do contrato inicial.
4.3. Análise Comparativa dos Prazos entre a Empresa Executante e a Obra Realizada
Setor Privado
Há vários fatores que influenciam na decisão do contratante, sendo o prazo um aspecto
fundamental para a tomada de decisão. Inclusive o prazo interfere nos custos diretos e indiretos
da obra. No presente estudo, além dos custos, buscou-se ainda avaliar as diferenças e
semelhanças dos prazos, entre a empresa executante e o setor privado.

A obra foi licitada, conforme o cronograma físico-financeiro, para ser realizada no prazo de 90
dias, prazo estipulado pela contratante e firmado em contrato com a empresa executante.
Contudo, ao longo da execução da obra foram acrescidos dois termos aditivos de prazos de 60
dias cada, aumentou, desse modo, em 133% o prazo de entrega.
Ao analisar o prazo no segmento privado a empresa JM Construções, fez a previsão inicial
também de 90 dias, e relatou que o prazo necessário para realização dos serviços dos termos
aditivos é 30 dias, que corresponde a 33% do tempo inicial. Nestes termos, verifica-se que o
prazo de realização dos aditivos é 25% do tempo utilizado pela empresa executante. Ao final
da obra, o segmento privado realizaria as demandas do contrato em um prazo 43% inferior em
relação à empresa executante no setor público.
Santos, Starling e Andery (2014) afirmam que das 30 obras de reforma analisadas em 2009,
todas (100%) tiveram termos aditivos de prazo, sendo estes por volta de 167% de seu prazo
inicial. Já em 2010 das 16 obras de reforma analisadas, 81% tiveram aditivos de prazo de
aproximadamente 109% ao prazo inicial. Mostrando, a frequência com que as obras aumentam
seus prazos e o quão expressivo é esse aumento.
Nesse sentido, os dois termos aditivos requeridos pela empresa executante expuseram como
justificativa o acrescimento de serviço para melhor funcionamento da UBS. Ao analisar o
parecer da empresa para os acréscimos, não se observa razão clara e objetiva que justifiquem
um prazo superior ao inicial, de 120 dias. Além disso, observando os motivos elencados pelos
autores, Santos, Starling e Andery (2014) não foi identificado nenhuma semelhança a esses na
solicitação da empresa.
5. Considerações Finais
É comum ter notícias de que obras realizadas pela Administração Pública foram superfaturadas.
Neste contexto, que se buscou compreender semelhanças e diferenças entre os custos e prazos
de uma obra concluída, Unidade Básica de Saúde de Ouro Branco/MG, como fonte de
informações para o estudo.
Os resultados demonstram que a obra, se realizada no setor privado seria mais onerosa do que
o valor total pago no segmento público, entretanto, quanto aos prazos nota-se o oposto,
considerável diferença com a obra no setor privado teria o tempo de execução menor em relação
ao ocorrido. Nesse sentido, o estudo de caso corrobora com a pesquisa de Santos, Starling e
Andery (2014) que a efetivação de termos aditivos de prazo em quase a totalidade dos processos
nos anos estudados. Mostrando-se assim a recorrência dessa prática. O prazo é fator
fundamental e mostra a eficiência quanto aos processos, impactando diretamente nos valores e
na decisão a ser tomado pelo gestor.
Quanto aos custos totais da obra, o valor executado ficou menor no setor público do que o
orçamento para execução no setor privado. No entanto, pondera-se a efetivação dos termos
aditivos de valor, em percentual máximo permitido em lei. Nesse sentido, questiona-se o valor
dos termos aditivos serem inclusive superiores aos valores levantados referentes aos mesmos
itens dos aditivos para a obra privada. Assim, sendo um aspecto a se ter atenção na condução
de processo de execução de obras públicas.
Nesse estudo de caso ficou evidenciado que os custos e os prazos de uma obra sofreram diversas
alterações, conforme a gestão do contrato. Sendo, de grande relevância que os gestores públicos
acompanhem o contrato da obra, avaliando a execução, inclusive a necessidade de termos
aditivos. Situações que influenciam diretamente aos custos e os prazos aplicáveis. Desse modo,
reforça a necessidade de melhoria da gestão de obra pública, principalmente, no que se refere
aos termos aditivos, a fim de uma maior eficiência.

É importante apontar as limitações da pesquisa como uma única obra sendo analisada e um
único orçamento para executá-la no setor privado, ambas as situações devido à dificuldade de
obter mais informações e o prazo de finalização do estudo. E ainda que, alguns fatores são
importantes, como a não efetiva execução da obra pelo setor privado, e outros que não foram
objeto do estudo como: análise da qualidade entre os serviços.
Desse modo, sugere-se futuras pesquisas sobre as razões de termos aditivos efetivados em
processos de obras públicas e outros estudos com a finalidade de melhor compreender a gestão
dos processos de contratação e execução de obras no setor público.
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