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MON 036.106/2019-4

Acórdão 1328/2020 – TCU

ACOM 021.731/2019-5 

Banco de dados Qtde

CEF 14.224

PAC 10.666

MEC 10.067

DNIT 1.168

FUNASA 2.287

Total Geral 38.412

Paralisada/Inacabada 14.403

37% dos contratos 14 mil 
não tiveram avanço ou apresentaram 
baixíssima execução nos últimos três meses 
analisados em cada caso.



Situação
Quantidade 
de contratos

Valor dos contratos % Quant
% Valor dos 

contratos
Em 
Reformulação 145 R$ 93.287.870,94 2% 1,14%
Execução 3.916 R$ 5.071.932.152,07 53% 61,78%
Inacabada 2.456 R$ 2.044.479.755,06 34% 2,90%
Paralisada 787 R$ 1.000.042.988,03 11% 12,18%
Total Geral 7.304 R$ 8.209.742.766,10 100% 100%

Situação dos contratos do banco de dados do SIMEC

Data: out/2020

45% das obras estão registradas 

com a situação inacabada ou paralisada 

que totaliza 3.243 contratos.

Evolução dos contratos paralisados 

do banco de dados do Simec 2.0

45%

25%

Data: out/2020

3.243
2.303



Causas das 

paralisações 

registradas no SIMEC

54%
Sem registro 

de causa
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Acórdão 2580/2014-TCU-Plenário

TCU identificou:
 Assistência técnica deficiente;
 Quantitativos inadequados na planilha 

orçamentária do projeto-padrão tipo B,
 Baixo ritmo de execução das obras do 

Proinfância e falta de funcionamento de 
escolas concluídas;

 Fiscalização deficiente da execução dos 
termos de compromisso;

 Impropriedades de utilização da nova 
sistemática de contratação pelo sistema 
de registro de preços (SRP);

 Desatualização ou inconsistências dos 
dados do Simec;

 Falta de tempestividade em ações que 
poderiam ser adotadas na solução de 
deficiências de concepção e dos 
projetos-padrão.



Acórdão 2580/2014-TCU-Plenário

Diversas creches inacabadas; mas que, mesmo quando terminadas, não 
entravam em funcionamento



Até 2016, 59 creches foram 

concluídas,  2% do total 
de 3.629, obras 

contratadas com o método 
inovador

Metodologia inovadora de construção de creches

Acórdão 3073/2016-TCU-Plenário



Metodologia inovadora de construção de creches no estado do RS

Acórdão 3073/2016-TCU-Plenário

238 creches pactuadas

208 contratadas

102 municípios

4 concluídas

CAUSA: descompasso de fluxo de 
caixa da empresa em decorrência 
dos altos investimentos necessários 
à execução das obras



JUDICIALIZAÇÃO
Municípios ingressaram com medidas judiciais visando à conclusão das obras, penalização da 
empresa e ressarcimento de valores;

MDIDAS ADMINISTRATIVAS
Previstas em contrato, como multas, declarações de inidoneidade, suspendeu o direito de 
licitar da empresa e rescisões contratuais;

RISCO DE NÃO ATINGIMENTO DA META 1 DO PNE
Em função da carência de oferta de vagas para educação infantil pelas Prefeituras Municipais 
(efeito potencial)

PREJUÍZOS FINANCEIROS AO ERÁRIO FEDERAL 
Não aproveitamento das obras paralisadas/abandonadas e em função da migração da 
tecnologia inovadora para a convencional (efeito real) 

Consequências:



Fatores que tem contribuído para as paralisações:

 Incapacidade do gestor municipal arcar com a contrapartida 

prevista na LRF (Destrava);

 Dificuldades financeiras dos municípios para operacionalizar as 

creches e escolas;

 Má gestão por parte das empreiteira (abandono, rescisão e 

atraso);

 Intempestividade no acompanhamento das obras pelo FNDE.



Obrigada!

Keyla Araújo Boaventura
Dirigente da Secretaria de Infraestrutura Urbana do TCU

keylaab@tcu.gov.br

As obras, afinal de contas, não são um fim em si; mas um instrumento para potencializar a 
função estatal de cumprir com suas obrigações perante a sociedade.

Min. Valmir Campelo
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